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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA. 
 

1.1.  Przedmiot i zakres opracowania. 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania  

i odbioru robót inwestycji pod nazwą: 
 

Budowa targowiska miejskiego wraz z parkingiem 
 
 

1.2.  Zakres robót objętych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 

szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST). 

 
W skład robót wchodzą: 
 
B-1 Roboty rozbiótkowe                        
B-2 Roboty ziemne 
B-3 Roboty zbrojarskie 
B-4 Konstrukcje betonowe                                 
B-5 Roboty ciesielskie- więźba dachowe                             
B-6 Roboty pokrywcze - blachodachówka 
B-7 Obróbki blacharskie 
B-8 Stolarka okienna i drzwiowa 
B-9 Roboty w zakresie placów utwardzonych     
B-10 Zieleń                                                                                                  

 
1.3.  Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do wykonywania robót 
Wykonawca winien zapoznać się z dokumentacją techniczna oraz ze Specyfikacjami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlanych. 

 
1.4.  Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 
Przez roboty towarzyszące i tymczasowe należy rozumieć: 
• wykonanie zadaszeń i zabezpieczeń; 
• wykonanie wygrodzenia placu budowy; 
• znaki ostrzegawcze; 
• wykonanie dojść i dojazdów do placu budowy; 
• oświetlenie terenu budowy; 
• zabezpieczenie terenu przed dostępem osób trzecich. 

 
1.5.  Informacja o terenie budowy. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy. 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, wskaże punkt poboru 
wody i energii elektrycznej, przekaże dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i 
jeden komplet ST. 

 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanego mu mienia do chwili odbioru 

końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone elementy Wykonawca odtworzy na własny koszt. 
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1.5.2. Dokumentacja projektowa. 
Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, część graficzną, i dokumenty, zgodne z wykazem 

podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 
〉 dostarczoną przez Zamawiającego, 
〉 sporządzoną przez Wykonawcę (dokumentacja powykonawcza). 

 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST. 
Dokumentacja projektowa oraz ST wraz z  dodatkowymi dokumentami przekazanymi Wykonawcy 

przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy a wymagania wyszczególnione w choćby jednym 
z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian  
i poprawek. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 
wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową  
i ST. 

Wielkości 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 zgodność z określonymi wymaganiami,  
a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 
projektową lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające,  

w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

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

 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. 
 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót Wykonawca będzie: 

1) utrzymywać teren budowy w stanie bez wody stojącej, 
2) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, 
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 

 
Wykonawca zapewni we własnym zakresie usunięcie z terenu budowy powstałych odpady  

z rozbiórki lub podzleci wykonanie tych robót specjalistycznemu przedsiębiorstwu, które dysponuje 
składowiskiem na odpady. Koszt związany z wywozem i utylizacją odpadów ponosi Inwestor. 

Wywóz odpadów powstałych z rozbiórki dachu /płyty cementowo-azbestowe, papa / Wykonawca 
wykona we własnym zakresie wyspecjalizowaną i specjalnie przeszkolona brygadą względnie powierzy 
ten zakres robót wyspecjalizowanemu w tym zakresie zakładowi. Stosowne dokumenty z rozbiórki, 
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pakowania i utylizacji płyt cementowo-azbestowych Wykonawca przekaże Inspektorowi nadzoru. Koszt 
związany z wywozem i utylizacją płyt cementowo-azbestowych ponosi Inwestor. 

Przy wykonywaniu rozbiórki płyt azbestowo-cementowych z dachu należy zastosować wszystkie 
polecenia zawarte w Rozporządzenie Ministra Gospodarki Nr 895 z dnia 14 sierpnia 1998 r.,  
a w szczególności  § 3 ust. 1 i 2, § 5 ust. 1 – 4. 

 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 

przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych 
oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu  

i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie  
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz 
co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą 
dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie 
odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora 
Nadzoru. 

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa  

i higieny pracy. 
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  
W szczególności dotyczy to rozbiórki pokrycia dachu z płyt azbestowo-cementowych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt  
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Wszelkie koszty 
związane  
z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 
umownej. 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 

do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 

państwowej  
i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, póz. 401). 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 
ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 
odnośne dokumenty. 
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1.5.12. Zaplecze na potrzeby wykonawcy. 
Przedmiotowy zakres robót budowę domu wielorodzinnego oraz zagospodarowaniem terenu. Wobec 

powyższego Wykonawca robót zabezpieczy zaplecze na swoje potrzeby w ramach przekazanego placu 
budowy. 

Wszelkie koszty związane z organizacja zaplecza budowy nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.13. Warunki dotyczące organizacji ruchu. 
W przypadku wystąpienia konieczności zajęcia pasa chodnika wynikającej z przyjętej technologii 

wykonania robót Wykonawca opracuje we własnym zakresie projekt organizacji ruchu wraz ze 
wszystkimi uzgodnieniami. Opłaty związane z zajęciem pasa chodnika nie obciążają Zamawiającego.  

1.5.14. Ogrodzenie. 
Teren nie ogrodzony. Wykonawca wykona ogrodzenie placu budowy w granicach przekazania terenu 

przez Zamawiającego z zachowanie dojść i wjazdów do czynnych pomieszczeń. 
Wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 

zapłacie  
i są uwzględnione w cenie wykonania robót. Opłaty związane z wykonaniem ogrodzenia nie obciążają 
Zamawiającego. 
 

Wykonawca wykona ogrodzenie placu budowy w granicach przekazania terenu przez Zamawiającego  
z zachowaniem dojść i wjazdów na teren placu budowy. Ogrodzenie z siatki osadzonej w ramkach z 
kątownika. Słupki osadzone w betonowych stopach i zabezpieczone przed wywróceniem się od parcia 
wiatru. Wysokość ogrodzenia 1,90 – 2,10 m. Wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 
określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 

1.5.15. Zabezpieczenie chodnika i jezdni. 
Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt dokona zabezpieczenia chodnika oraz ulic.  

W przypadku uszkodzeń lub zniszczeń Wykonawca doprowadzi do stanu pierwotnego zniszczony chodnik 
lub ulicę na własny koszt. Opłaty związane z wykonaniem napraw nie obciążają Zamawiającego. 

 
W czasie prowadzenia robót należy zabezpieczyć chodnik oraz ulicę dojazdową przed uszkodzeniami. 

W przypadku powstania uszkodzeń z przyczyn niezależnych przez Zamawiającego, Wykonawca dokona 
naprawy we własnym zakresie. Koszty związane z naprawą chodnika i ulicy dojazdowej ponosi 
Wykonawca. 

W przypadku zniszczenia terenu zieleni z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, Wykonawca 
dokona renowacji tej części zieleni, która została zniszczona we własnym zakresie. Koszty związane  
z renowacją terenu zieleni ponosi Wykonawca robót. 

1.5.16. Czas i uwarunkowania realizacji. 
Przy realizacji niniejszego przedsięwzięcia przyjęto, że realizacja następować będzie z zachowaniem 

jak największych równomierności przebiegu zasadniczych robót. Ze względu na technologię realizacji prac 
przyjęto metodę pracy równomiernej.  

Wielkość cyklu realizacji ustalono na podstawie ilości r-g dla poszczególnych rodzajów robót oraz 
przyjętego zatrudnienia. 

W niniejszym opracowaniu założono, że brygada wykonująca roboty składać się będzie z różnych 
zawodów  
i kwalifikacji, wykonujących wielokrotnie powtarzający się złożony proces jednego typu lub jednorodny. 

Składy liczbowe brygad odpowiednie do ilości robót obejmujących składowe czynności procesu 
roboczego. 

 
W takim układzie każda z brygad składać się winna z kilku zespołów wykwalifikowanych takich jak: 

〉 zespół wykonujący roboty murarsko–tynkarskie   -   12 robotników 
〉 zespół wykonujący roboty dekarskie    -     8 robotników 
〉 zespół wykonujący roboty malarskie     -   12 robotników 
〉 zespół wykonujący roboty posadzkowe    -     6 robotników 
〉 montaż konstrukcji stalowych     -     8 robotników 

 
Przy realizacji niniejszego przedsięwzięcia przyjęto, że realizacja następować będzie z zachowaniem 

jak największych równomierności przebiegu zasadniczych robót. Ze względu na technologię realizacji prac 
przyjęto metodę pracy potokowej z możliwością pracy równoległej. 

Wielkość cyklu realizacji powinien ustalić Wykonawca robót na podstawie oszacowanej przez niego 
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pracochłonności oraz posiadanych środków technicznych. 
W niniejszym opracowaniu założono, że brygada wykonująca roboty składać się będzie z różnych 

zawodów i kwalifikacji, wykonujących wielokrotnie powtarzający się złożony proces jednego typu lub 
jednorodny. 

Składy liczbowe brygad odpowiednie do ilości robót obejmujących składowe czynności procesu 
roboczego. W takim układzie każda z brygad składać się winna z kilku zespołów wykwalifikowanych. 
 

1.6.  Określenia podstawowe. 
Ilekroć w ST jest mowa o: 
 

〉 Obiekcie budowlanym → należy przez to rozumieć: 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
c) obiekt małej architektury. 

〉 Budynku → należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany  
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 
fundamenty i dach. 
 

〉 Budowli → należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub 
obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci 
techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem 
urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, 
zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie 
ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne 
i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, 
pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych  
i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny  
i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się 
na całość użytkową. 

 
〉 Obiekcie małej architektury → należy przez to rozumieć niewielkie obiekty,  

a w szczególności: 
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, 

huśtawki, drabinki, śmietniki. 
 

〉 Tymczasowym obiekcie budowlanym → należy przez to rozumieć obiekt budowlany 
przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, 
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie 
połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej  
i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, 
barakowozy, obiekty kontenerowe. 
 

〉 Budowie → należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym 
miejscu,  
a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

 
〉 Robotach budowlanych → należy przez to rozumieć budowę, a takie prace polegające na 

przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
 

〉 Remoncie → należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym 
robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących 
bieżącej konserwacji. 
 

〉 Urządzeniach budowlanych → należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane  
z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 
gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

 
〉 Terenie budowy → należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 

budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
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〉 Prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane → należy przez to 
rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, 
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego 
uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

 
〉 Pozwoleniu na budowę → należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą 

na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż 
budowa obiektu budowlanego. 

 
〉 Dokumentacji budowy → należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz  

z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych  
i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne  
i książkę obmiarów  
a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu. 

 
〉 Dokumentacji powykonawczej → należy przez to rozumieć dokumentację budowy  

z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi. 

 
〉 Terenie zamkniętym → należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa  

w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego: 
a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych 

podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych  
i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, 

b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu 
górniczego. 

 
〉 Aprobacie technicznej → należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
 

〉 Właściwym organie → należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego. 

 
〉 Wyrobie budowlanym → należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów  

o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 
zastosowania  
w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy 
lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną 
całość użytkową. 

 
〉 Organie samorządu zawodowego → należy przez to rozumieć organy określone w ustawie 

z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów 
budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, póz. 42 z póżn. zm.). 

 
〉 Obszarze oddziaływania obiektu → należy przez to rozumieć teren wyznaczony  

w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane  
z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

 
〉 Opłacie → należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za 

określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 
 

〉 Drodze tymczasowej (montażowej) → należy przez to rozumieć drogę specjalnie 
przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas 
ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

 
〉 Dzienniku budowy → należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 

zgodnie  
z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

〉 Kierowniku budowy → osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
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〉 Rejestrze obmiarów → należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru 

książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. 
Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru 
budowlanego. 

 
〉 Laboratorium → należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, 

zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych  
z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

 
〉 Materiałach → należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 

również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową  
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

 
〉 Odpowiedniej zgodności → należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 

dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

 
〉 Poleceniu Inspektora nadzoru → należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót 
lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

 
〉 Projektancie → należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 

autorem dokumentacji projektowej. 
 

〉 Rekultywacji → należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie  
i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót 
budowlanych. 

 
〉 Przedmiarze robót → należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania 

robót według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości 
robót  
w ustalonych jednostkach przedmiarowych. 

 
〉 Części obiektu lub etapie wykonania → należy przez to rozumieć część obiektu 

budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych  
i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 

 
〉 Ustaleniach technicznych → należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 

aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
 

 
 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW. 
 

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 

wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz 
próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia 
ciągłych badań określonych w ST w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego 
źródła spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST). 

 
Wszystkie  materiały stosowane do wykonywania przedmiotu umowy powinny posiadać: 

〉 Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
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〉 Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
〉 Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
〉 Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 

polskich. 
 

2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego. 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest 
zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji 
złoża. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 
oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów  
z jakiegokolwiek złoża. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe 
warunków umowy stanowią inaczej. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio 
do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi 
na danym obszarze. 

 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione  

z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były 
dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą 
zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru. 

 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów. 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 

materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzane wpisem do 
dziennika budowy. 

 
 

3. SPRZĘT. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny  
z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, 
programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora 
nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany  
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące 
jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
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wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska 
jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być 
później zmieniany bez jego zgody. 

4. TRANSPORT. 
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi  

w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez 
właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na 
koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

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

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 
elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora 
nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu 
robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny 
koszt. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST,  
a także w normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu 
wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
 

6.1. Program zapewnienia jakości. 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 

Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie 
z dokumentacją projektową, ST. 

Program zapewnienia jakości (PZJ) winien zawierać: 
〉 organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
〉 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
〉 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
〉 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
〉 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 
〉 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót, 
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〉 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

〉 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także 
wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 
sposób  
i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

〉 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

〉 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

〉 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja  
i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
mieszanek  
i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

 
6.2. Zasady kontroli jakości robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i ST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST. W przypadku, gdy 
nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z umową. 

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy 
w celu ich inspekcji. 

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie 
na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów  
i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną 
usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań laboratoryjnych materiałów  
i robót ponosi Wykonawca. 

 
6.3. Pobieranie próbek. 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie 
Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane  
i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

 
6.4. Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo 
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru  
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

 
6.5. Raporty z badań. 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 
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dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru. 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu 
kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 
materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych 
lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 
6.7. Certyfikaty i deklaracje. 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

〉 posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98), 

〉 posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

→ Polską Normą lub 

→ aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST. 

→ znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r.  
(Dz. U. 98/99). 

 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda ich partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 

6.8. Dokumenty budowy. 

6.8.1. Dziennik budowy. 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego  

i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku 
budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 
pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

〉 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
〉 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
〉 uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

〉 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
〉 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
〉 uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
〉 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
〉 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów robót, 
〉 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
〉 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 
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lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 
〉 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
〉 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 
〉 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
〉 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań  

z podaniem kto je przeprowadzał, 
〉 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 
〉 inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 

przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 

6.8.2. Książka obmiarów. 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego  

z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych 
w kosztorysie lub w ST. 
 

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne. 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia  

o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej  
w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być 
udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 

6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy. 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 6.8.1. – 6.8.3. następujące 

dokumenty: 
〉 pozwolenie na budowę, 
〉 protokoły przekazania terenu budowy, 
〉 umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
〉 protokoły odbioru robót, 
〉 protokoły z narad i ustaleń, 
〉 f) operaty geodezyjne, 
〉 g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy. 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie  

w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do 

wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR  ROBÓT. 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 

projektową  
i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub 
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gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 
zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 
przeprowadzony  
z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym  
w umowie. 

 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów. 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach 

oraz KNNR-ach. 
Jednostki obmiaru powinny być zgodnie z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej  

i kosztorysowej. 
 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 

przez Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te  
lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 

legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 

okresie trwania robót. 

 
7.4. Wagi i zasady wdrażania. 
 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom ST. 

Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm 
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 

8. ODBIÓR  ROBÓT. 
 

8.1. Rodzaje odbiorów robót. 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
〉 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
〉 odbiorowi częściowemu, 
〉 odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
〉 odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 
 

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

robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego 
dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy  
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym 
fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,  
w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

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

robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy). 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót. 
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Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 
(ilości) oraz jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 
punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 
robót z dokumentacją projektową i ST. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających  
w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną 
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe). 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego.  
 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 
toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne), 

3. recepty i ustalenia technologiczne, 
4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i programem 

zapewnienia jakości (PZJ), 
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 
właścicielom urządzeń, 

8. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

9. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie. 

 
8.5. Odbiór pogwarancyjny. 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które 

ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 

zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót". 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
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9.1. Ustalenia ogólne. 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 

Wykonawcę  
i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST  
i w dokumentacji projektowej. 

 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
〉 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
〉 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków  
i transportu na teren budowy, 
〉 wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
〉 koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
〉 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

 
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu. 

9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami 
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu 
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających  
z postępu robót, 

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 

c) opłaty/dzierżawy terenu, 

d) przygotowanie terenu, 

e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 
oznakowań  
i drenażu, 

f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 
poziomych, barier i świateł, 

b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi 
Zamawiający. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 póz. 1126, Nr 109 póz. 
1157 i Nr 120 póz. 1268, z 2001 r. Nr 5 póz. 42, Nr 100 póz. 1085, Nr 110 póz. 1190, Nr 115 póz. 
1229, Nr 129 póz. 1439 i Nr 154 póz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 póz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 póz. 
718). 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 póz. 953). 

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 póz. 838  
z późniejszymi zmianami). 
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4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa  
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 póz. 401). 
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B-1   SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH 
 
Grupa robót   -   45.1 
 
Klasa robót   -    45.11 
 
Kategoria robót   -    Roboty rozbiórkowe kod  CPV  45111300-1 

 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot opracowania. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru rozbiórkowych związanych z rozbiórką nawierzchni z kostki 
betonowej w obrębie projektowanego zjazdu. 
 

1.2. Zakres stosowania. 
Warunki techniczne dotyczą: 

〉 rozbiórka papy, 
〉 rozbiórka obróbek blacharskich, 
〉 pozostałych robót rozbiórkowych, 
〉 wywóz materiałów rozbiórkowych z terenu budowy. 

 
1.3. Określenia podstawowe. 
Roboty rozbiórkowe - roboty budowlane mające na celu demontaż elementów 

wchodzących w skład istniejącego obiektu budowlanego. 
Odpady - każda substancja lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza 

pozbyć lub do ich pozbycia się jest obowiązany. 
Odpady niebezpieczne - odpady określone na liście A załącznika nr 2 lub posiadające co 

najmniej jedną z właściwości wymienionych w załączniku nr 4 Ustawy o odpadach z dnia 27 
kwietnia 2001 r. 

Odpady obojętne - odpady, które nie ulegają istotnym przemianom fizycznym, 
chemicznym lub biologicznym; są nierozpuszczalne, nie wchodzą w reakcje fizyczne ani 
chemiczne, nie powodują zanieczyszczenia środowiska lub zagrożenia dla zdrowia ludzi, nie 
ulegają biodegradacji i nie wpływają niekorzystnie na materię, z którą się kontaktują; ogólna 
zawartość zanieczyszczeń w opadach oraz zdolność do wymywania, a także negatywne 
oddziaływanie na środowisko odcieku muszą być nieznaczne. 

Gromadzenie odpadów - działanie, umieszczanie w pojemnikach, segregowanie i 
magazynowanie odpadów, które ma na celu przygotowanie ich do transportu do miejsc 
odzysku lub unieszkodliwienia. 

Zagospodarowanie terenu budowy - rozmieszczenie, zgodne z przepisami i zasadami 
wiedzy technicznej, na terenie budowy maszyn i innych urządzeń technicznych, składowisk 
odpadów. 

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robót budowlanych - sposób zapobiegania 
zagrożeniom związanym z wykonywaniem robót budowlanych oraz sposób postępowania w 
przypadku wystąpienia tych zagrożeń. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość i 
bezpieczeństwo wykonywanych robót rozbiórkowych, zgodność z projektem rozbiórki, 
Specyfikacją oraz zaleceniami Inżyniera Projektu. Dokumentacja projektowa, Specyfikacja oraz 
dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowią część 
umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 



 
CPV 45111300-1  ROBOTY ROZBIÓRKOWE - SST 
 

Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. Koszt zabezpieczenia terenu 
budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowy. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
 
Stosowanie przepisów ochrony środowiska ma być szczególnie stosowane przy: 

• lokalizacji baz, składowisk, dróg dojazdowych, 
• zabezpieczeniu przed: wystąpieniem pożaru, zanieczyszczeniem powietrza pyłami 

i gazami, zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych Wykonawca będzie 
przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy. 

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

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót. 
 

2. MATERIAŁY. 
Nie dotyczy. 

 
3. SPRZĘT. 
3.1. Sprzęt do wykonywania robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Roboty mogą być wykonane ręcznie 
lub mechanicznie przy użyciu odpowiedniego sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera 
Projektu. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy. Wykonawca 
dostarczy Inspektorowi nadzoru kopię dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Sprzęt i narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane  
i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone  
w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. Powinny być utrzymywane w stanie 
zapewniającym ich sprawne działanie, stosowane wyłącznie do prac do jakich zostały 
przeznaczone i obsługiwane przez przeszkolone osoby. 
 

NARZĘDZIA: 
〉 Młotki, przecinaki, kilofy, 
〉 Młoty udarowe elektryczne i pneumatyczne, 
〉 Szlifierki elektryczne do cięcia stali, 
〉 Liny stalowe do transportu elementów, 
〉 Wózki i taczki, 
〉 Aparaty acetylenowo - tlenowe. 

 
SPRZĘT I ŚRODKI TRANSPORTOWE: 

〉 Sprężarki spalinowe z młotami pneumatycznymi, 
〉 Samochody – wywrotki, 
〉 Przenośniki taśmowe, 
〉 Ładowarka, 
〉 Koparka, 
〉 Pomosty rurowe przesuwne i nieprzesuwne, 
〉 Dźwigi samojezdne o udźwigu do 5 t. 
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4. TRANSPORT. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. 

Transport na placu rozbiórki można wykonywać przy użyciu przenośników taśmowych, 
wózków kołowych lub taczek. Należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie wszystkich 
elementów o ostrych krawędziach, mogących powodować uszkodzenie ciała. Pochylnie bądź 
schody tymczasowe służące do transportu nie mogą przekraczać nachylenia 15° dla pochylni  
i 60° dla schodów. 

Środki transportu do wywożenia odpadów stosować w zależności od posiadanych 
przez Wykonawcę robót rozbiórkowych. 
Zalecane samochody samowyładowcze. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny 

koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy. 
   

5. WYKONANIE ROBÓT. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz zgodnie  

z dokumentacją projektową, wymaganiami, Specyfikacją oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
 

5.1. Roboty przygotowawcze. 
Przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych przy budynku należy w pierwszej kolejności 

przygotować oraz zabezpieczyć teren wokół obiektu. Przygotowanie terenu powinno polegać 
na ogrodzeniu, uprzątnięciu niepotrzebnych przedmiotów, gruzu itp. oraz umieszczeniu na 
widocznym miejscu napisów informacyjnych o grożącym niebezpieczeństwie oraz zakazie 
wstępu na przedmiotowy teren osób nie zatrudnionych przy robotach rozbiórkowych. 

W miejscu wykonywania robót rozbiórkowych oprócz programu robót i zarządzenia lub 
pozwolenia na ich prowadzenie powinien znajdować się dziennik robót.  

Zawiera on: oznaczenie nieruchomości, kiedy i przez kogo zostało wydane pozwolenie na 
dokonanie rozbiórki, protokolarne stwierdzenie czy stropy i inne konstrukcyjne części obiektu, 
na których w czasie trwania robót będą musieli stawać lub przebywać pracownicy posiadają 
dostateczna wytrzymałość, opis środków zabezpieczających przeznaczonych do użycia  
w czasie trwania robót, datę założenia i usunięcia urządzeń pomocniczych przeznaczonych dla 
zapewnienia zdrowia i życia ludzi oraz wszelkie inne okoliczności mogące mieć wpływ na 
bezpieczeństwo życia lub zdrowia zatrudnionych. 

Do prac rozbiórkowych można przystąpić dopiero po uprawomocnieniu się uzyskanego 
pozwolenia na rozbiórkę w oparciu o zatwierdzony projekt rozbiórki. 

Przed rozpoczęciem zasadniczych robót rozbiórkowych należy wykonać tzw. roboty 
rozbiórkowe rozpoznawcze mające na celu dokładne określenie stanu technicznego 
podstawowych i zasadniczych elementów konstrukcji nośnej obiektu. Jest to informacja 
konieczna i bardzo istotna dla prowadzenia zasadniczych robót rozbiórkowych. 

Na budowie powinna znajdować się w oznaczonym miejscu apteczka oraz numery 
telefonów alarmowych. 
 

5.2. Roboty wykonawcze. 
Prace wykonywać powinna brygada montażowa. Każdemu z pracowników wchodzących  

w skład grupy należy ściśle wyznaczyć czynności i podać kolejność ich wykonania. Pracownicy 
ci powinni znać przepisy BHP obowiązujące przy robotach rozbiórkowych i wyburzeniowych,  
i zasady stosowanej przy tych robotach sygnalizacji. 

Roboty powinny być prowadzone pod stałym nadzorem osoby do tego uprawnionej. 
Osoba ta powinna być stale obecna na placu budowy. 
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Kierownik budowy przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych, wyburzeniowych jest 
zobowiązany do zapoznania członków brygady ze sposobem bezpiecznego prowadzenia prac 
oraz sprawdzić znajomość przepisów BHP poszczególnych członków brygady. Należy 
każdorazowo omówić również szczegółowo przyjętą sygnalizację. Z przeprowadzenia 
szkolenia należy sporządzić protokół z wyszczególnieniem przeszkolonych osób. Protokół 
muszą podpisać oprócz prowadzącego szkolenie również przeszkolone osoby. 

Kierownik budowy jest również zobowiązany do sprawdzenia czy wszystkie zatrudnione 
osoby posiadają i używają sprawny sprzęt ochrony osobistej. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Ogólne zasady kontroli jakości  robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 6. Kontrola 

jakości robót wykonania robót rozbiórkowych i wykuwających polega na sprawdzeniu 
zgodności z dokumentacją projektową oraz podanymi powyżej wymaganiami.  
 

7. OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Jednostka  obmiarowa. 
Jednostki przedmiarowania należy przyjąć wg KNR-u dla poszczególnych robót 

rozbiórkowych lub wykuwających. 
 

7.2. Zasada obmiaru. 
Zasady przedmiarowania należy przyjąć wg KNR-u dla poszczególnych robót 

rozbiórkowych lub wykuwających. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST  „Wymagania ogólne" pkt 8. 

 
8.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST. 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST oraz pisemnymi 

poleceniami Inspektora nadzoru. 
 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
8.2.1. Dokumenty i dane. 
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu są: 

〉 pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót 
zgodnie z dokumentacją projektową i SST, 

〉 inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robót. 
 

8.2.2. Zakres robót. 
Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia 

Inspektora nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
9.1. Roboty rozbiórkowe. 

   Cena jednostkowa obejmuje : 
〉 zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 
〉 wykonanie robót podstawowych oraz robót i czynności pomocniczych, 
〉 oczyszczenie stanowisk pracy, 
〉 wyniesienie materiału z rozbiórki w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
10.1. Normy. 
 

PN-B·06050: 1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania ogólne 
BN·8318836·02 Przewody podziemne Roboty ziemne. 
 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje. 
〉 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
〉 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002r w sprawie 

minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie 
użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy. 

〉 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r o odpadach. 
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B-2   SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

 
Grupa robót   -   45.1 
 
Klasa robót   -    45.12 
 
Kategoria robót   -    Roboty ziemne  kod  CPV  45112400-9 
 
 

1. WSTĘP. 
 

1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru robót ziemnych realizowanych w obrębie placu budowy. 
 

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

zlecaniu i realizacji robót ziemnych przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty obiektów 
budowlanych kubaturowych, a także pozostałych robót ziemnych realizowanych na terenie 
budowy. 

Niniejsza specyfikacja nie ma zastosowania do robót ziemnych związanych z budową 
kolei, budowli wodnych i robót melioracyjnych oraz robót związanych z zakładaniem 
rurociągów lub instalacji - wykonywanych poza placem budowy. 
 

1.3. Zakres robót objętych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych  

w czasie budowy lub modernizacji obiektów kubaturowych i obejmują: 
〉 wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. I-V), 
〉 pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu. 

 
1.4. Określenia podstawowe. 
1.4.1. Wykop fundamentowy dla obiektów budowlanych kubaturowych 

określa dokumentacja, która powinna zawierać: 
〉 rzuty i przekroje obiektów, 
〉 plan sytuacyjno-wysokościowy, 
〉 nachylenie skarp stałych i roboczych w wykopach i nasypach, 
〉 sposób zabezpieczenia i odwodnienia wykopów, 
〉 wyniki techniczne badań podłoża gruntowego, 
〉 szczegółowe warunki techniczne wykonania robót (np. wymagane zagęszczenie 

zasypki, nasypu itp.). 
 

1.4.2. Głębokość wykopu. 
 Różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po wykonaniu zdjęcia warstwy 

ziemi urodzajnej. 
 

1.4.3. Wykop płytki. 
Wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 
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1.4.4. Wykop średni. 
 Wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

1.4.5. Wykop głęboki. 
 Wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 

 
1.4.6. Ukop. 
 Miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, położony w obrębie 

obiektu kubaturowego. 
 

1.4.7. Dokop. 
Miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub          

wykonania nasypów, położone poza placem budowy. 
 

1.4.8. Odkład. 
 Miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w  czasie 

wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac 
związanych z tym obiektem. 
 

1.4.9. Wskaźnik zagęszczenia gruntu. 
 Wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu. 
           
Określona wg wzoru: 
 

Is=pd/pds 
 
gdzie: 
pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3), 
pds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności opty-

malnej, określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], służąca do oceny 
zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normą BN-77/8931-12 [5] 
(Mg/m3). 

 
1.4.10. Wskaźnik różnoziarnistości. 
 Wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, określona wg wzoru:             

 
U=d60/d10 

d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm),  
d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm). 
 
1.4.11. Pozostałe określenia podstawowe i definicje wynikające z polskich 

norm, przepisów i literatury technicznej: 
〉 dziennik budowy - dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budow-

lanego zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 
przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie 
wykonywania robót. 

〉 kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
kontraktu, 

〉 książka obmiaru - książka z ponumerowanymi stronami, służąca do wpisywania 
przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i 

gdzie: 
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ewentualnie dodatkowych załączników; wpisy w książki obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru, 

〉 laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzania wszelkich badań i prób związanych z oceną jako-
ści materiałów oraz robót, 

〉 polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub 
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy, 

〉 projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumen-
tacji projektowej. 

 
2. MATERIAŁY. 

 
2.1. Źródła uzyskania materiałów (gruntu). 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wy-

twarzania, zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST  
w czasie postępu robót. 
 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych. 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych organów 

władzy na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła 
wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wy-
magane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i labo-
ratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 
Inspektorowi nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościo-
wych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 
inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólnych 
lub szczegółowych warunków umowy stanowią inaczej. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku  
i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po 
ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub  
z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub 
odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie będzie 
prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały 
wyszczególnione w dokumentach umowy. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obo-
wiązującymi na danym obszarze. 
 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one po-

trzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość  
i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
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Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy  
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 

2.4. Zasady wykorzystania gruntów. 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę 

wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypów 
mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości 
robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru. 

Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem 
objętości robót ziemnych, zostały za zgodą Inspektora nadzoru wywiezione przez Wyko-
nawcę poza teren budowy z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie 

prac objętych kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej 
objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inspektora 
nadzoru. 

Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez 
Wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Zamawia-
jącego, o ile nie określono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru może nakazać 
pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie 
z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 
 

3. SPRZĘT. 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do 
robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów 
i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 
przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien 
być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie  
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru 
w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 
akceptacji Inspektora nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania wa-
runków umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 
robót. 
 

3.2. Sprzęt do robót ziemnych. 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu do: 
〉 odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty 

pneumatyczne, zrywarki, koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 
〉 jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, 

równiarki, urządzenia do hydromechanizacji itp.), 
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〉 transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, 
taśmociągi itp.), 

〉 sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 
 

4. TRANSPORT. 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym w umowie. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na 
osie mogą być dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 
4.2. Transport gruntów. 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany 

do kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odle-
głości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana 
do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą 
roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone 
odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją pro-
jektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 
nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i  rzędnymi określonymi  
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. Na-
stępstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyzna-
czaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor 
nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy 
produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych 
oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
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5.2. Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopu. 
Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu 

należy wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. 
Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty budynków zasadnicze linie budynków  

i krawędzi wykopów powinny być wytyczone na ławach ciesielskich, umocowanych trwale 
poza obszarem wykonywanych robót ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na ławach 
powinno być sprawdzane przez nadzór techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w 
dzienniku budowy. 

Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do +/- 5 cm dla wy-
znaczenia charakterystycznych punktów załamania. 

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno być większe niż  
+/— 10 cm. Różnice w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może 
przekroczyć +1 cm i - 3 cm. 

Szerokość wykopu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż  
+/- 10 cm, a krawędzie wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 

Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego 
wartości wyrażonej tangensem kąta. Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni 
skarp nie powinna przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową. 

 
5.3. Odwodnienie wykopów. 
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie  

w całym okresie trwania robót ziemnych. 
W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny rowków od-

wadniających, umożliwiających szybki odpływ wód z wykopu. 
Źródła wody odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i/lub dreny. 

Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
6.1.1. Program zapewnienia jakości. 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspekto-

ra nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 
robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi 
przez Inspektora nadzoru. 

 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać:  

� Część ogólną opisującą: 
〉 organizację wykonania robót, w tym terminie i sposób prowadzenia robót, 
〉 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
〉 bhp, 
〉 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
〉 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów robót, 
〉 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wyko-

nywanych robót, 
〉 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 
badań), 

〉 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis 
pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków  
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i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób  
i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru. 

 
� Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
〉 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 

technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 
pomiarowo-kontrolne, 

〉 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

〉 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 

〉 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw 
materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów 
robót, 

〉 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi 
wymaganiom. 

 
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych. 
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia. 
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami 

specyfikacji określonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacją projektową. 
 
Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
•    właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych,  
•    właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 
 

6.2.2. Sprawdzenie jakości wykonania robót. 
Czynności wchodzące w zakres sprawdzania jakości wykonania robót określono w pkt. 6.1.. 
 

6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego. 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów. 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica A. 
 

Tablica A 
Badana cecha 

 
Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

 Pomiar szerokości wykopu ziemnego 
 

Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m i poziomicą lub 
niwelatorem, w odstępach co 20 m 

 
Pomiar szerokości dna wykopu 

 
 
 Pomiar rzędnych powierzchni wykopu ziemnego 

 
 
 

Pomiar pochylenia skarp 
 

 
 Pomiar równości powierzchni wykopu 

 
 
 

Pomiar równości skarp 
 

 
 Pomiar spadu podłużnego powierzchni wykopu 

 
Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 20 m oraz w punktach 

wątpliwych 
 

 
6.3.2. Szerokość wykopu ziemnego. 
Szerokość wykopu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej 

niż ± 10 cm. 
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6.3.3. Rzędne wykopu ziemnego. 
Rzędne wykopu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż 

-3 cm lub +1 cm. 
 

6.3.4. Pochylenie skarp. 
Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% 

wartości pochylenia wyrażonego tangensem kąta. 
 

6.3.5. Równość dna wykopu. 
Nierówności powierzchni dna wykopu mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać 3 cm. 

6.3.6. Równość skarp. 
Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać ±10 cm. 

 
6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami. 
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach 

specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały, nie spełniające wymagań zostaną 
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je 
na właściwe, na własny koszt. 

Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 
5 i 6 specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 

Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru może uznać wadę za nie 
mającą zasadniczego wpływu na jakość robót i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną 
jakość. 
 

7. OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.  
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z doku-

mentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru 

o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 
terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości podanych w kosztorysie ofer-

towym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszyst-
kich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu mie-
sięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub 
oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 
 

7.2. Zasady określania ilości robót. 
Długości  pomiędzy wyszczególnionymi  punktami  skrajnymi  będą obmierzone 

poziomo wzdłuż linii osiowej. 
Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają inaczej, objętości będą wyliczone  

w [m] jako długość pomnożona przez średni przekrój wg objętości wykopu w stanie ro-
dzinnym. 

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilości robót ziemnych obliczenie wg 
obmiaru w wykopie nie jest możliwe, należy jak ilość obliczać wg obmiaru na środkach 
transportowych lub nasypie z uwzględnieniem współczynnika spulchnienia gruntu, poda-
nym w tablicy nr 1 z tym, że dolne wartości stosować w nasypach przed ich zagęszczeniem,  
a górne przy obliczaniu objętości na jednostkach transportowych. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach, 
zgodnie z wymaganiami ST. 
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7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urzą-

dzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie, w całym okresie trwania robót. 
 

7.4. Wagi i zasady wdrażania. 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wyma-

ganiom SST. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie 
dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 
 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru. 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 

robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 

podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi w karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca, szkice mogą być 
dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie 
uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1. Rodzaje odbiorów robót. 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
〉 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
〉 odbiorowi częściowemu, 
〉 odbiorowi ostatecznemu, 
〉 odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości  

i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwia-

jącym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Obioru robót dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powołana przez Zamawiającego. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 

budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie doku-
mentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowa-
dzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
 

8.3. Odbiór częściowy. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 
robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
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8.4. Odbiór ostateczny robót. 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót. 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót  

w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwier-

dzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów,  
o których mowa w punkcie 8.4.2. 

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

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych  
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonani 
a robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszcze-
gólnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST  
z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu  
i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wyko-
nywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 

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

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
1.   dokumentację projektową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została spo-
rządzona w trakcie realizacji umowy, 
2.   szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzu-
pełniające lub zamienne), 
3.   recepty i ustalenia technologiczne, 
4.   dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
5.   wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST  
i  w. PZJ, 
6.   deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, zgodnie  
z ST i w. PZJ, 
7.   opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ, 
8.   rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i prze-
kazania tych robót właścicielom urządzeń, 
9.   geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja  
i stwierdzi ich wykonanie. 
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8.5. Odbiór pogwarancyjny. 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 

wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór   pogwarancyjny   będzie   dokonany   na   podstawie   oceny   wizualnej   obiektu  

z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót". 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
9.1. Ustalenia ogólne. 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 

(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 
roboty w ST i w dokumentacji projektowej. 

 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
〉 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
〉 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 
〉 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
〉 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

 
Ceny jednostkowe mogą być waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. Do cen 

jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 

9.2. Organizacja ruchu. 
Koszty związane z organizacją ruchu obejmują: 

〉 opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi 
instytucjami, projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z 
dostarczeniem kopii projektu Inspektora nadzoru i wprowadzeniem dalszych 
zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

〉 ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia, zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 

〉 opłaty/dzierżawy terenu, 
〉 przygotowanie terenu, 
〉 konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 

oznakowań i drenażu, 
〉 tymczasową przebudowę urządzeń obcych.  

 
Koszt utrzymania organizacji ruchu: 

〉 oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 
pionowych, poziomych, barier i świateł. 
 

Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczących organizacji ruchu obejmuje:  
〉 usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
〉 doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 
〉 koszty związane z organizacją ruchu publicznego.  
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
10.1. Normy. 

 
PN-B-02480     Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
PN-B-04452    Grunty budowlane. Badania polowe. 
B-02.01.01 Roboty ziemne przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty 

obiektów kubaturowych w gruntach kat. I-V. 
PN-B-04481    Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
PN-B-04493    Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. 
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
PN-B-06050     Roboty  ziemne  budowlane.  Wymagania  w  zakresie 

wykonywania i badania przy odbiorze. 
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B-3     SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH 
 
Grupa robót   -   45.2 
 
Klasa robót   -    45.25 
 
Kategoria robót   -    Roboty zbrojarskie kod  CPV  45262310-7 

 
   

1. WSTĘP. 
 

1.1. Przedmiot specyfikacji. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

zbrojarskich przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych związanych 
z wykonaniem zbrojenia konstrukcji żelbetowych. 

 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji. 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu robót wymienionych w pkt.1.1.  
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające  

i mające na celu przygotowanie i montaż zbrojenia przewidzianego w projekcie przy 
wykonywaniu: 

〉 stopy fundamentowej konstrukcji wsporczej oraz wszystkich innych nie 
wymienionych wyżej elementów Żelbetowych, jakie występują przy realizacji 
umowy. 

〉 Słupów żelbetowych 
 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją. 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu 

zbrojenia obiektów budowlanych. Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie 
czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie Robót związanych z: 

〉 przygotowaniem zbrojenia, 
〉 montażem zbrojenia, 
〉 kontrolą jakości robót i materiałów. 

 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, 

wydanymi do niej rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm oraz 
określeniami podanymi w ST -00.00 „Wymagania ogólne” a mianowicie: 

〉 roboty budowlane przy wykonywaniu robót zbrojarskich - należy rozumieć 
wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem robót zbrojarskich zgodnie 
z ustaleniami projektowymi, 

〉 procedura – dokument zapewniający jakość, „jak, kiedy, gdzie i kto”? wykonuje 
i kontroluje poszczególne operacje robocze – procedura może być zastąpiona przez 
normy, aprobaty techniczne i instrukcje, 

〉 ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierające 
dane opisujące przedmiot i wymagania jakościowe wykonanych robót 
zbrojarskich. 
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〉 pręty stalowe wiotkie – pręty stalowe o przekroju kołowym żebrowane o średnicy 
do 40 mm, 

〉 zbrojenie niesprężające – zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzające do 
niej naprężeń w sposób czynny. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót. 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w specyfikacji „Wymagania ogólne". 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność 
z Dokumentacją Projektową i specyfikacją. 
 

2. MATERIAŁY. 
 

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów. 
Stal zbrojeniowa dostarczana na budowę powinna odpowiadać wymaganiom podanym 

w odpowiednich normach. Pręty zbrojeniowe powinny być dostarczane w kręgach lub 
prostych wiązkach zaopatrzonych w przywieszki zawierające: 

〉 znak wytwórcy, 
〉 średnicę nominalną, 
〉 znak stali, 
〉 numer wytopu lub numer partii i znak obróbki cieplnej, 
〉 atest hutniczy. 

 
2.1.1. Rodzaje stali zbrojeniowej. 
Stal jest stopem żelaza (Fe) z węglem (C) i innymi pierwiastkami, jak: mangan (Mn). Krzem 

(Si), fosfor (P), siarka (S), chrom (Cr). nikiel (Ni), miedź (Cu). molibden (Mo), wolfram M. 
Jej gęstość wynosi 7850 kg/m3. Stal zbrojeniową zależnie od jej właściwości 

mechanicznych zalicza się do odpowiedniej klasy. Rozróżnia się pięć klas tej stali: A-O. A-I, A-II, 
A-lII i A- IIIN. W każdej z tych klas stali zbrojeniowej wyróżnia się jej gatunki. 
 

2.1.2. Zasady doboru i dostawy stali zbrojeniowej. 
Klasa i gatunek oraz średnice prętów stosowanego zbrojenia powinny być zgodne 

z projektem. Niżej podano ogólne zasady doboru stali gatunków najczęściej stosowanych 
w praktyce. Pręty ze stali klasy A0 gatunku St0S-b są używane jako zbrojenie konstrukcyjne, 
rozdzielcze i strzemiona w konstrukcjach z betonu oraz jako zbrojenie nośne w elementach 
o małym stopniu zbrojenia i niskiej klasie betonu. Pręty ze stali klasy A-I gatunku St3SX-b, 
St3SY-b i St3S-b stosuje się jako zbrojenie nośne w konstrukcjach pracujących pod obciążeniem 
wielokrotnie zmiennym i dynamicznym, w konstrukcjach narażonych na drgania sejsmiczne, 
na działanie ciśnienia gazów lub cieczy oraz w konstrukcjach pracujących w środowiskach 
agresywnych, pod warunkiem zabezpieczenia tych konstrukcji przed korozją. Ze stali klasy A-I 
gatunku St3SY-b należy wykonywać uchwyty montażowe elementów prefabrykowanych. Pręty 
ze stali klasy A-II gatunku 18G2-b stosuje się jako zbrojenie nośne w konstrukcjach 
pracujących pod obciążeniem wielokrotnie zmiennym i dynamicznym, w podwyższonej 
temperaturze, narażonych na drgania sejsmiczne, na działanie ciśnienia gazów i cieczy, 
gwałtowne działanie ciśnienia powietrza (podmuch) oraz pracujących w środowiskach 
agresywnych, pod warunkiem zabezpieczenia konstrukcji przed korozją. Oprócz prętów jako 
zbrojenie konstrukcji Żelbetowych stosuje się druty o średnicy 3-5 mm. W elemencie 
żelbetowym pręty nośne zaleca się wykonywać ze stali jednego gatunku. W szczególnych 
wypadkach dopuszcza się stosowanie w jednym przekroju prętów z różnych gatunków i klas 
stali od A-0 do A –III N, pod warunkiem uwzględnienia ich wytrzymałości i zakresów 
stosowania. W wypadku stosowania w konstrukcjach lub elementach z betonu blach 
węzłowych, marek itp. Wykonuje się je ze stali St3S i projektuje wg PN-90/B-03200 Stal 
zbrojeniową z importu (a także inne gatunki stali, nie wymienione wyżej) można stosować 
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wyłącznie po uzyskaniu odpowiedniego dokumentu dopuszczającego do obrotu i stosowania 
w budownictwie. Stal zbrojeniowa jest dostarczana jako walcówka w kręgach średnicy 55 do 
100 cm i masie do 1000 kg lub w postaci prętów długości 10 do 12 m Pręty ze stali klasy A-0 
i A-I są okrągłe gładkie a ze stali wyższych klas okrągłe żebrowane. 
 

2.2. Wymagania szczegółowe dla materiałów. 
 

2.2.1. Asortyment stali zbrojeniowej. 
Do zbrojenia konstrukcji Żelbetowych prętami wiotkimi w obiektach objętych zakresem 

Kontraktu stosuje się stal klasy: 
〉 A-III N gatunku RB500W - stal zbrojeniowa, 
〉 A-I gatunku St3S – stal zbrojeniowa, 
〉 S355 –kotwy fundamentowe, 
〉 Elektrody ER 1.46. 

 
2.2.2. Własności mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej. 

 
2.2.2.1. Pręty okrągłe, żebrowane ze stali gatunku RB500W. 
Wg PN-H-84023/6 o następujących parametrach: 

〉 średnica pręta w mm 6 ÷ 40, 
〉 granica plastyczności Re (min) w MPa 355, 
〉 wytrzymałość na rozciąganie Rm(min) w MPa 490 ÷ 620, 
〉 wytrzymałość charakterystyczna w MPa 355, 
〉 wydłużenie (min) w % 20, 
〉 zginanie do kąta 90º brak pęknięć i rys w złączu. 

 
2.2.2.2. Pręty okrągłe, żebrowane ze stali gatunku St3S. 
Wg PN-H-84023/6 o następujących parametrach: 

〉 średnica pręta w mm 5,5 ÷ 40, 
〉 granica plastyczności Re (min) w MPa 200, 
〉 wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa 320 ÷ 550, 
〉 wytrzymałość charakterystyczna w MPa 200, 
〉 wytrzymałość obliczeniowa w MPa 190, 
〉 wydłużenie (min) w % 24, 
〉 zginanie do kąta 180º brak pęknięć i rys w złączu. 

 
2.2.3. Drut montażowy. 
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, 

tzw. wiązałkowego. 
 

2.2.4. Podkładki dystansowe. 
Dopuszcza się stosowanie podkładek dystansowych i stabilizatorów wyłącznie z betonu. 
Podkładki dystansowe mogą być przymocowane do prętów. 

 
2.3. Deklaracja zgodności. 
Każda partia stali musi być zaopatrzona w atest hutniczy, w którym muszą być podane: 

〉 nazwa wytwórcy, 
〉 oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215, 
〉 numer wytopu lub numer partii, 
〉 wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny wg analizy 

wytopowej, 
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〉 masa partii, 
〉 rodzaj obróbki cieplnej. 

 
3. SPRZĘT. 

 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne". Sprzęt używany 

przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach powinien spełniać 
wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. W szczególności wszystkie rodzaje 
sprzętu jak: giętarki, prostowarki, zgrzewarki, spawarki powinny być sprawne oraz posiadać 
fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi. Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP jak 
przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń mechanicznych. Miejsca lub elementy 
szczególnie niebezpieczne dla obsługi. Powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien 
podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt 
powinny być odpowiednio przeszkolone. 
 

3.2. Sprzęt do wykonania robót zbrojarskich. 
Do wykonywania zbrojenia winny być wykorzystywane następujące urządzenia: 

〉 urządzenia i maszyny do prostowania prętów cienkich (walcówki) oraz do 
prostowania prętów cienkich dostarczanych w odcinkach prostych – np. prościarka 
automatyczna, 

〉 urządzenia do cięcia prętów zbrojeniowych na odpowiednią długość – np. nożyce 
elektro-mechaniczne, 

〉 urządzenia do kształtowania prętów zbrojeniowych – np. giętarka, 
〉 urządzenia i sprzęt do zgrzewania i spawania prętów zbrojeniowych – 

np. spawarka elektryczna wirująca. 
 

Sprzęt należy przyjąć zgodnie ze specyfikacją lub inny zatwierdzony przez Inżyniera. 
 

4. TRANSPORT. 
Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST-00.00 .Wymagania ogólne". Pręty 

do zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu w sposób 
zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu 
drogowego. Stal zbrojeniową należy składować pod zadaszeniem, posortowaną wg wymiarów 
i gatunków. Odgięte pręty zbrojeniowe powinny być składowane na wydzielonych, 
uporządkowanych miejscach, w sposób nie powodujący ich uszkodzenia i pomieszania. Druty 
składowane być winny w magazynie zamkniętym, w kręgach, posortowane wg wymiarów 
i gatunków. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w specyfikacji "Wymagania 

ogólne". 
 

5.1. Organizacja robót. 
Wykonanie robót powinno być jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone 

zostanie przez Inżyniera. Wykonawca przedstawi Inżynierowi lub/i Inspektorowi nadzoru do 
akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, 
w jakich będą wykonywane roboty zbrojeniowe. 
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5.2. Dokumenty, które należy przedstawić w trakcie budowy. 
Dokumenty dostarczone przez Wykonawcę w trakcie budowy muszą spełniać wymagania 

specyfikacji „Wymagania ogólne”. Rysunki robocze dostarczone przez Wykonawcę 
przedstawiające szczegóły gięcia, zestawienia stali i układ zbrojenia. Na rysunkach 
przedstawiających sposób układania zbrojenia należy określić następujące elementy: wymiary, 
przekroje, odstępy, układ i liczbę prętów oraz połączenia z oznaczeniami kodowymi 
pozwalającymi na poprawne ułożenie stali zbrojeniowej bez odwoływania się do 
szczegółowych rysunków roboczych. 
 

5.3. Przygotowanie zbrojenia. 
Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom normy 

PN 91/S-10042, a klasy i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją projektową. Zbrojenie 
elementów żelbetowych jest obecnie przygotowywane w warsztatach zbrojarskich 
wyposażonych w niezbędne urządzenia i maszyny. Te warsztaty są urządzane na placu budowy 
bądź na terenie zaplecza przedsiębiorstwa wykonawczego (jako tzw. Zbrojarnie centralne). 
Dostarczona stal zbrojeniowa (kręgi, pręty, szkielety zbrojenia) powinna być na budowie 
składowana na placu magazynowym na podkładach drewnianych (rozstawionych co około 
2,0 do 2,5 m) bądź przenośnych stojakach, pod zadaszeniem. Nie wolno układać tej stali 
bezpośrednio na gruncie. Pręty zbrojeniowe należy segregować według klas i gatunków, 
średnicy i długości. Stal w kręgach układa się na placu magazynowym na płask (do ośmiu 
warstw) lub opierając jeden krąg o drugi.  

 
Przygotowanie i obróbka zbrojenia obejmują takie czynności jak: 

〉 czyszczenie, 
〉 prostowanie, 
〉 cięcie, 
〉 gięcie i montaż. 

 
5.3.1. Czyszczenie prętów. 
Zbrojenie powinno być oczyszczone, aby zapewnić dobrą współpracę (przyczepność) 

betonu i stali w konstrukcji. Należy więc usunąć z powierzchni prętów zanieczyszczenia 
smarami, farbą olejną itp., a także łuszczącą się rdzą (lekki nalot rdzy nie łuszczącej się nie jest 
szkodliwy). W celu usunięcia farb olejnych bądź zatłuszczenia stosuje się opalanie lampami 
benzynowymi (po wypaleniu się zanieczyszczeń pręty wyciera się; jeśli jest to niezbędne -
również papierem ściernym). Nalot rdzy łuszczącej się można usunąć za pomocą szczotek 
drucianych. W razie potrzeby należy zastosować piaskowanie. Pręty, przed ich użyciem do 
zbrojenia konstrukcji, należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. Pręty 
zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną można opalać lampami benzynowymi lub 
czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcze. Stal narażoną na choćby chwilowe działanie 
słonej wody, należy zmyć wodą słodką. Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą, oczyszcza 
się szczotkami drucianymi ręcznie lub mechanicznie lub też przez piaskowanie. Po 
oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko 
zabrudzoną można zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej 
wody. Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez 
Inżyniera. 
 

5.3.2. Prostowanie prętów. 
Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, prostowarek. 

Dopuszczalna wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. Pręty używane 
do przygotowania zbrojenia muszą być proste. Dlatego - w przypadku występowania 
miejscowych zakrzywień - należy te pręty wyprostować przed przystąpieniem do dalszej 
obróbki (cięcia itd.). Pręty zbrojeniowe w kręgach można prostować przez wyciąganie za 
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pomocą np. wciągarki. lub mechaniczne prostowanie prętów przy użyciu prostowarek 
mechanicznych . Niekiedy dopuszcza się. zwłaszcza pręty większych średnic, prostuje się 
ręcznie za pomocą klucza zbrojarskiego, na stole zbrojarskim z odpowiednio umocowanymi 
trzpieniami. 
 

5.3.3. Cięcie prętów zbrojeniowych. 
Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. 

Oczyszczone i wyprostowane pręty tnie się na odcinki długości wynikającej z projektu. 
Wskazane jest Sporządzenie w tym celu planu cięcia. Stosuje się do tego celu nożyce ręczne, 
a także (zwłaszcza w przypadku prętów większych średnic) nożyce mechaniczne o napędzie 

elektrycznym. Nożycami mechanicznymi można przecinać jednocześnie więcej niż jeden 
pręt. Cięcia można również przeprowadzać przy użyciu mechanicznych noży. Dopuszcza się 
również cięcie palnikiem acetylenowym. 
 

5.3.4. Odgięcia prętów, haki. 
Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje 

norma PN-B-03264 (2004). 
 
Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca, gdzie można na nim położyć spoinę 
wynosi: 
- 10 d dla stali A-IIIN, A-III i A-II 
- 5d dla stali A-I, A-0. 
 
Na zimno, na budowie można wykonywać odgięcia prętów o średnicy d ≤ 12 mm. 
Pręty o średnicy d > 12 mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. 
W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają 

jednocześnie wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego. Należy stosować średnicę zagięcia 
równą co najmniej 20d. Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych 

powinna spełniać warunki podane dla haków. Należy zwrócić szczególną uwagę, przy odbiorze 
haków i odgięć prętów, na ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe 
podczas wyginania. Pocięte pręty są następnie wyginane zgodnie z rysunkami zbrojenia 
podanymi w projekcie. 

Pręty można wyginać ręcznie kluczem zbrojarskim, wykorzystując trzpienie zamocowane 
w blacie stołu zbrojarskiego lub za pomocą giętarek ręcznych lub za pomocą giętarek 
mechanicznych. Można przy tym jednocześnie wyginać więcej niż jeden pręt. Wygięte pręty 
zbrojeniowe i strzemiona montuje się bezpośrednio w deskowaniu lub przygotowuje w postaci 
szkieletów zbrojeniowych. Zbrojenie płyt można układać od razu w deskowaniu. Najpierw na 
deskowaniu oznacza się kredą lub ołówkiem ciesielskim rozstaw prętów nośnych (głównych) i 
rozdzielczych. Następnie rozkłada się pręty nośne i na nich układa się i od razu łączy pręty 
rozdzielcze usytuowane u dołu płyty. Później montuje się pręty rozdzielcze w zagięciach 
prętów nośnych, a na końcu pręty u góry płyty. 
 
5.4. Montaż zbrojenia 
5.4.1. Wymagania ogólne 
Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwi ć jego dokładne otoczenie przez jednorodny 
beton. Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i 
względem deskowania nie może ulec zmianie. W konstrukcję można wbudować stal pokrytą 
co najwyżej nalotem nie łuszczącej się rdzy. Nie można wbudowywać stali zatłuszczonej 
smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej, 
stali, która była wystawiona na działanie słonej wody. Minimalna grubość otuliny 
zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu żelbetowego powinna 
wynosić co najmniej: 
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0,07m - dla zbrojenia głównego fundamentów. 
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w 
trakcie betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie 
materiałów po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. Ustawianie elementów zbrojenia 
powinno być wykonywane według przygotowanych schematów zapewniających kolejność 
robót, przy której wcześniej ułożone elementy będą umożliwiały dalszy montaż zbrojenia. 
Zbrojenie należy układać po odbiorze deskowań. Zbrojenie powinno być trwale usytuowane 
w deskowaniu w sposób zabezpieczający od uszkodzeń i przemieszczeń podczas betonowania 
i zagęszczania mieszanki betonowej. Pręty, siatki i szkielety należy układać w deskowaniu 
tak, aby grubość otuliny odpowiadała wartościom podanym w projekcie. Wykonując 
zbrojenie należy umieścić elementy instalacji elektrycznych zgodnie z ich projektem. 
 
5.4.2. Montowanie zbrojenia 
Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w Dokumentacji Projektowej. Zbrojenie 
konstrukcji Żelbetowych można ogólnie podzielić na nośne (nazywane też głównym) i 
uzupełniające, gdzie zbrojenie nośne określone jest na podstawie obliczeń konstrukcyjnych, 
natomiast zbrojenie uzupełniające stosowane jest jako technologiczne. Zbrojenie konstrukcji 
wykonać zgodnie z zasadami podanymi w PN-B-3264:2002. 
 
5.4.2.1. Łączenie prętów za pomocą spawania 
Spawanie zbrojenia należy wykonać po uzyskaniu aprobaty Inżyniera. 
Dopuszcza się następujące rodzaje spawanych połączeń prętów: 
- czołowe, elektryczne, oporowe, 
- nakładkowe spoiny dwustronne - łukiem elektrycznym, 
- nakładkowe spoiny jednostronne - łukiem elektrycznym, 
- zakładkowe spoiny jednostronne - łukiem elektrycznym, 
- zakładkowe spoiny dwustronne - łukiem elektrycznym, 
 
5.4.2.2. Łączenie pojedynczych prętów na zakład bez spawania 
Dopuszcza się łączenie na zakład bez spawania (wiązanie drutem) prętów prostych. 
5.4.2.3. Skrzyżowania prętów 
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. 
słupkami dystansowymi. Drut wiązałkowy, wyżarzony, o średnicy 1 mm używa się do 
łączenia prętów o średnicy do 12 mm. Przy średnicach większych należy stosować drut o 
średnicy 1.5 mm. W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie 
skrzyżowania prętów narożnych ze strzemionami. 
 
5.4.3. Zasady BHP 
Stoły warsztatowe ustawiać w pomieszczeniach zamkniętych lub pod wiatami z 
umocowanymi od strony nawietrznej osłonami. Stanowiska po obu stronach stołu należy 
oddzielić siatką o wysokości 1m, o oczkach max 20mm. Podczas cięcia pręta nożycami 
należy pręt oprzeć obustronnie na kozłach lub stole zbrojarskim. Cięcie nożycami prętów o 
średnicy większej niż 20 mm jest zabronione. Przy mechanicznym cięciu prętów nie wolno 
chwytać ręką prętów w odległości mniejszej niż 50cm od nożyc tnących. Pręty o średnicy 
większej, niż 20 mm mogą być gięte tylko mechanicznie. Zakładanie prętów na mechanicznej 
giętarce dopuszczane jest tylko przy unieruchomionej tarczy giętarki Zabronione jest 
przebywanie pracowników na terenie ogrodzonym wzdłuż wyciąganego pręta w czasie 
prostowania zbrojenia Składowanie zbrojenia na pomostach przeznaczonych wyłącznie do 
pracy zbrojarzy jest zabronione. 
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST-00.00 „Wymagania 
ogólne". Kontrola jakości Robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z 
Dokumentacją Projektową oraz podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega 
odbiorowi przed betonowaniem. 
 
6.1.1. Kontrola zbrojenia 
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę należy przeprowadzić następujące badania: 
- Sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem 
- Sprawdzenie stanu powierzchni, wymiarów, masy wg normy PN-H-93215 
 
6.1.2. Kontrola jakości robót zbrojarskich  
Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. Powinno być ono tak 
usytuowane, aby nie uległo uszkodzeniom i przemieszczeniom podczas układania i 
zagęszczania mieszanki betonowej. Do stabilizacji zbrojenia w deskowaniu, w celu 
zapewnienia wymaganego otulenia prętów betonem. Stosować należy różnego rodzaju 
wkładki i podkładki dystansowe (z zaprawy, stali. tworzyw sztucznych). Zbrojenie powinno 
być połączone drutem wiązałkowym w sztywny szkielet. Obecnie szkielety zbrojeniowe 
przygotowuje się najczęściej poza placem budowy i gotowe umieszcza się w deskowaniu. 
Zbrojenie przed betonowaniem powinno być skontrolowane. Kontrola ta polega na 
sprawdzeniu zgodności ułożonego zbrojenia z projektem oraz wymaganiami norm. Sprawdza 
się wymiary zbrojenia, jego usytuowanie (w tym grubość otuliny), rozstaw strzemion, 
położenie złączy, długość zakotwienia itp. 
Odbiór zbrojenia i zezwolenie na betonowanie należy odnotować w dzienniku budowy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST-00.00 "Wymagania ogólne". 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z 
dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST-00.00 "Wymagania ogólne". 
8.1. Roboty wymienione w ST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
Bezpośrednio przed przystąpieniem do robót zbrojarskich należy dokonać odbioru 
deskowania. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i 
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały 
wyniki pozytywne. 
8.1.1. Dokumenty i dane 
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu są: 
- pisemne stwierdzenie Inżyniera w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i ST, 
- inne pisemne stwierdzenie Inżyniera o wykonaniu robót 
 
8.1.2. Zakres robót 
Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inżyniera 
lub inne potwierdzone przez niego dokumenty. 
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8.2. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu Inżyniera w dzienniku budowy 
zakończenia robót zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inżyniera na rozpoczęcie 
betonowania elementów, których zbrojenie podlega odbiorowi. 
Odbiór powinien podlegać sprawdzeniu: 
- zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową, 
- zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych przekrojach, 
rozstawu strzemion, 
- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia. 
Do odbioru Robót mają zastosowanie postanowienia zawarte w ST 00.00 „Wymagania 
ogólne”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji ST 00.00. „Wymagania 
ogólne”. Sposób płatności określa umowa o wykonanie robót budowlano – montażowych. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-ISO 6935-1:1998. Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 
PN-ISO 6935-1/AK:1998. Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. – Dodatkowe wymagania. 
PN-ISO 6935-2:1998. Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. 
PN-ISO 6935-2/AK:1998. Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane – Dodatkowe 
wymagania. 
PN-82/H-93215. Walcówka pręty stalowe do zbrojenia betonu 
PN-91/S-10042. Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 
Projektowanie. 
PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-H-84023/06/A1:1996 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 
PN-78/H-04408. Technologiczna próba zginania. 
PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Próba rozciągania. Metoda badania w temperaturze 
otoczenia. 
PN-B-03264:2004 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 
PN-84/H-9300 Walcówka pręty i kształtowniki walcowane na gorąco ze stali węglowych 
zwykłej jakości i niskostopowych o podwyższonej wytrzymałości. Wymagania i badania. 
PN-EN 10020:1996 Stal. Klasyfikacja 
PN-EN 10021 :1997 Ogólne techniczne warunki dostaw stali i wyrobów stalowych 
PN-EN 10027-1 :1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole główne 
PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. System cyfrowy 
PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia 

     
 

PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 

Normy. 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle. 
PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych właściwości kruszyw. Metody pobierania 

próbek. 
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane. 
PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład. Wymagania, ocena 

zgodności. 
PN-81/B-30003 Cement murarski 15. 
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PN-86/B-30020 Wapno. 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN—B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie. 
PN-84/B-01080 Kamień dla budownictwa i drogownictwa. Podział i zastosowanie 

wg własności fizyczno-mechanicznych. 
PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Okładzina kamienna. Wymagania w zakresie 

wykonywania i badania przy odbiorze. 
PN-91/B-04116 Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości na zginanie 
PN-88/B-04120 Kamień budowlany. Podział, pojęcia podstawowe, nazwy  

i określenia. 
PN-B-11202:1996 Materiały kamienne. Elementy kamienne. 
PN-B-11201:1996 Materiały kamienne. Elementy kamienne. 
PN-B-11204:1996 Materiały kamienne. Elementy kamienne. 
PN-B-11210:1996 Materiały kamienne. Kamień łamany. 
PN-B-11209:1996 Materiały kamienne. Kamień łupany. 
PN-B-11208:1996 Materiały kamienne. Elementy kamienne. 
PN-B-11207:1996 Materiały kamienne. Elementy kamienne. 
PN-B-11206:1996 Materiały kamienne. Elementy kamienne. 
PN-B-11205:1996 Materiały kamienne. Elementy kamienne. 
 
Inne dokumenty i instrukcje. 

〉 WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot – ITB. 
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B-4     SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH 
 

Grupa robót   -   45.2 

 

Klasa robót   -    45.26 

 
Kategoria robót   -    Betonowanie konstrukcji                              kod  CPV  45262300-4 

 
1. WSTĘP. 
Przedmiot opracowania 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót związanych z wykonaniem konstrukcji betonowych. 
 
Zakres robót  
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wyko-

nywaniem konstrukcji betonowych w obiektach niekubaturowych.  

Niniejszy zakres robót betonowych ma zastosowanie do wszystkich robót betonowych ujętych 

w dokumentacji projektowej tj.: 

〉 wykonanie podkładów betonowych, 

〉 wykonanie stóp fundamentowych, 

〉 wykonanie ław fundamentowych, 

〉 wykonanie pozostałych robót betonowych, 

〉 przygotowaniem mieszanki betonowej, 

〉 wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem, 

〉 układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej, 

〉 pielęgnacją betonu.  

 
Określenia podstawowe 
 
Beton zwykły — beton o gęstości powyżej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa 

mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych  

i domieszek chemicznych. 

 

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu. Zaczyn 

cementowy - mieszanka cementu i wody. 

 

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków 

przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 

 

Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, do jego masy 

w stanie suchym. 

 

Stopień wodoszczelności - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod 

względem przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość 

ciśnienia wody w MPa, działającego na próbki betonowe. 

 
Stopień mrozoodporności - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod 
względem jego odporności na działania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli 
zamrażania i odmrażania próbek betonowych, przy której ubytek masy jest mniejszy niż 2%. 
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Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujący beton pod względem jego 

wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną RbG w 

MPa. 

Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie RbG - wytrzymałość (zapewniona z 95-proc. 

prawdopodobieństwem) uzyskania w wyniku badania na ściskanie kostek sześciennych o boku 

150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normą PN-B-06250. 

 
2. MATERIAŁY. 
Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują odpowiednie polskie normy. 

 
2.1. Cement - wymagania i badania. 
Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie  

PN-B-19701. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez 

dodatków) klasy: 

〉 dla betonu klasy B15 - klasa cementu 32,5 NA, 

〉 dla betonu klasy B12,5 - klasa cementu 32,5 NA. 

 

Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest). Każda 

partia dostarczonego cementu przed jej użyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi 

uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. 

Zakazuje się pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów), jeżeli nie ma pewności, że 

dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni. 

 

Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegać 

następującym badaniom: 

〉 oznaczenie czasu wiązania i zmiany objętości wg norm PN-EN 196-1 ;1996, PN-EN 196-

3;1996, PN-EN 196-6;1997, 

〉 sprawdzenie zawartości grudek. 

 

Wyniki wyżej wymienionych badań dla cementu portlandzkiego  normalnie twardniejącego 

muszą spełniać następujące wymagania (przy oznaczaniu czasu wiązania w aparacie Vicata): 

〉 początek wiązania - najwcześniej po upływie 60 minut, 

〉 koniec wiązania - najpóźniej po upływie 10 godzin.  

 

Przy oznaczaniu równomierności zmiany objętości: 

〉 wg próby Le Chateliera - nie więcej niż 8 mm, 

〉 wg próby na plackach - normalna. 

 

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejące podlegają sprawdzeniu zawartości 

grudek (zbryleń), nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. Nie 

dopuszcza się występowania w cemencie większej niż 20% ciężaru cementu ilości grudek 

niedających się rozgnieść w palcach i nierozpadających się w wodzie. Grudki należy usunąć 

poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy 

wymienione badania wykażą niezgodność z normami, cement nie może być użyty do 

wykonania betonu. 

 

Magazynowanie: 

〉 cement pakowany (workowany) - składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na 

otwartym terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte 

(budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach); 

〉 cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub żelbetowe przystosowane do 

pneumatycznego załadunku i wyładunku cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do 
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przeprowadzania kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory 

do przeprowadzania kontroli objętości cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na 

wewnętrznych ścianach). 

 

Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, 

zabezpieczające cement przed ściekami wody deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi maga-

zynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem  

i zanieczyszczeniem. 

 

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. 

Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 

〉 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 

〉 po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku przechowywa-

nia w składach zamkniętych. 

 

Każda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być 

przechowywana osobno w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 

 
2.2. Kruszywo. 
Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością 

uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. 

Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu składowym oddzielnie 

składowane na umocnionym i czystym podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się. 

Kruszywa grube powinny wykazywać wytrzymałość badaną przez ściskanie w cylindrze 

zgodną z wymaganiami normy PN-B-06714.40. 

W kruszywie grubym nie dopuszcza się grudek gliny. 

W kruszywie grubszym zawartość podziarna nie powinna przekraczać 5%, a nadziarna 10%. 

 

Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 

〉 1/s najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 

〉 3/4  odległości w świetle między prętami zbrojenia, leżącymi w jednej płaszczyźnie 

prostopadłej do kierunku betonowania. 

 

Do betonów klas B30 i wyższych należy stosować wyłącznie grysy granitowe lub bazaltowe 

marki 50, o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm. 

Stosowanie grysów z innych skał dopuszcza się pod warunkiem, że zostały one zbadane w 

placówce badawczej wskazanej przez zamawiającego, a wyniki badań spełniają wymagania 

dotyczące grysów granitowych i bazaltowych. 

 

Grysy powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 

〉 zawartość pyłów mineralnych - do 1%, 

〉 zawartość ziaren nieforemnych (to jest wydłużonych płaskich) - do 20%, 

〉 wskaźnik rozkruszenia: 

〉 dla grysów granitowych - do 16%, 

〉 dla grysów bazaltowych i innych - do 8%, 

〉 nasiąkliwość - do 1,2%, 

〉 mrozoodporność według metody bezpośredniej - do 2%, 

〉 mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej do 10%, 

〉 reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna  

〉 wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%, 

〉 zawartość związków siarki — do 0,1%, 

〉 zawartość zanieczyszczeń obcych - do 0,25%, 
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〉 zawartość zanieczyszczeń organicznych, nie dających barwy ciemniejszej od wzorcowej  

wg  normy PN-B-06714.26. 

 

Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub 

kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. 

 

Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna się mieścić  

w granicach: 

〉 do 0,25 mm -14+19%, 

〉 do 0,50 mm - 33+48%, 

〉 do 1,00 mm -53-76%.            

 

Piasek powinien spełniać następujące wymagania: 

〉 zawartość pyłów mineralnych - do 1,5%, 

〉 reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B06714.34 nie powinna  

〉 wywoływać  zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%, 

〉 zawartość związków siarki - do 0,2%, 

〉 zawartość zanieczyszczeń obcych - do 0,25%, 

〉 zawartość zanieczyszczeń organicznych - nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej 

wg normy PN-B-06714.26, 

〉 w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny. 

 

Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym: 

〉 oznaczenie składu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15, 

〉 oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg normy PN-B06714.12, 

〉 oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się podobnie, jak zawartość zanie-

czyszczeń obcych, 

〉 oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg normy PN-B-06714.13. 

 

Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników jego 

pełnych badań wg normy PN-B-06712 oraz wyników badania specjalnego dotyczące 

reaktywności alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru. 

W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami normy 

PN-B-06712, użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez 

płukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Należy 

prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg normy PN-B-06714.18 dla korygowania 

receptury roboczej betonu. 
 
2.3. Woda zarobowa - wymagania i badania. 
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-32250. 

Jeżeli wodę do betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich, to woda ta nie wymaga 

badania. 

 
2.4. Domieszki i dodatki do betonu. 
Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu: 

〉 napowietrzającym, 

〉 uplastyczniającym, 

〉  przyśpieszającym lub opóźniającym wiązanie.  

 

Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych: 

〉 napowietrzająco-uplastyczniających, 

〉 przyśpieszająco-uplastyczniających. 



 

CPV 45262300-4  BETONOWANIE KONSTRUKCJI - SST 
 

 

Domieszki do betonów muszą mieć aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub 

Instytut Dróg i Mostów oraz posiadać atest producenta. 

 
2.5. Beton. 
Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych i inżynieryjnych musi spełniać następujące 

wymagania: 

〉 nasiąkliwość - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250, 

〉 mrozoodporność - ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie 

nie większy niż 20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150); badanie wg 

normy PN-B-06250, 

〉 wodoszczelność - większa od 0,8MPa (W8), 

〉 wskaźnik wodno-cementowy (w/c) - ma być mniejszy od 0,5. 

 

Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-B-06250 tak, aby przy 

najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez 

wibrowanie. Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni 

betonów i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien 

odpowiadać najmniejszej jamistości. 

Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać 

niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niż 

42% przy kruszywie grubym do 16 mm. 

 

Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco: 

〉 z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3-^5) mieszanek betono-

wych o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji 

zawierających różną, ale nie większą od dopuszczalnej, ilość piasku, 

〉 za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa zagęsz-

czona przez wibrowanie charakteryzuje się największą masą objętościową. 

 

Wartość parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaźnika w/c 

charakteryzującego mieszankę betonową należy określić doświadczalnie. Współczynnik ten 

wyznacza się na podstawie uzyskanych wytrzymałości betonu z mieszanek o różnych 

wartościach w/c (mniejszych i większych od wartości przewidywanej teoretycznie) 

wykonanych ze stosowanych materiałów. Dla teoretycznego ustalenia wartości wskaźnika w/c 

w mieszance można skorzystać z wartości parametru A podawanego w literaturze fachowej. 

Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i doj-

rzewającej w warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 10°C), 

średnią wymaganą wytrzymałość na ściskanie należy określić jako równą 1,3 RbG. 

 

Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg normy  

PN-B-06250 nie powinna przekraczać: 

〉 wartości 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających, 

〉 wartości 3,5-5-5,5% - dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne, przy 

uziarnieniu kruszywa do 16 mm, 

〉 wartości 4,5-5-6,5% - dla betonu narażonego na stały dostąp wody przed zamarznię-

ciem przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm. 

 

Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w 

normie PN-B-06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza się 

podczas projektowania jej składu i następnie przy wytwarzaniu. 
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Dopuszcza się dwie metody badania: 

〉 metodą Ve-Be, 

〉 metodą stożka opadowego. 

 

Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami określonymi w 

normie PN-B-06250 nie mogą przekraczać: 

〉 ±20% wartości wskaźnika Ve-Be, 

〉 ±10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym. 

 

Pomiaru konsystencji mieszanek K1   do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokonać aparatem  

Ve-Be. 

Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stożka 

opadowego.  

 
3. SPRZĘT. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 

Inspektora nadzoru. Dozatory musza mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie 

składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu 

(zabrania się stosowania mieszanek wolnospadowych). 

Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania 

mieszanek plastycznych. Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować wibratory z 

buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w 

płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/min i łaty wibracyjne charakteryzujące się 

jednakowymi drganiami na całej długości. 

 
4. TRANSPORT. 
Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników samo-

chodowych (tzw. gruszek). Ilość „gruszek" należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą 

szybkość betonowania uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz 

koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i układanie mieszanki 

betonowej można wykonywać przy pomocy pompy do betonu lub innych środków zaak-

ceptowanych przez Inspektora nadzoru. 

 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

〉 90 min. - przy temperaturze+15°C, 

〉 70 min. - przy temperaturze +20°C, 

〉 30 min. - przy temperaturze +30°C. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i har-

monogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty 

budowlane. 

 
5.1. Zalecenia ogólne. 
Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego przez Wykonawcę 

szczegółowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora 

Nadzoru) obejmującej: 

〉 wybór składników betonu, 

〉 opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 

〉 sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 

〉 sposób transportu mieszanki betonowej, 

〉 kolejność i sposób betonowania, 
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〉 wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach, 

〉 sposób pielęgnacji betonu, 

〉 warunki rozformowania konstrukcji (deskowania), 

〉 zestawienie koniecznych badań. 

 

Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora nadzoru 

prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 

〉 prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp., 

〉 prawidłowość wykonania zbrojenia, 

〉 zgodność rzędnych z projektem, 

〉 czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą 

wielkość otuliny, 

〉 przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 

〉 prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania 

przerw dylatacyjnych,   warstw izolacyjnych, itp., 

〉  prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w 

betonową konstrukcję (kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.), 

〉 gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 

〉 Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm:  

PN-B-06250 i PN-B-06251. 

 

Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego 

wpisem do dziennika budowy. 

 
5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej. 
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie  

w wyspecjalizowanym zakładzie produkcji betonu, który może zapewnić żądane  

w ST wymagania. 

 

Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo 

z dokładnością: 

〉 ±2% - przy dozowaniu cementu i wody, 

〉 ±3% - przy dozowaniu kruszywa. 

 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. 

Wagi powinny być kontrolowane co najmniej raz w roku. 

Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane co najmniej raz  

w miesiącu. Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze 

zmiennym zawilgoceniem kruszywa. 

Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien on być krótszy niż  

2 minuty. 

Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej 

łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy 

stosowaniu pomp wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy 

wylocie. 

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na 

którą spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za 

pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do 

wysokości 8,0 m). 
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   Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy spełniać następujące warunki: 

〉 wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę,  

z buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia 

leżącymi w płaszczyźnie poziomej,  

〉 podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą 

wibratora,  

〉 podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 

5*8 cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-

5-30 s., po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym, 

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

promieniem skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3-0,5 m,  

〉 belki (ławy) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu 

płyt pomostów i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości; 

〉 czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą) wibracyjną  

w jednym miejscu powinien wynosić od 30 do 60 s., 

〉 zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm  

w kierunku głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu; rozstaw 

wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola. 

 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych  

i uzgodnionych z Projektantem. 

Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione  

w Projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być 

prostopadła do powierzchni elementu. 

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przy-

gotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez usunięcie z powierzchni 

betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz 

zwilżenie wodą. 

Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie 

betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym 

stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C, czas trwania przerwy 

nie powinien przekraczać 2 godzin. 

Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia  

i poprzednio ułożonego betonu. 

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest 

wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe 

wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 

 
5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu    
betonu. 
Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus 

5°C, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 

MPa przed pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane 

na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. 

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak 

wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej 

+20°C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła  

w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżniania betoniarki 

nie powinna być wyższa niż 35°C. 

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, należy 

zabezpieczyć miejsce robót za pomocą mat lub folii. 
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5.4. Pielęgnacja betonu. 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 

wodoszczelnymi osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton 

przed deszczem i nasłonecznieniem. 

Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godz. od 

zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co 

najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych  

3 dni co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na 

dobę. 

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-B-32250. 

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami  

i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co 

najmniej 15 MPa. 

 
5.5. Wykańczanie powierzchni betonu. 
Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania: 

〉 wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między 

ziarnami kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię, 

〉 pęknięcia i rysy są niedopuszczalne, 

〉 równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna odpowiadać 

wymaganiom normy PN-B-10260; wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe 

niż 2 mm. 

 
Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. Jeżeli dokumentacja 

projektowa nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji, to 

bezpośrednio po rozebraniu deskowań należy wszystkie wystające nierówności wyrównać za 

pomocą tarcz karborundowych i czystej wody. 

Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. 

 
6. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ORAZ KONTROLI 
JAKOŚCI. 
6.1. Podstawa odbioru robót betonowych. 
Podstawę dla odbioru robót betonowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
〉 dokumentacja techniczna  
〉 dziennik budowy, 
〉 zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę przez 

producentów, 
〉 protokoły odbioru poszczególnych etapów robót szczególnie zanikających, jeżeli odbio-

ry te nie były odnotowywane w dzienniku robót, 
〉 protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 
〉 wyniki badań laboratoryjnych materiałów i wyrobów, jeśli takie były zlecane przez 

budowę (np. w odniesieniu co do radioaktywności lub zdrowotności niektórych 
wyrobów), 

〉 ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 
 
6.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST. 
Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją tech-

niczną oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru. 
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6.3. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest: 

〉 pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót 

zgodnie z dokumentacją projektową i ST, 

〉 inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót. 

 

Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora 

nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru. 

 
6.4. Odbiór końcowy. 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru  

w dzienniku budowy zakończenia robót betonowych i spełnieniu innych warunków 

dotyczących tych robót zawartych w umowie. 

 
 
6.5. Badania kontrolne betonu. 
Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie beto-

nowania pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie nie 

mniejszej niż: 

〉 1 próbka na 100 zarobów 

〉 1 próbka na 50 m3   betonu, 

〉 3 próbki na dobę, 

〉 6 próbek na partię betonu. 

 
Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie 

przechowuje się, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250. 

jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla 

danej klasy betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. 

Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej 

klasie betonu. 

W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach 

dojrzewania, dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora nadzoru, 

spełnienie tego warunku w okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni. 

Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w 

okresie krótszym niż od 28 dni. 

Dla określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej 

jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników betonu, 

sposobu układania i zagęszczania po 3 próbki o kształcie regularnym lub po 5 próbek  

o kształcie nieregularnym, zgodnie z normą PN-B-06250. 

Próbki trzeba przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni zgodnie z 

normą PN-B-06250. 

Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji. 

Dla określenia mrozoodporności betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co 

najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników 

i sposobu wykonywania betonu po 12 próbek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub 

średnicy próbki 100 mm. Próbki należy przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w 

okresie 90 dni zgodnie z normą  

PN-B-06250. 

Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji. 

Przy stosowaniu metody przyśpieszonej wg normy PN-B-06250 liczba próbek repre-

zentujących daną partię betonu może być zmniejszona do 6, a badanie należy przeprowadzić  

w okresie 28 dni. 
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Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się, pobierając co najmniej jeden raz  

w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu 

wykonywania betonu po 6 próbek regularnych o grubości nie większej niż 160 mm  

i minimalnym wymiarze boku lub średnicy 100 mm. 

Próbki przechowywać należy w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni wg normy 

PN-B-06250. 

Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez 

własne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normą PN-B-06250, a także 

gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wyników 

badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 

Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan 

kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli 

powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszą ST oraz 

ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów 

technologicznych. 

 
Badania powinny obejmować: 

〉 badanie składników betonu, 

〉 badanie mieszanki betonowej, 

〉 badanie betonu. 

 
Zestawienie wymaganych badań wg PN-B-06250: 
 

 

Rodzaj badania 

 

Metoda badania 

według 

 

Termin lub częstość badania 

 

Badania 

składnikó

w betonu 

 

 

 

1) Badanie cementu -   

czasu wiązania -   stałość 

objętości 

-   obecności grudek 

-   wytrzymałości 

 

PN-EN 196-3 j.w. 

 

Bezpośrednio przed użyciem 

każdej dostarczonej partii 

 

PN-EN 196-6 

 

 

 PN-EN 196-1 

 

 

 j.w. 

 

 

 

 

 

 

2) Badanie kruszywa 

-   składu ziarnowego 

-   kształtu ziaren 

-   zawartości pyłów 

-  zawartości zanie- 

czyszczeń 

 

 

 

j.w. 

 PN-EN 933-1 

 

 

 PN-EN 933-3 

 

 

 PN-EN 933-9 

 

 

 PN-B-06714/12 

 

 

  

 

 

  

 

-   wilgotności 

 

PN-EN 1097-6 

 

 

 
j.w. 

 

3) Badanie wody 

 

PN-B-32250 

 

Przy rozpoczęciu robót i w 

przypadku stwierdzenia 
   zanieczyszczenia 

J.W. 

 

4) Badanie dodatków i 

domieszek 

 

PN-B-06240 i 

Aprobata 

Techniczna 

 

 

 

Badanie 

mieszanki 

betonowej 

 

Urabialność 

 

PN-B-06250 

 

Przy rozpoczęciu robót 

 

j.w. 

 

Konsystencja 

 

j.w. 

 

Przy projektowaniu recepty i 

2 razy na zmianę roboczą 

 j.w. 

 

Zawartość powietrza 

 

j.w. 

 

j.w. 
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Badanie 

betonu 

1 ) Wytrzymałość na 

ściskanie na próbkach 

j.w. 

 

Po ustaleniu recepty i po 

wykonaniu każdej partii 
j.w. 2) Wytrzymałość na 

ściskanie — badania 

nieniszczące 

PN-B-06261 PN-

B-06262 

W przypadkach technicznie 

uzasadnionych 

j.w. 

 

3) Nasiąkliwość 

 

PN-B-06250 

 

Po ustaleniu recepty, 3 razy 

w okresie wykonywania kon-

strukcji i raz na 5000 m   

j.w. 

 

4) Mrozoodporność 

 

j.w. 

 

j.w. 

 j.w. 

 

5) Przepuszczalność wody 

 

j.w. 

 

j.w.     , 

 
 
6.6. Tolerancja wykonania. 
Wymagania ogólne 
Rozróżnia się tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Przyjęto klasę tolerancji N1. 

Ustalenia projektowe powinny określać wszelkie wymagania dotyczące tolerancji specjalnych z 

podaniem: 

〉 zmian wartości odchyleń dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale, 

〉 innych typów odchyleń, które powinny być dodatkowo kontrolowane, poza warto-

ściami podanymi w normie, łącznie z określonymi parametrami i wartościami do-

puszczalnymi, 

〉 specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczególnych elementów 

konstrukcji. 

 
Dokładność pomiarów odchyłek geometrycznych powinna być określona w ustaleniach 

projektowych. 

Odchylenia poziome usytuowania podpór i elementów powinny być mierzone w stosunku do 

osi podłużnych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywających się z osiami ścian lub 

słupów.  

Odchylenia poziome wzdłuż wysokości budynku powinny przyjmować wartości różnoimienne 

w stosunku do układu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchyleń o charakterze 

systematycznym należy podjąć działania korygujące. 

 
 
 
System odniesienia 
Przed przystąpieniem do robót na budowie należy ustalić punkty pomiarowe zgodne  

z przyjętą osnową geodezyjną stanowiące przestrzenny układ odniesienia do określania 

usytuowania elementów konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211. 

Punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

 

Dopuszczalne odchylenia elementu o długości L (w mm) powodujące jego skośność 

(odchylenie od obrysu) w płaszczyźnie nie powinno być większe niż: 

〉 L/100 < 20 mm przy klasie tolerancji N1,  

〉 L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2. 

 

Dopuszczalne odchylenia linii krawędzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno być większe 

niż: 

〉 2 mm przy klasie tolerancji N1,  

〉 1 mm przy klasie tolerancji N2. 
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6.7. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST. 
Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją tech-

niczną oraz pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru. 

 
6.8. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest: 

〉 pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót 

zgodnie z dokumentacją projektową i ST, 

〉 inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót. 

 

Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora 

Nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru. 

 
6.9. Odbiór końcowy. 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru  

w dzienniku budowy zakończenia robót betonowych i spełnieniu innych warunków 

dotyczących tych robót zawartych w umowie. 

 
7. OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Jednostka obmiarowa. 
Jednostką obmiaru jest 1 m3 (metr sześcienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilości 

przedmiarowej przyjmuje się ilość konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie 

potrąca się rowków, skosów o przekroju równym lub mniejszym od 6 cm . 

 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
Opisano w pkt. 6. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Podstawą płatności za wykonane roboty jest cena ryczałtowa opisana w harmonogram robót 

oraz przedstawionej kalkulacji.  Harmonogram ten  porównywany będzie  

z harmonogramem postępu robót sporządzanym na placu budowy przez Wykonawcę.  

 
9.1. Cena ryczałtowa. 
Cena ryczałtowa uwzględnia: 

〉 zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, 

〉 wykonanie deskowania, 

〉 oczyszczenie deskowania, 

〉 przygotowanie i transport mieszanki, 

〉 ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem i pielęgnacją, 

〉 wykonanie przerw dylatacyjnych, 

〉 wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworów, jak również 

osadzenie  

〉 potrzebnych zakotwień, marek, rur itp., 

〉 rozbiórkę deskowań, rusztowań i pomostów, 

〉 oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie, będących własnością Wykonawcy, materia-

łów  

〉 rozbiórkowych, 

〉 wykonanie badań i pomiarów kontrolnych. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 
10.1. Normy. 
 

PN-B-01100  

 

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 

PN-EN 197-1   

 

Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu 

powszechnego użytku. 

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

PN-EN 480-1   

 

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton 

wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badań. 

PN-EN 480-2   

 

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. 

Oznaczanie czasu wiązania. 

PN-B-06250 Beton zwykły. 

PN-B-06251   

 

Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

PN-B-06262   

 

Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda 

sklerometryczna badania   wytrzymałości betonu na ściskanie za 

pomocą młotka Schmidta typu N. 

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 

PN-B-06714/00   

 

Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 

PN-B-06714/12   

 

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości 

zanieczyszczeń obcych. 

PN-B-06714/13   

 

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów 

mineralnych. 

PN-EN 933-1    

 

Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu 

ziarnowego.  Metoda przesiewania. 

PN-EN 1097-6   Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. 

Oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości 

PN-B-32250        

 

Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy. 

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych  

i wytrzymałościowych 

PN-D-96000     
PN-ISO-9000    

(seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczące zarządzania jakością 
i zapewnienie jakości. 

 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje. 
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: 

〉 240/82       Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i żelbeto-

wych, 

〉 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków 

mineralnych, 

〉 Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. 



 
B-5   SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH 
 
Grupa robót   -   45.4 
 
Klasa robót   -    45.42 
 
Kategoria robót   -    Roboty ciesielskie i stolarskie                                                        kod  CPV  45422000-1 
 
 

1. WSTĘP. 
 

1.1. Przedmiot opracowania. 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót ciesielskich i stolarskich. 

 
1.2. Zakres stosowania. 

 
Warunki techniczne dotyczą: 

〉 wykonania konstrukcji drewnianej więźby dachowej oraz jej elementów. 
 

2. MATERIAŁY. 
 

2.1. Drewno konstrukcyjne. 
 

Drewno użyte do konstrukcji i elementów powinno odpowiadać wymaganiom 
aktualnych norm.  

Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić: 
〉 dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem nie więcej niż 18%, 
〉 dla konstrukcji na otwartym powietrzu nie więcej niż 23%, 
〉 dla konstrukcji klejonych nie więcej niż 15%. 

 
Zabezpieczenie elementów preparatem FOBOS M-4. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 
 

2.2. Łączniki. 
 

Złącza ciesielskie na gwoździe, sworznie, śruby i klamry powinny być wykonywane 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 

2.2.1. Gwoździe. 
 

Do złączy konstrukcyjnych należy stosować gwoździe okrągłe i kwadratowe wg BN-
83/5028-12. 

Dopuszcza się stosowanie innych rodzajów gwoździ po uprzednim określeniu ich nośności 
wg BN-80/7159-04/00 do 05. 
 
 



2.2.2. Śruby. 
 

Do wykonywania złączy należy stosować śruby wg PN-85/M-82101 oraz PN-88/M-82121 
o średnicy minimum 10 mm. Dopuszcza się stosowanie innych rodzajów śrub po uprzednim 
określeniu ich przydatności wg BN-80/7159-04/00 do 05. 
 

2.2.3. Sworznie. 
 

Do wykonywania złączy należy stosować sworznie ze stali węglowej walcowanej  
wg PN-75/H-93200/05 o średnicy od 10 do 20 mm oraz nakrętki wg PN-86/M-82144,  
PN-75/M-82151 i podkładki wg PN-59/M-82010. Dopuszcza się stosowanie sworzni z innych 
materiałów po uprzednim określeniu ich przydatności wg BN-80/7159-04/00 do 05. 
 

2.2.4. Środki impregnacyjne. 
 

Środki impregnacyjne do ochrony drewna przed korozją biologiczną i ogniem wg 
Dokumentacji Projektowej. 
 

3. SPRZĘT. 
 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i narzędzi. 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

Rodzaje sprzętu używanego do robót ciesielskich pozostawia sie do uznania Wykonawcy, 
po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. 

Sprzęt zmechanizowany i pomocniczy podlegający przepisom o dozorze technicznym, 
eksploatowany na budowie, powinien posiadać dokumenty uprawniające do jego eksploatacji. 

Powinien on mieć trwały i wyraźny napis określający jego dopuszczalny udźwig, nośność 
lub jeszcze inne dane dla jego prawidłowości i bezpiecznej eksploatacji na budowie. 

Przeciążenie sprzętu zmechanizowanego i pomocniczego ponad dopuszczalne obciążenie 
robocze jest zabronione. 
 

Haki stosowane na budowie do przemieszczania ciężarów powinny być: 
〉 atestowane i dostosowane do przemieszczania ładunków; stosowanie haków 

żeliwnych i staliwnych jest zabronione, 
〉 haki powinny być wyposażone w urządzenia zamykające gardziel haka, jeżeli przy 

przemieszczaniu ładunków zachodzi możliwość wysunięcia zawiesia z gardzieli 
haka. 

 
W przypadku stosowania do przemieszczania ładunków zawiesi, powinny one spełniać 

następujące wymagania: 
〉 do wykonywania zawiesi linowych i łańcuchowych należy stosować materiały 

atestowane, 
〉 wytwarzanie węzłów na linach i łańcuchach jak tez łączenie ze sobą lin stalowych 

na długości jest zabronione, 
〉 pętle zawiesi wykonanych z lin powinny być łączone za pomocą splatania  

i zaciskania, a lina powinna być zabezpieczona przed przecieraniem, 
〉 zakończenie lin stalowych powinno być tak wykonane, aby nie powodowało 

kaleczenia rąk. 
 



Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia niegwarantujące zachowania wymagań 
jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacja umowy 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

 
3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót ciesielskich i stolarskich. 

 
〉 Młotek, 
〉 Piły, 
〉 Siekierka, 
〉 Hebel, 
〉 Wiertarka. 

 

4. TRANSPORT. 
 

4.1. Transport materiałów. 
 

Środki i urządzenia transportowe powinny być przystosowane do transportu danego 
rodzaju materiału, elementów lub konstrukcji. W czasie transportu należy zabezpieczyć 
przewożone materiały w sposób wykluczający zmianę ich właściwości technicznych lub 
uszkodzenie, powinny być one zabezpieczone przed wpływami atmosferycznymi. Przy ruchu 
na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Załadunek i rozładunek materiałów na środki lub urządzenia transportowe 
powinny być w zasadzie mechaniczny. Załadunek ręczny powinien być dokonywany  
w przypadkach uzasadnionych i istotnie potrzebnych. Przemieszczanie materiałów lub 
konstrukcji na budowie powinno być dokonywane przy pomocy taczek, wózków i dźwigów lub 
innymi urządzeniami niepowodującymi ich uszkodzenia. 
 

4.2. Składowanie materiałów. 
 
Składowanie i przechowywanie elementów drewnianych oraz drewnopochodnych powinno 

odbywać się pod wiatami lub w inny sposób zabezpieczający przed opadami atmosferycznymi. 
Wszystkie elementy powinny być składowane na podłożu utwardzonym (lub odizolowanym od 
elementów warstwą folii), ułożone na podkładach na wysokości co najmniej 20 cm od podłoża. 
 

〉 Elementy poziome (stropowe, stropodachowe, dachowe) powinny być układane na podkładach 
rozmieszczonych w taki sposób, aby nie powodować ich deformacji; mogą być one składowane na 
podkładach jeden na drugim pod warunkiem, że wysokość składowania ograniczona zostanie  
do 3 warstw. 

〉 Elementy prętowe łączone na łączniki mechaniczne lub klejone powinny być składowane na legarach 
położonych na wyrównanym podłożu utwardzonym lub pokrytym folią. Elementy powinny być 
ułożone co najmniej 20 cm powyżej podłoża w pozycji wbudowania. 

〉 Elementy ścienne należy składować w pozycji pionowej na podkładach o wysokości min. 20 cm 
i zabezpieczyć przed przewróceniem się. Mogą one opierać się o kozły, przy czym kąt nachylenia 
elementów do poziomu nie powinien być większy niż 15°. Poszczególne 

〉 elementy ścienne powinny być oddzielone od siebie za pomocą przekładek z twardej płyty pilśniowej. 
Przekładki te powinny znajdować się także w narożach elementów ściennych. 

〉 Elementy ram i łuków mogą być składowane poziomo na podkładach rozmieszczonych nierzadkiej niż 
co 30 cm. Dolna warstwa elementów powinna znajdować się co najmniej 20 cm nad utwardzonym 
gruntem. 

 
 
 



5. WYKONANIE ROBÓT. 
 

5.1. Wymagania ogólne. 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz zgodnie  
z dokumentacją projektową, wymaganiami, Specyfikacją oraz poleceniami Inspektora nadzoru, 
które zapewnią osiągniecie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów 
konstrukcji. 

Zakres robót objętych niniejszą specyfikacją obejmuje wykonanie i montaż drewnianej 
konstrukcji elewacji oraz montaż obicia z oblicówki z desek. 
 

5.2. Montaż elementów i wymagania. 
 

Konstrukcje z drewna oraz drewnopochodnych powinny być chronione przed 
długotrwałym nawilgoceniem we wszystkich fazach ich wykonywania. 

Wszystkie części i elementy konstrukcji z drewna oraz materiałów drewnopochodnych 
stykają się z elementami i częściami budynków lub konstrukcji wykonanymi z innych 
materiałów chłonących wilgoć powinny być zabezpieczone przed bezpośrednim wchłanianiem 
wilgoci z tych materiałów i elementów za pomocą izolacji przeciwwilgociowej. 

Wszystkie elementy z drewna i materiałów drewnopochodnych stosowane w 
budownictwie powinny być zabezpieczone przed korozją biologiczną. 

Jakość zabezpieczeń powinna spełniać wymagania określone w normie lub instrukcjach 
wydanych przez ITB. 

Środki chemiczne do zabezpieczenia elementów i konstrukcji z drewna oraz materiałów 
drewnopochodnych przed korozją biologiczną i owadami oraz ogniem nie powinny 
powodować korozji łączników metalowych. 

Jeżeli zachodzi konieczność obróbki końców elementów podczas montażu, długości 
powinny być większe od długości projektowanych. Nadmiar ten jest zależny od sposobu 
obróbki końców elementów. 

Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacja techniczna. 
 

Dopuszcza sie następujące odchyłki montażowe: 
〉 w rozstawie belek i elementów: do 1 cm w osiach, 
〉 w długości elementu do 10 mm, 
〉 w wysokości do 5 mm. 

 
Elementy drewniane konstrukcji stykające sie z betonem powinny być w miejscach styku 

odizolowane jedna warstwa papy. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
 

6.1. Zasady ogólne. 
 

Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST, a sprawdzenie 
i odbiór robót winny być wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami użycia 
producenta wybranych materiałów. 
 

Podstawą do oceny technicznej konstrukcji drewnianej jest sprawdzenie jakości: 
〉 wbudowanych materiałów, 
〉 wykonania elementów przed ich montażem, 
〉 gotowej konstrukcji. 

 



Przed zmontowaniem konstrukcji należy  sprawdzić jakość wykonania połączeń 
elementów i stwierdzić ich zgodność z wymogami  zawartymi w dokumentacji technicznej. 
Ponadto, przy użyciu miarki stalowej z podziałką milimetrową, należy sprawdzić wymiary 
poszczególnych elementów i porównać je z wartościami podanymi w dokumentacji. Należy 
również sprawdzić wilgotność zastosowanego drewna. 
 

6.2. Zgodność z dokumentacją. 
 

Roboty ciesielskie powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną, 
uwzględniającą wymagania norm. Odstępstwa od dokumentacji technicznej powinny być 
udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzór 
techniczny, lub innym równorzędnym dowodem. 

Szczegółowa kontrola złączy elementów drewnianych i materiałów drewnopochodnych 
(sklejki, płyt pilśniowych i wiórowych) powinna wykazać pełną zgodność wykonania  
z rysunkami zawartymi w dokumentacji technicznej oraz z postanowieniami odpowiednich 
normy dotyczącymi połączeń na gwoździe, sworznie i śruby, wkręty, pierścienie zębate, płytki 
kolczaste, jednostronne klamry, wręby czołowe. 
 

6.3. Badania. 
 

Program badań. Podstawę do odbioru technicznego robót ciesielskich i stolarskich 
stanowią następujące badania: 

〉 badanie materiałów, 
〉 badanie prawidłowości wykonania konstrukcji ciesielskich i stolarskich. 

 
Warunki przystąpienia do badań.  
Badania należy przeprowadzać zarówno w trakcie odbioru częściowego 

(międzyoperacyjnego) poszczególnych fragmentów robót ciesielskich, jak i w czasie odbioru 
całości tych robót. Dokumenty warunkujące przystąpienie do badań technicznych przy 
odbiorze powinny odpowiadać wymaganiom podanym w normie.  
 

Do badania robót zakończonych wykonawca jest zobowiązany przedstawić: 
〉 protokoły badań kontrolnych lub zaświadczeń (atestów) jakości materiałów, 
〉 protokoły odbiorów częściowych (międzyoperacyjnych), 
〉 zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonania robót. 

 

Opis badań.  
Badanie materiałów należy przeprowadzać pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku 

budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami 
dokumentacji technicznej oraz z powołanymi normami. Materiały nie mające dokumentów 
stwierdzających ich jakość, a budzące pod tym względem wątpliwości, powinny być poddane 
badaniom przed ich wbudowaniem. 

Badanie prawidłowości wykonania konstrukcji ciesielskich i stolarskich. 
Sprawdzenie zgodności obrysu i głównych wymiarów należy przeprowadzać przez 
porównanie wykonanych elementów z dokumentacją techniczną i stwierdzenie 

prawidłowości przez oględziny zewnętrzne i pomiar. 
Pomiaru długości i wysokości elementów ciesielskich i stolarskich należy dokonywać 

taśmą stalową z podziałką centymetrową. 
Jako wynik należy przyjmować wartość średnią pomiarów wykonanych w trzech 

miejscach. 
Ocena wyników badań. Jeżeli badania przewidziane normie dały wynik dodatni, wykonane 



roboty ciesielskie należy uznać za zgodne z wymaganiami normy. W przypadku gdy 
chociaż jedno z badań dało wynik ujemny, całość odbieranych robót ciesielskich lub tylko ich 
części należy uznać za niezgodne z wymaganiami normy. 

W przypadku uznania całości lub części robót ciesielskich lub stolarskich za niezgodne  
z wymaganiami normy komisja przeprowadzająca badania powinna ustalić, czy w danym 
przypadku stwierdzone odstępstwa od postanowień normy zagrażają bezpieczeństwu budowli. 

Elementy zagrażające bezpieczeństwu lub nie odpowiadające określonym w projekcie 
założeniom funkcjonalnym, powinny być rozebrane oraz ponownie wykonane w sposób 
prawidłowy i przedstawione do badań. 
 

7. OBMIAR ROBÓT. 
 

Powierzchnie deskowania pełnego (m2), ilość elementów zdemontowanej konstrukcji 
dachu (szt.), ilość drewna obrobionego wbudowanego w konstrukcję wieźby dachowej (m3). 
 

Jednostki obmiarowe: 
 
W szt. mierzy się: 

〉 Ilość uzupełnień konstrukcji i detali. 
W m2 mierzy się: 

〉 Powierzchnię oblicówki z desek. 
 

8. Odbiór robóT. 
 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w SST „Wymagania ogólne". Odbioru 
robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robót Budowlano - 
Montażowych. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego 
wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Gotowość do odbioru zgłasza 
Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia 
dokumentację powykonawczą robót. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie  
z postanowieniami Kontraktu oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, ENPN). 
 

Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
〉 Dokumentacja powykonawcza 
〉 Dziennik Budowy 
〉 Dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów 
〉 Świadectwa jakości dostarczone przez dostawców 
〉 Protokoły odbiorów częściowych. 

 

Jeżeli wszystkie badania kontrolne dadzą wynik dodatni, wykonane roboty należy uznać 
za wykonane zgodnie z wymogami normy. W przypadku, gdy chociaż jedno badanie da wynik 
ujemny, całość robót lub ich część należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm. W tym 
przypadku Wykonawca obowiązany jest doprowadzić wszystkie projektowane elementy do 
stanu odpowiadającego wymaganiom normy i przedstawić je do ponownego odbioru, którego 
wynik jest ostateczny. 
 

9. Podstawa płatnoścI. 
 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST Wymagania ogólne. 
Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty będą określone w umowie. 

 
 

 



 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 
Wszystkie roboty wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami  

i normatywami. Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydane 
zarówno przez władze państwowe jak lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są 
w jakikolwiek sposób związane są z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny 
za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
 

10.1. Normy. 
 

PN-81/B-03150.00 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. Obliczenia 
statyczne i projektowanie. Postanowienia ogólne. 

PN-81/B-03150.01 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. Obliczenia 
statyczne i projektowanie. Materiały. 

PN-81/B-03150.03 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. Obliczenia 
statyczne i projektowanie. Konstrukcje. 

 
PN - 81/B-03150.03 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. Obliczenia 

statyczne i projektowanie. Złącza. 
PN-79/D-01012 Tarcica. Wady. 
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami 

wytrzymałościowymi. 
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
PN-72/D-96002 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje. 
 

〉 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie 
dopuszczenie do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych 
metod wykonania robót budowlanych.  

〉 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych.  

〉 WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB. 
 



 
CPV 45261210 - 9  ROBOTY DEKARSKIE POKRYWCZE - SST 

B-6       SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIO RU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

 
Grupa robót   -   45.2 
 
Klasa robót   -    45.26 
 
Kategoria robót   -   Roboty dekarskie pokrywcze                                 kod CPV  45261210 - 9 
 

1. WSTĘP 
 1.1.  Przedmiot specyfikacji i zakres stosowania 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
realizacji robót dekarskich przewidzianych do wykonania w ramach zadania inwestycyjnego. 

Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie 
czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót dekarskich 
przewidzianych w projekcie budowlanym. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, 
wykonawstwem i  wykończeniem robót dekarskich wykonywanych na miejscu.  
 
1.2.  Zakres robót objętych specyfikacją 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót dekarskich:    
- Wykonanie pokrycia dachu budynku blachodachówką, 
-  Montaż rynien i rur spustowych z blachy powlekanej,         
-  Wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty dekarskie jakie występują przy realizacji   
   umowy. 
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione na 
rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym w projekcie budowlanym. 
 
1.3.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonaniem 
pokrycia dachu:   
- Przygotowanie konstrukcji pokrycia dachu, 
- Montaż pokrycia dachowego i jego akcesoriów, 
- Przygotowanie i montaż rynien i rur spustowych, 
- Roboty pomocnicze. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 
projektem wykonawczym,  pozostałymi SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji inspektora 
nadzoru inwestorskiego. 

1.4.  Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy 

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami 
podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  
Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje: 
1. Harmonogram i kolejność prac dekarskich. 
2. Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
3. Świadectwa jakości przedstawione przez producentów poszczególnych elementów pokrycia 
dachu wyszczególnione w dalszej części opracowania. 
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4. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej części 
opracowania.  
 
2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej 
 
2.2.1. Blacha dachówkowa. 
Przywieziona na plac budowy blachodachówka musi być składowana na równoległych 
podkładach drewnianych, z dala od miejsc komunikacji na budowie w celu zapobieżenia jej 
uszkodzeń mechanicznych. Po złożeniu pokrycia w miejscu składowania należy sprawdzić, czy 
powłoka ochronna nie jest zarysowana, ponieważ każde uszkodzenie może być ogniskiem 
korozji. Wykonawca powinien posiadać atesty i certyfikaty jakości producenta danej 
blachodachówki, które powinien okazać na żądanie osobie kontrolującej jakość materiału. 
 
Pokrycie dachu wykonane z blachodachówki pokrytej poliuretanową powłoką gr. min. 50 µm. 
Płyty dachowe przymocowane przy zastosowaniu wkrętów samowiercących systemowych. 
Wkręty dobrać należy zgodnie z wytycznymi technologicznymi wybranego producenta pokrycia 
dachowego.  
 
2.2.2. Drewno 
Drewno w postaci łat i kontrłat przywiezione na budowę musi być składowane asortymentami, 
na równoległych pryzmach, w których ułożone jest na przekładkach umożliwiających jego 
wentylację i schnięcie. Drewno składowane powinno być w miejscach nie narażonych na 
działanie czynników atmosferycznych. Drewno zastosowane na te elementy powinno być klasy 
II, jego wilgotność nie powinna przekraczać 20 %. Niedopuszczalne jest aby drewno na w/w 
elementy  miało widoczne zepsute i smołowe sęki, siniznę, rdzenie podwójne, czerwień, 
zgniliznę miękką, rakowatość, zagrzybienie oraz pęknięcia mrozowe i piorunowe. 
Drewno musi być zabezpieczone środkiem grzybo-, ognio-, i owadobójczym. Wykonawca 
powinien posiadać atesty i certyfikaty jakości producenta drewna, które powinien okazać na 
żądanie osobie kontrolującej jakość materiału. 
 
2.2.3. Elementy orynnowania dachu.  
Przywiezione na plac budowy rynny, rury spustowe z blachy powlekanej i pozostałe elementy 
orynnowania powinny być składowane z dala od ciągów komunikacyjnych, w miejscu, w którym 
nie będą narażone na uszkodzenia. Po ich złożeniu w miejscu składowania należy sprawdzić, czy 
powłoka ochronna nie jest zarysowana, ponieważ każde uszkodzenie może być ogniskiem 
korozji.  Wykonawca powinien posiadać atesty i certyfikaty jakości producenta wszystkich 
elementów orynnowania, które powinien okazać na żądanie osobie kontrolującej jakość 
materiału. 
 
Obróbki blacharskie z blachy powlekanej lub malowanej proszkowo gr. 0,6 mm. 
Obróbki blacharskie kominów – z blachy ocynkowanej gr. 0,6 mm. 
Rynny  150 i rury spustowe  120 z blachy powlekanej (kolor zgodny z kolorystyką budynku) 
gr. 0,60 mm Maksymalny rozstaw rynhaków – max. co 60 cm. Spadek rynien 0,5 %. 
 
 
 
 
 
 

3. SPRZĘT 
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 3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 
3.2.  Sprzęt do niezbędny do wykonania Robót 
Rodzaje sprzętu używanego do robót dekarskich oraz rusztowań pozostawia się do uznania 
wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań 
jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez inspektora nadzoru inwestorskiego 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.  
 
4. TRANSPORT  
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 
4.2.  Transport materiałów 
Wszystkie materiały niezbędne do wykonanie elementów wchodzących w skład robót 
dekarskich można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy 
przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.   
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1.  Zasady ogólne wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  
 
5.2. Przygotowanie dachu.  
Przed przystąpieniem do krycia dachu blachodachówką należy odpowiednio przygotować 
konstrukcję pokrycia dachu. Do konstrukcji dachu należy umocować ekran zabezpieczający z 
folii paroprzepuszczalnej. Na tak przygotowane podłoże należy nabić kontrłaty, a następnie 
prostopadle na nich – łaty w odstępach zgodnie z projektem budowlanym. Do nich mocowane 
będzie pokrycie z blachodachówki.  
Roboty na wysokościach prowadzić z zachowaniem przepisów BHP. 

5.3. Krycie dachu blachodachówką. 
Podczas obróbki na placu budowy blachodachówka nie może mieć zbyt niskiej temperatury. Jeśli 
arkusze blachodachówki przechowywane są w nocy na zewnątrz, ich temperatura może być 
niższa od temperatury powietrza. Dlatego zaleca się nie zaczynać dnia od wykonywania 
skomplikowanych obróbek ręcznych, a raczej poczekać z nimi do czasu podniesienia się 
temperatury, albo przygotować je w ciepłym pomieszczeniu. Temperatura blachodachówki w 
momencie układania decyduje o tym, w jakim stopniu będzie się ona odkształcać od stanu 
wyjściowego w okresie letnim i zimowym. Ważne jest więc uwzględnienie rozszerzalności 
cieplnej, aby nie dopuścić do uszkodzenia blachy lub jej mocowań. 
 
Do mocowania blachodachówki należy używać nierdzewnych wkrętów do drewna najlepiej w 
kolorze pokrycia w ilościach i odstępach zalecanych przez producenta pokrycia.  
Po zamontowaniu obu połaci dachowych należy zamontować do szczytowych krokwi 
wiatrownice z blachy powlekanej w kolorze blachodachówki oraz gąsiory z uszczelkami w 
kalenicy budynku oraz inne akcesoria (ława kominiarska, bariera śniegowa itp.) 
W czasie wykonywania wszystkich robót montażowych pokrycia dachowego po 
blachodachówce można ostrożnie chodzić, ale  tylko w obuwiu z gumową podeszwą, stawiając 
stopy w zagłębieniach blach w miejscu mocowania, albo po ułożonej na połaci drabinie. Po 
zakończeniu montażu pokrycia należy sprawdzić, czy powłoka ochronna nie jest zarysowana, 
ponieważ każde uszkodzenie może być ogniskiem korozji. Jeśli jest zarysowana, takie miejsca 
należy umyć, wysuszyć i zamalować farbą renowacyjną. 
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5.4 Przygotowanie i montaż rynien i rur spustowych. 
Mocowanie haków na rynny. 
Haki (rynajzy, rynhaki lub rynhaki obrotowe) przykręć do deski okapowej, ściany, krokwi lub 
łat, ewentualnie do szyny przytwierdzonej do konstrukcji dachu.  
 
Mocowanie rynien. 
Na końcach rynien należy zamontować zaślepki, w narożnikach – łączniki narożnikowe. Rynny 
wsunąć w haki i odpowiednio połączyć na złączki lub zatrzaski. Spadek rynny uzyska się przez 
umieszczenie pod kątem haków. W tym celu między najniżej i najwyżej położonymi hakami 
należy  rozciągnąć linkę. 
 
Zakładanie łącznika na połączeniu rynien. 

Łącznik należy najpierw nałożyć na tylną część rynny. Następnie należy zagiąć przedni zaczep 
łącznika w dół i obrócić go do rynny oraz zamknąć łącznik małą klamerką. 
Mocowanie obejm. 
Najpierw należy ustalić położenie pierwszej obejmy rury spustowej – jej pionowe ustawienie 
zależy od odległości pomiędzy ścianą a rynną. Następnie należy zamocować obejmę 
odpowiednią do materiału ściany. Są dwa typy obejm: dla ścian murowanych i dla ścian 
drewnianych. Rury spustowe należy zamontować po wykończeniu elewacji. 
 
Ustalenie długości pionowego odcinka rury. 
Przy ustalaniu należy wziąć  pod uwagę, że kolano będzie w nią wsunięte na około 50 mm. 
Obejma powinna znajdować się w odległości około 40 mm od ściany. 

 
Mocowanie wylotu rury. 

Wylot rur należy umieścić ok. 30 cm nad gruntem. 
  
5.5. Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania robót dekarskich. 
Roboty dekarskie  powinny być  wykonane zgodnie z określonymi powyżej wymaganiami. 
Niedotrzymanie powyższych wymagań będzie podstawą do odmowy przyjęcia prac dekarskich. 
Odrzucone elementy zostaną naprawione lub wymienione na koszt własny wykonawcy. 
Wszelkie naprawy lub wymiana elementów pokrycia dachu i jego orynnowania podlegają 
powyższym warunkom i muszą być zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

5.4.6. Drobne naprawy 

Wszystkie uszkodzenia elementów pokrycia dachu i jego orynnowania niezależnie od tego czy są 
eksponowane, czy nie powinny być naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego działu. Przed 
przystąpieniem do napraw wykonawca jest zobowiązany uzyskać (poza określonymi 
wyjątkami) zgodę inspektora nadzoru inwestorskiego co do sposobu wykonywania naprawy.  
Przed rozpoczęciem napraw i zamówieniem materiałów należy określić technikę naprawy. 
Wykonawca powinien ją przedstawić i przekonsultować z przedstawicielem producenta 
stosowanych materiałów  oraz uzyskać pisemne instrukcje co do sposobu naprawy uszkodzeń i 
przedstawić je przed przystąpieniem do prac inspektorowi nadzoru inwestorskiego do 
akceptacji.  
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 

- Jakości zastosowanych materiałów, 
- Dokładności wykonania robót dekarskich, 
- Jakości połączeń elementów dachu i jego orynnowania, 
- Zgodności wykonanych prac dekarskich z dokumentacją projektową, 
- Estetyki wykonania robót dekarskich. 

 
W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia 
robót dekarskich z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ. 
 
6.2.  Kontrola jakości materiałów zastosowanych do robót dekarskich. 
Inspektor nadzoru inwestorskiego powinien mieć dostęp i prawo do kontroli wszystkich 
atestów i  certyfikatów materiałów wykorzystywanych do robót objętych niniejszym działem.  

7. OBMIAR ROBÓT  

 7.1.  Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
p.8. Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót . 

 
7.2.  Jednostki obmiarowe 

Jednostkami obmiarowymi są: 

- 1 m3 wbudowanego drewna, 
- 1 m2 pokrycia dachowego, 
- 1 mb orynnowania budynku. 

 
8. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI  
Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji Technicznej. 
Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów oraz jakości wykonania robót dekarskich. 
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym 
przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich 
opisie. Ceny jednostkowe obejmują: 
- Dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników robót dekarskich. 
- Wykonanie i rozbiórka potrzebnych rusztowań i deskowań. 
- Montaż pokrycia dachowego wraz ze wszystkimi jego elementami wykończeniowymi. 
- Montaż orynnowania dachu. 
- Prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie – będących  własnością 
wykonawcy – materiałów rozbiórkowych z placu budowy.  
 
9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE 
9.1 Zalecane normy 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), w 
tym w szczególności: 
PN-ISO 3443-8  - Tolerancje w budownictwie.  
PN-B-94701:1999 – Dachy 
PN- EN612+AC:1999 – Rynny dachowe i rury spustowe z blachy 
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B-7   SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH 
 
Grupa robót   -   45.2 
 
Klasa robót   -    45.26 
 
Kategoria robót   -    Obróbki blacharskie kod  CPV  45261310 

 
 

1. WSTĘP. 
 

1.1. Przedmiot specyfikacji. 
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych.  
 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji. 
 

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym w postępowaniu przetargom 
oraz przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Określenia podstawowe. 
 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami oraz określeniami podanymi w OST. 
 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w OST.  
 

2. MATERIAŁY. 
 

2.1. Ogólne wymagania. 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST. 
Materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć m.in.: 

〉 Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
〉 Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobata Techniczna lub z PN, 
〉 Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
〉 Certyfikat zgodności ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do 

zbioru norm polskich, 
〉 na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami 

podanymi przez producenta. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełna 
dokumentacje dotycząca składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania 
pokryć dachowych. 
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2.2. Rodzaje materiałów. 
 

2.2.1. Informacje ogólne. 
Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom 

zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany 
materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 
 

2.2.2. Blacha stalowa ocynkowana płaska. 
Blacha stalowa ocynkowana płaska powinna odpowiadać normom PN-61/B-10245  

i PN-73/H-92122. Grubość blachy 0,5 mm do 0,6 mm, obustronnie ocynkowana metodą 
ogniową – równa warstwa cynku (275 g/m2) oraz pokryta warstwą pasywacyjną mająca 
działanie antykorozyjne i zabezpieczające. Występuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 
1250x2000 mm. 
 

2.2.3. Blacha tytanowo-cynkowa. 
Gr. 0,7 mm produkowana zgodnie z normą DIN EN 988. 
Blacha tytanowo-cynkowa jest materiałem budowlanym ekologicznie bezpiecznym i nie 

zawiera żadnych składników, które mogą uwalniać się do atmosfery w wyniku korozji 
atmosferycznej lub podczas pożaru. Elementy budowlane wykonane z cynku tytanowego nie 
wymagają zabiegów eksploatacyjnych i nie potrzebują warstwy ochronnej, pasywacji lub 
konserwacji chemicznej. Tworząca się w wyniku działania tlenu atmosferycznego naturalna 
warstewka ochronna jest tak samo nietoksyczna, jak sam materiał podstawowy. Stop ten  
w kontakcie z powietrzem atmosferycznym w wyniku wietrzenia tworzy naturalną, szczelną  
i dobrze przylegającą warstewkę ochronną, która powoduje to, że elementy budowlane  
z blachy tytanowo-cynkowej są wyjątkowo trwałe. 

Ze względu na powstawanie tej warstewki ochronnej w sposób naturalny blacha 
tytanowo-cynkowa jest szczególnie odporna na zmiany klimatyczne i przez cały długi okres 
swego użytkowania nie wymaga zabiegów konserwacyjnych. 
 

Charakterystyka fizykochemiczna: 
〉 Gęstość właściwa 7,2 g/cm3 
〉 Temperatura topnienia 418 °C 
〉 Graniczna temperatura rekrystalizacji > 300 °C 
〉 Moduł sprężystości E min. 80 000 N/mm 
〉 Współczynnik rozszerzalności liniowej α = 0,017 -0,0221 mm/m °C 
〉 Charakterystyka mechaniczna 
〉 Wytrzymałość na rozciąganie Rr min. 150 N/mm2 
〉 0,2% granica Rp 0,2 min. 100 N/mm2 
〉 Rozszerzalność graniczna przy rozerwaniu min. 40% 
〉 Twardość w skali HB lub HV min 40 

 
2.2.4. Inne blachy płaskie: 
〉 blacha stalowa powlekana powłokami poliestrowymi na stronie licowej 25 

mikrometrów lub 35 mikrometrów, na stronie spodniej powłoka epoksydowa 10 
mikrometrów, grubość blachy 0,5-0,55 mm, arkusze o wymiarach 1000x2000mm lub 
1250x2000 mm, 

〉 blacha miedziana, grubości 0,5-0,55 mm, taśma szerokości 670 mm. 
 

2.2.5. Podstawowe materiały. 
Blacha stalowa ocynkowana grubości 0,50 – 0,60 mm, blacha tytanowo-cynkowa  

gr. 0,7 mm, spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60, rynny dachowe wiszące ze stali ocynkowanej 
przekrojach zgodnych z dokumentacją, rury spustowe ze stali ocynkowanej o przekrojach 
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zgodnych z dokumentacją, haki rynnowe, uchwyty do rur spustowych, materiały pomocnicze: 
kołki drewniane, łączniki mechaniczne, blachowkręty ocynkowane, podkładki gumowe, 
kapturki maskujące. 
 

3. SPRZĘT. 
 

3.1. Ogólne wymagania. 
Podano w OST 

 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót. 

〉 Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. 
〉 Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują 

niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą 
przyjazne dla środowiska. 

 
Podstawowy sprzęt do wykonywania obróbek blacharskich: 
elektronarzędzia ręczne jak: wiertarka udarem, elektowkrętarki, nożyce do cięcia blach, 

młotek gumowy, młotek drewniany, nóż blacharski, kleszcze blacharskie, giętarka do blach, 
szczypce techniczne, palnik gazowy z butlą gazową, 
 

4. TRANSPORT. 
 

4.1. Ogólne wymagania. 
Podano w OST.  

 
4.2. Transport materiałów. 
Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące sprawne technicznie środki 

transportu: 
〉 samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton, 
〉 samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton, 
〉 ciągnik kołowy z przyczepa. 

 
Blachy do pokryć dachowych mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie  
i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Blachy powinny być 
układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Jeżeli długość elementów z blachy 
dachówkowej jest większa niż długość pojazdu, wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 m. 
Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać 
przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. 

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

niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. 
 
Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania 

przepisów ruchu drogowego. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT. 
 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 
Podano w OST  
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5.2. Podokienniki zewnętrzne. 
Projektowane obróbki blacharskie podokienników zewnętrznych należy kleić do podłoży 

klejem np.: Dspersionkleber Firmy Sto lub równoważnym. W tym celu wszystkie krawędzie 
podokienne ocieplić styropianem zgodnie z technologią przewidzianą w systemach BSO. 
Powierzchnię styropianu zabezpieczyć jak w przypadku powierzchni ścian warstwą bazową  
z kleju wzmocnionego siatką z włókna szklanego. Przed wklejeniem podokienników, 
jednokrotnie zagruntować powierzchnię krawędzi podokiennej. Na tak przygotowane pasy 
podokienne równomiernie nanosić pacą grzebieniową klej na całej powierzchni. Następnie 
kleić obróbki blacharskie. 

Uwaga. Podokienniki zewnętrzne należy przykleić przed dociepleniem ościeży okiennych. 
Warstwa przyklejanych pasów ocieplających ościeża powinna docisnąć od góry przyklejoną 
wcześniej obróbkę blacharską. Styki obróbki blacharskiej z elementami stolarki otworowej  
i ścianami wykończyć silikonem (trwale plastycznym). Po zamontowaniu podokienników 
zewnętrznych należy zabezpieczyć je folią przed zabrudzeniem lub uszkodzeniem w trakcie 
wykonywania innych robót wykończeniowych. 
 

5.3. Inne obróbki blacharskie: 
〉 Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 
〉 Obróbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubości od  

0,5 mm do 0,6 mm można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze 
nie niższej od –15°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 

〉 Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności 
zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone  
w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu  
w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. 

 
5.4. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych. 

〉 W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach 
przekrycia powinny być osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym 
spadku podłużnym. 

〉 W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnętrznym w podłożu powinny 
być wyrobione koryta odwadniające o przekroju trójkątnym lub trapezowym. Nie 
należy stosować koryt o przekroju prostokątnym. Niedopuszczalne jest sytuowanie 
koryt wzdłuż ścian attykowych, ścian budynków wyższych w odległości mniejszej 
niż 0,5 m oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi. 

〉 Spadki koryt dachowych nie powinny być mniejsze niż 1,5%, a rozstaw rur 
spustowych nie powinien przekraczać 25,0 m. 

〉 Wpusty dachowe powinny być osadzane w korytach. W korytach o przekroju 
trójkątnym i trapezowym podłoże wokół wpustu w promieniu min. 25 cm od 
brzegu wpustu powinno być poziome – w celu osadzenia kołnierza wpustu. 

〉 Wpusty dachowe powinny być usytuowane w najniższych miejscach koryta. 
Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustów dachowych w odległości mniejszej niż 
0,5 m od elementów ponaddachowych. 

〉 Wloty wpustów dachowych powinny być zabezpieczone specjalnymi kołpakami 
ochronnymi nałożonymi na wpust przed możliwością zanieczyszczenia liśćmi lub 
innymi elementami mogącymi stać się przyczyna niedrożności rur spustowych. 

〉 Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych 
powinny być dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu 
(stropodachu). 

〉 Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym  
w PN-EN 612:1999, uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 
1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999 
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〉 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PVC-U powinny odpowiadać 
wymaganiom w PN-EN 607:1999. 

〉 Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny być: 
→ wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy  

i składane w elementy wieloczłonowe, 
→ łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być 

lutowane na całej długości, 
→ mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niż 50 cm, 
→ rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych. 

 
〉 Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny być: 

→ wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy  
i składane w elementy wieloczłonowe, 

→ łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach 
poziomych na zakład szerokości 40 mm; złączą powinny być lutowane na całej 
długości, 

→ mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż  
3 m w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie  
w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach, 

→ rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone 
do rury żeliwnej na głębokość kielicha. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami 

normowymi, wymaganiami dokumentacji projektowej oraz niniejszej specyfikacji. Kontrola ta 
przeprowadzana jest przez Inspektora Nadzoru: 

〉 w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas 
wykonania prac pokrywczych, 

〉 w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) – po 
zakończeniu prac pokrywczych. 

 
Kontrola międzyoperacyjna i końcowa dotycząca pokryć z blachy przeprowadza się 

sprawdzając zgodność wykonanych 
robót z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 

502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 
508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej. 

Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów  
i pokrycia dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub 
aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych. 
 

7. OBMIAR ROBÓT. 
Jednostka obmiarowa robót jest: 

〉 dla robót – Krycie dachu blachą i obróbki blacharskie – m2 pokrytej powierzchni.  
Z powierzchni nie potrąca się urządzeń obcych, jak np. wywiewki itp. o ile 
powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m2, 

〉 dla robót – Rynny i rury spustowe – 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych. 
 
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 

podanych w dokumentacji. 
 
 
 



 
CPV 45261310  OBRÓBKI BLACHARSKIE - SST 

8. ODBIÓR ROBÓT. 
Podstawę do odbioru wykonania robót – stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania  

z normami, dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i zatwierdzonymi zmianami 
podanymi w dokumentacji powykonawczej. 
 

Ogólne wymagania odbioru obróbek blacharskich: 
 

〉 Roboty związane z wykonywaniem obróbek blacharskich, wymagają odbiorów 
częściowych. Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla 
tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony. 

〉 Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
→ podkładu, 
→ jakości zastosowanych materiałów, 
→ dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem, 
→ szczelności połączeń. 

 
〉 Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 

budowy. 
〉 Odbioru końcowego obróbek blacharskich należy dokonać po zakończeniu robót, 

po deszczu. 
〉 Podstawę do odbioru obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych stanowią 

następujące dokumenty: 
→ dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza, 
→ dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz 

poszczególnych warstw lub fragmentów obróbek, 
→ zapisy dotyczące wykonywania robót i rodzaju zastosowanych materiałów, 
→ protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać: 

> zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych, 
> stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych  

z dokumentacją, 
> spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W skład tej dokumentacji 

powinien wchodzić program utrzymania pokrycia – obróbek blacharskich. 
〉 Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanych obróbek 

blacharskich oraz ich połączenia z urządzeniami odwadniającymi, a także 
wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 

〉 Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 
wg pkt. 6 ST dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik 
negatywny, obróbki blacharskie nie powinny być odebrane. W takim przypadku 
należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

→ poprawić roboty i elementy obróbek i przedstawić do ponownego odbioru, 
→ jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania  

i trwałości pokrycia, obniżyć cenę, 
→ w przypadku gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania – rozebrać 

obróbki w miejscach, w których nie odpowiadają one wymaganiom  
i ponownie je wykonać. 

 
Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 

〉 Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 
〉 Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, ścian, kominów, wietrzników, 

włazów itp., 
〉 Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien, 
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〉 Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. 
Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów 
kanalizacyjnych. 
 

Zakończenie odbioru: 
〉 Odbioru pokrycia z blachy potwierdza się protokołem, który powinien zawierać: 
→ ocenę wyników badań,  
→ wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
→ stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

 
9.1. Obróbki blacharskie. 
Płaci się za ustaloną ilość m2 obróbek blacharskich wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

〉 przygotowanie, 
〉 zakup i dostawę materiału do miejsca wbudowania, 
〉 zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu, zalutowanie połączeń, 
〉 sprawdzenie szczelności połączeń, 
〉 badania kontrolne i odbiory, 
〉 ustawienie, przestawienie i rozebranie rusztowań, 
〉 uporządkowanie stanowiska pracy. 

 
9.2. Rynny i rury spustowe. 
Płaci się za ustalona ilość „m” rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

〉 przygotowanie, 
〉 zakup i dostawę materiału do miejsca wbudowania, 
〉 zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie połączeń, 
〉 sprawdzenie szczelności połączeń, 
〉 ustawienie, przestawienie i rozebranie rusztowań, 
〉 uporządkowanie stanowiska pracy. 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 

10.1. Normy. 
 

PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej  

i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-EN 501:1999 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 

z cynku do pokryć dachowych układanych na ciągłym podłożu. 
PN-EN 506:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 

samonośnych z blachy miedzianej lub cynkowej. 
PN-EN 504:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 

z blachy miedzianej układanych na ciągłym podłożu. 
PN-EN 505:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 

płytowych ze stali układanych na ciągłym podłożu. 
PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 

samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej 
na korozje. Cześć 1: Stal. 

PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej 
na korozje. Cześć 2: Aluminium. 

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
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samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej 
na korozje. Cześć 3: Stal odporna na korozje. 

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
samonośnych z blachy ze stali odpornej na korozje, układanych na 
ciągłym podłożu. 

PN-EN 507:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
samonośnych z blachy aluminiowej, układanych na ciągłym 
podłożu. 

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych 
okrągłych. 

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział  

i wymagania. 
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 
PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV-U. Definicje, 

wymagania i badania. 
 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje. 
 

〉 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku  
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 
844, zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 91, poz. 811. 

〉 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. 47 poz. 401) 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych, 

〉 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. Nr 156 
z 2006 roku poz. 1118 z późn. zm.), 

〉 Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych  
z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.), 

〉 Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych  
(Dz.U. Nr 92 z 2004 r., poz. 881). 

〉 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – cześć  
C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez  
ITB – Warszawa 2004 r. 
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B-8   SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH 
 
Grupa robót   -   45.4 
 
Klasa robót   -    45.42 
 
Kategoria robót   -    Obróbki blacharskie                      kod  CPV  45261320 
 

1. WSTĘP. 
Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonania i odbioru robót związanych 

z wykonaniem obróbek blacharskich oraz rynien i rur spustowych. 
 
Zakres robót objętych 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające  

i mające na celu wykonanie obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych oraz 
elementami wystającymi ponad dach budynku. 
 

2. MATERIAŁY. 
Wszelkie materiały do wykonania obróbek blacharskich powinny odpowiadać wyma-

ganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających 
dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 

 
2.1. Blacha stalowa ocynkowana. 
Płaska powinna odpowiadać normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-92122. Grubość 

blachy 0,6 mm, obustronnie ocynkowane metodą ogniową - równą warstwą cynku (275 
g/m ) oraz pokryta warstwą pasywacyjną mającą działanie antykorozyjne  
i zabezpieczające. 

Blacha ocynkowana występuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 
mm. 
 

2.2. Spoiwo. 
Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 w prętach. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzane wpisem do 

dziennika budowy. 
 

2.3. Gwoździe. 
Do obróbek i pokryć z blachy ocynkowanej stosuje się gwoździe ocynkowane, a do 

pokrycia z blach miedzianej, gwoździe miedziane. 
Wszystkie materiały do pokryć dachowych powinny być przechowywane  

i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz według odpowiednich norm 
wyrobu. 
 

3. SPRZĘT. 
3.1. Sprzęt do wykonywania robót. 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują nie-

korzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 
środowiska. 
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4. TRANSPORT. 
4.1. Transport materiałów. 
Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące sprawne technicznie środki 

transportu: 
〉 samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton, 
〉 samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton, 
〉 ciągnik kołowy z przyczepą. 

Blachy do pokryć dachowych mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Materiały należy układać równomiernie  na całej  powierzchni ładunkowej,  obok siebie  

i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. 
Blachy powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. 
jeżeli długość elementów z blachy dachówkowej jest większa niż długość pojazdu, 

wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 m. 
Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać 

przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które wpłyną 

niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania 

przepisów ruchu drogowego. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Wymagania ogólne dla podkładów. 
Każdy podkład pod pokrycie powinien spełniać następujące wymagania ogólne: 
pochylenie płaszczyzny połaci dachowych z desek, łat lub płatwi powinno być dostoso-

wane do rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999, 
〉 równość powierzchni deskowania powinna być taka, aby prześwit pomiędzy po-

wierzchnią deskowania a łatą kontrolną o długości 3 m był nie większy niż 5 mm  
w kierunku prostopadłym do spadku i nie większy niż 10 mm w kierunku 
równoległym do spadku (pochylenia połaci dachowej), 

〉 równość płaszczyzny połaci z łat lub płatwi powinna być analogiczna, jak podano 
powyżej na co najmniej 3 krokwiach (przy podkładzie z łat) lub 3 płatwiach (przy 
podkładzie z płatwi), 

〉 w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz 
powinny być usztywnione krawędzie zewnętrzne. 

 
5.2. Obróbki blacharskie. 
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 
Obróbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubości od 0,5 mm do 

0,6 mm można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od -15°C. 
Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. Przy wykonywaniu obróbek 
blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne 
powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów poziomych  
i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. 
 

5.3. Rynny i rury spustowe. 
W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia 

powinny być osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym. 
Spadki koryt dachowych nie powinny być mniejsze niż 1,5%, a rozstaw rur spustowych 

nie powinien przekraczać 25,0 m. 
Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych  powinny być dostosowane do 

wielkości odwadnianych powierzchni dachu. 
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Rynny z PCV powinny być: 

〉 wykonane z elementów prefabrykowanych, 
〉 łączone w złączach poziomych na klej, 
〉 do spadku, 
〉 rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych. 

 
Rury spustowe z PCV powinny być: 

〉 wykonane z elementów prefabrykowanych, 
〉 łączone na klej, 
〉 mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż  

3 m w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie  
w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach, 

〉 rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do 
rury żeliwnej lub z PCV na głębokość kielicha. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI. 

 
6.1. Kontrola jakości robót. 
 Polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej 

specyfikacji 
 

6.2. Kontrola wykonania podkładów. 
 Pod pokrycia z blachy powinna być przeprowadzona przez Inspektora nadzoru 

przed przystąpieniem do wykonania pokryć zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-
10240 p. 4.3.2. 
 

7. OBMIAR ROBÓT BLACHARSKICH. 
7.1. Jednostka obmiarowa. 
Dla robót 45261310 - Obróbki blacharskie oraz 45261320 - Rynny i rury spustowe  

- 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych. 
 

7.2. Zasada obmiaru. 
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 

podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i 
sprawdzonych w naturze. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1. Odbiór podkładu. 
Badania podkładu należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas 

suchej pogody, przed przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych. 
Sprawdzenie równości powierzchni podkładu należy przeprowadzać za pomocą 

łaty kontrolnej o długości 3 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prze-
świt między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm,  
w kierunku prostopadłym do spodku i 10 mm w kierunku równoległym do spadku. 

Łaty należy przybijać na kontrłatach, równolegle do okapu, za pomocą gwoździ 
ocynkowanych. Pierwszą łatę umieszcza się w linii okapu, pozostałe równolegle do 
niej, z rozstawem odpowiadającym wymiarowi pojedynczego profilu dachówki. 
 

8.2. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien 
obejmować: 
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〉 Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 
〉 Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, ścian, kominów, wietrzników, 

włazów itp., 
〉 Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien, 
〉 Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. 

Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kana-
lizacyjnych, 

〉 Rynny dachowe i rury spustowe wraz z wyposażeniem z PCV powinny odpowiadać 
wymaganiom PN-EN 607 : 1999. 
 

8.3. Zakończenie odbioru. 
 Odbioru pokrycia blachą potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać: 

〉 ocenę wyników badań, 
〉 wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,   
〉 stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
9.1. Obróbki blacharskie. 
Płaci się za ustaloną ilość m  obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

〉 przygotowanie, 
〉 zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu, zalutowanie połączeń, 
〉 uporządkowanie stanowiska pracy. 

 
9.2. Rynny i rury spustowe. 
Płaci się za ustaloną ilość „m" rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

〉 przygotowanie, 
〉 zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie połączeń, 
〉 uporządkowanie stanowiska pracy. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
10.1. Normy. 

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej  
i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

PN-B-94701:1999    
 

Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych 
okrągłych.  

PN-EN 1462:2001   
 

Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 

PN-EN 612:1999  Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział  
i wymagania. 

PN-B-94702:1999    
 

Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 

 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje. 

〉 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych — część C: 
zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — 
Warszawa 2004 r. 
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B-9   SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH 
 
Grupa robót   -   45.2 
 
Klasa robót   -    45.23 
 

Kategoria robót     -   Roboty w zakresie placów utwardzonych     kod CPV  45233222-1 
 

1. WSTĘP. 
 

1.1. Przedmiot opracowania. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru pieszo-jezdni, chodnika oraz placu utwardzonego pod targowisko miejskie. 
 

1.2. Zakres stosowania. 
 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę do wykonania robót w zakresie: 
〉 Wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża, 
〉 Rozmieszczenie na wyprofilowanym podłożu podsypki cementowo-piaskowej 1 :4 

wraz z jej przygotowaniem, 
〉 Zagęszczenie podsypki wibratorem, 
〉 Wyrównanie warstwy podsypkowej szablonami, 
〉 Ułożenie kostki brukowej z przecięciem na krawędziach, 
〉 Ubicie kostki wibratorem, 
〉 Wypełnienie spoin piaskiem z uprzednim jego przesianiem. 

 
1.3. Określenia podstawowe. 

 
1.3.1. Chodniki jezdnie. 
 Wydzielone i umocnione powierzchnie drogi, ulicy lub placu przeznaczone wyłącznie dla 

ruchu pieszego lub samochodowego. 
 

1.3.2. Betonowa kostka brukowa. 
Kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. Produkowana jest jako 

kształtka jednowarstwowa lub dwóch warstwach połączonych trwale w fazie produkcji. 
 

1.3.3. Koryto. 
Wykop służący do wbudowania konstrukcyjnych elementów chodnika lub jezdni, 

wykonany zgodnie z projektowanym przekrojem podłużnym i poprzecznym w planie pasa 
drogowego. 
 

1.3.4. Podłoże. 
Grunt rodzimy lub nasypowy zagęszczony, w którym wykonano koryto chodnika. 
 

1.3.5. Podsypka. 
Warstwa wyrównawcza ułożona na podłożu, mająca za zadanie wyrównanie różnic  

w grubości warstw materiału zastosowanego do wykonania nawierzchni chodnikowych lub 
jezdni oraz uzyskanie właściwego spadku nawierzchni. 
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1.3.6. Pozostałe określenia. 
Są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami. 

 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
W trakcie wykonywania robót Wykonawca ponosi odpowiedzialnością za bezpieczeństwo 

ruchu drogowego i osób trzecich w obrębie placu budowy oraz za utrzymanie oznakowania, 
urządzeń ostrzegawczych i zabezpieczających na przekazanym placu budowy. 
 

2. MATERIAŁY. 
 

2.1. Woda. 
Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą 

wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez 
badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód za-
wierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

 
2.2. Piasek. 
Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski 

do zapraw budowlanych", a w szczególności: 
〉 nie zawierać domieszek organicznych, 
〉 mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0 –2 mm. 

 
2.3. Betonowe kostki brukowe. 
 Grubości 6 cm i 8 cm spełniającej poniższe wymagania. 
 

2.3.1. 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 2 mm. 
 

2.3.2. Wymiary kostki brukowej. 
Tolerancje wymiarowe wynoszą: 

〉 na długości ± 3 mm, 
〉 na szerokości ± 3 mm, 
〉 na grubości ± 5 mm. 

 
2.3.3. Wytrzymałość na ściskanie. 
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio 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). 
 

2.3.4. Nasiąkliwość. 
Nasiąkliwość kostek powinna wynosić nie więcej niż 5%. 

 
2.3.5. Mrozodporność. 
Mrozoodporność nie powinna być mniejsza niż F 50. 
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2.3.6. Ścieralność. 
 Na tarczy Boehmego nie powinna przekraczać 4mm. Warunkiem dopuszczenia do 

stosowania betonowej kostki brukowej jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez 
IBDiM. 
 

2.4. Obrzeża betonowe. 
Obrzeża betonowe 100 x 20 x 6 cm, gat. I . Do każda partii dostarczonej na budowę musi 

być dołączone świadectwo jakości (atest).  
Obrzeża niebarwiona, naturalnego koloru.  

 
2.5. Krawężniki betonowe. 
Krawężniki betonowe 100 x 30 x 10 cm, gat. I . Do każda partii dostarczonej na budowę 

musi być dołączone świadectwo jakości (atest).  
Krawężniki niebarwiona, naturalnego koloru.  

 
3. SPRZĘT. 
Roboty związane z ułożeniem chodnika z betonowych kostek brukowych na małych 

powierzchniach wykonuje się ręcznie. Na dużych powierzchniach można stosować 
mechaniczne urzadzenia układające. Do zagęszczania podłoża i nawierzchni należy stosować 
płyty wibracyjne. 
 

4. TRANSPORT. 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany 

do kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odle-
głości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana 
do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą 
roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone 
odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT. 
 

5.1. Wytyczne wykonania nawierzchni z kostki. 
Warstwę nośną należy wykonać jako podsypkę cementowo-piaskową 1 : 5 gr. 5 cm. Przed 

przystąpieniem do robót należy wykarczować istniejące zakrzewienie. 
Warstwę ścieralną z kostki betonowej należy ułożyć na podsypce, której grubość po 

zagęszczeniu powinna wynosić 5 cm.  
 
Na podsypkę należy zastosować : 

〉 piasek normalny 0 – 2 mm, 
〉 piasek łamany 0,075 – 2 mm, 
〉 mieszankę piasku naturalnego z piaskiem łamanym 1 : 1, 
〉 mieszankę cementowo-piaskową 1 : 5 z piasku naturalnego i cementu 

portlandzkiego marki 32.5. 
 

Szerokość szczeliny przyjęto 3 mm. Wypełnianie szczelin musi być prowadzone w sposób 
ciągły w miarę postępu robót. Po wypełnieniu szczelin powierzchnię należy oczyścić. Następnie 
ułożone kostki należy ubić wibratorem płytowym z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony 
kostki przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Po ubijaniu należy uzupełnić wypełnienie szczelin 
do pełnej wysokości. 

Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka  
i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Ubijanie wibratorem nie należy stosować na 
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mokrej powierzchni. Do wypełnienia szczelin należy użyć piaski zwykłego z domieszką 
cementu 1 : 4. W nawierzchni należy ukształtować spadek w celu odprowadzenia 
powierzchownie wody opadowej.  
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
 

6.1. Zasady ogólne kontroli jakości robót. 
W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzić systematyczne pomiary i badania 

kontrolne i dostarczą ich wyniki Inspektorowi Nadzoru. Pomiary i badania kontrolne 
Wykonawca powinien wykonywać w zakresie i z częstotliwością gwarantującą zachowanie 
wymagań jakości robót, lecz nie rzadziej niż wskazano w odpowiednich punktach n/n 
specyfikacji. 
 

6.2. Badania i pomiary w trakcie wykonywania i odbioru robót. 
 

6.2.1. Sprawdzenie jakości materiałów. 
Sprawdzenie jakości użytych materiałów należy wykonać zgodnie z wymaganiami 

podanymi w p.2 n/n specyfikacji. 
 

6.2.2. Sprawdzenie podsypki. 
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych  

i podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacja projektową. 
 

6.2.3. Sprawdzenie nierówności nawierzchni. 
Sprawdzenie nierówności nawierzchni należy przeprowadzać co najmniej raz na każde 

150-300 m2 ułożonego chodnika i miejscach wątpliwych. Sprawdzenie należy wykonać co 
najmniej raz na 50 m chodnika. Prześwit pomiędzy łatą 4-merową a nawierzchnią chodnika nie 
może przekroczy 1,0 cm. 

 
6.2.4. Sprawdzenie profilu podłużnego chodnika lub jezdni. 
Sprawdzenie profilu podłużnego należy przeprowadzać przez niwelację, biorąc pod uwagę 

punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 100 m. Odchylenia od projektowanej 
niwelety chodnika w punktach załamania niwelety nie powinny przekracza +/- 3.0 cm. 
 

6.2.5. Sprawdzenie profilu porzecznego. 
Sprawdzenie profilu poprzecznego należy przeprowadzać za pomocą szablonu  

z poziomicą, co najmniej raz na każde 150-300 m2 chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak 
nie rzadziej niż co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od przyjętego profilu wynoszą +/- 0,3 %. 
 

7. OBMIAR ROBÓT. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z doku-

mentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru 

o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 
terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości podanych w kosztorysie ofer-

towym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 
robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu mie-
sięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub 
oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 
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Obmiar robót wykonuje się w m2. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT. 
 

8.1. Odbiór podkładu. 
Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót: 

〉 po wykonaniu wykopu, 
〉 podczas wykonywania warstwy podkładowej, 
〉 podczas układania kostki betonowej, 
〉 podczas układania obrzeży, 
〉 po całkowitym wykonaniu robót 

 
Odbiór powinien obejmować: 

〉 sprawdzenie materiałów, 
〉 sprawdzenie  prawidłowości ułożenia warstwy podkładowej, 
〉 sprawdzenie w czasie wykonywania podkładu jego grubości w dowolnych  

3 miejscach w pomieszczeniu: badania należy przeprowadzić metodą 
przekłuwania z dokładnością do 1 mm, 

〉 sprawdzenie równości podkładu przez przykładanie w dowolnych miejscach  
i kierunkach dwumetrowej łaty kontrolnej odchylenia stanowiące prześwity 
między łatą i pod kładem należy mierzyć z dokładnością  do 1 mm,  

〉 sprawdzenie  odchyleń  od płaszczyzny poziomej  lub określonej  wyznaczonym 
spadkiem za pomocą dwumetrowej łaty kontrolnej i poziomnicy; odchylenia należy 
mierzyć z dokładnością do 1 mm, 

 
 

8.2. Odbiór końcowy robót. 
Odbiór nawierzchni powinien obejmować: 

〉 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę 
wzrokową, 

〉 sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni, 
〉 sprawdzenie grubości nawierzchni należy przeprowadzić na podstawie wyników 

pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki,  
〉 sprawdzenie wytrzymałości nawierzchni na ścieralność; badanie należy prze-

prowadzić na próbkach kontrolnych,  
〉 sprawdzenie prawidłowości wykonania styków kostki; badania prostoliniowości  

należy  wykonać  za  pomocą naciągniętego  prostego drutu  i  pomiaru odchyleń  
z dokładnością 1 mm,  a szerokości  spoin za pomocą szczelinomierza lub 
suwmiarki. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Podstawą płatności za wykonane roboty jest cena ryczałtowa opisana w harmonogram 

robót oraz przedstawionej kalkulacji.  Harmonogram ten  porównywany będzie  
z harmonogramem postępu robót sporządzanym na placu budowy przez Wykonawcę.  
 

9.1. Cena ryczałtowa. 
Cena ryczałtowa obejmuje : 

〉 przygotowanie stanowiska roboczego, 
〉 obsługą sprzętu niewymagającego etatowej obsługi, 
〉 oczyszczenie podłoża, 
〉 wykonanie koryta, 
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〉 wykonanie podłoża, 
〉 ułożenie kostki i krawężników, 
〉 oczyszczenie miejsca pracy, 
〉 likwidacja stanowiska roboczego. 

 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

 
10.1. Normy. 

 
PN-57/S-06100 

 
Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. 

PN-74/S-96017 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z płyt kamienno-betonowych 
i betonowych. 

PN-59/S-96019 
 

Drogi samochodowe. Nawierzchnie klinkierowe. 

PN-74/S-96022 
 

Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie z betonu 
asfaltowego. 

PN-58/S-96026 
 

Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej 
nieregularnej. 

PN-64/S-96032 
 

Drogi samochodowe. Nawierzchnie z asfaltu lanego. 

PN-64/8845-01 Chodniki z płyt betonowych. Warunki techniczne wykonania 
odbioru. 

 
BN-80/8845-02 

 
Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawienia i odbioru. 
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B-10   SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

 
Grupa robót   -   45.1 
 
Klasa robót   -    45.11 
 
Kategoria robót   -    Urządzenie terenów zieleni kod  CPV  45112710-5 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni trawiastej na terenie 
działki w związku z budową targowiska miejskiego.  
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem nawierzchni trawiastej. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roślinna zawierająca co najmniej 2% części 
organicznych. 
 
1.4.2. Humusowanie - zespół czynności przygotowujących powierzchnię gruntu do 
obudowy roślinnej, obejmujący dogęszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi 
urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem) i dogęszczeniem. 
 
1.4.3. Ziemia żyzna – ziemia posiadająca zdolność produkcji roślin, zasobna w składniki 
pokarmowe i pożądane własności chemiczne i fizyczne, które zostały uzyskane przez 
odpowiednie zabiegi agrotechniczne, 
 
1.4.4. Ziemia kompostowa – ziemia bardzo bogata w składniki pokarmowe 
wyprodukowane z 
różnego rodzaju odpadków roślinnych o dużym udziale czynnej próchnicy, 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Rodzaje materiałów 
Materiałami stosowanymi objętymi niniejszą SST są: 
- ziemia urodzajna, 
- nasiona traw, 
- nawozy 
 
2.2. Ziemia urodzajna (humus) 
Ziemię urodzajną należy pozyskać z miejsca prowadzenia robót ziemnych poprzez 
usunięcie wierzchniej warstwy i składowanie na odkładzie do czasu zakończenia robót 
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ziemnych oraz dodatkowo z innego miejsca . Ziemia urodzajna powinna zawierać co 
najmniej 2% części organicznych. Ziemia urodzajna powinna być wilgotna i pozbawiona 
kamieni większych od 3 cm oraz wolna od zanieczyszczeń obcych. 
W przypadkach wątpliwych Inżynier może zlecić wykonanie badań w celu 
stwierdzenia, że ziemia urodzajna odpowiada następującym kryteriom: 
 
a) optymalny skład granulometryczny: 
- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 1 2 - 18%, 
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%, 
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%, 
 
b) zawartość fosforu (P2O5) > 20 mg/m2, 
 
c) zawartość potasu (K2O) > 30 mg/m2, 
Jeżeli ziemia urodzajna pozyskana na miejscu nie będzie spełniać powyższych 
wymogów Wykonawca dostarczy ziemię spełniającą te wymogi lub doprowadzi 
istniejącą ziemię do spełnienia tych wymogów poprzez zabiegi agrotechniczne, np. 
przesianie, wzbogacenie gleby poprzez rozrzucenie mieszanki torfu i ziemi urodzajnej, 
wapnowanie, kompostowanie itp. 
 
2.3. Nasiona traw 
Wybór gatunków traw należy dostosować do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. 
Zaleca się stosować mieszanki traw o drobnym, gęstym ukorzenieniu, spełniające 
wymagania PN-R-65023:1999. 
Przyjęto następujący rodzaj traw do zastosowania przy wysiewie (wysiew – 50 g/m2): 
- życica trwała NAKI/NUI - 30% 
- kostrzewa owcza RIDU / TRIANA - 15% 
- kostrzewa czerwona ARETA - 10% 
- kostrzewa czerwona BOREAL - 20% 
- kostrzewa czerwona CAMILLA / MAXIMA - 10%  
- kostrzewa różnolistna SAWA - 10% 
- wiechlina Gajowa - 5% 
 
2.4. Nawozy mineralne 
Ziemia urodzajna przed zasiewem wymaga wzbogacenia o nawozy mineralne 
zawierające azot, fosfor i potas w ilości 5kg/100m2 nawierzchni, w trakcie wzrostu 
2kg/100m2 co 6 tygodni. 
 
3. SPRZĘT 
3.1 Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
- spycharek, 
- ew. walców gładkich, żebrowanych lub ryflowanych, 
- ubijaków o ręcznym prowadzeniu, 
- wibratorów samobieżnych, 
- płyt ubijających, 
- cysterny z wodą pod ciśnieniem (do zraszania) oraz węży do podlewania (miejsc 
niedostępnych). 
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4. TRANSPORT 
4.1. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST, w terminie przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Przygotowanie podłoża pod obsianie trawami 
Podłoże pod humusowanie powinno być zgęszczone. Grunt urodzajny z korytowania 
należy na czas robót nawierzchniowych zhałdować, a po ich zakończeniu rozplantować 
pod 
przyszła nawierzchnię trawiastą. Następnie należy rozrzucić nawozy mineralne i 
zagrabić. 
Grubość pokrycia ziemią urodzajną powinna wynosić od 20 do 40 cm po zagęszczeniu. 
Ułożoną warstwę ziemi urodzajnej należy zagrabić (pobronować) i lekko zagęścić przez 
ubicie ręczne lub mechaniczne. 
 
5.2. Obsianie trawą 
Obsianie nasionami traw polega na: 
a) wytworzeniu warstwy ziemi urodzajnej przez humusowanie (patrz pkt 5.1), 
b) obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nasion traw w ilości od 18 g/m2 
do 30 g/m2, dobranych odpowiednio do warunków siedliskowych (rodzaju podłoża, 
wystawy oraz pochylenia), 
c) zawałowaniu. 
W okresach posusznych należy systematycznie zraszać wodą obsiane powierzchnie oraz 
co 6 
tygodni nawozić nawozami mineralnymi. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Kontrola jakości obsadzeń 
Kontrola polega na ocenie wizualnej jakości wykonanych robót i ich zgodności z SST, 
oraz na sprawdzeniu daty ważności świadectwa wartości siewnej wysianej mieszanki 
nasion traw. 
Po wzejściu traw, łączna powierzchnia nie porośniętych miejsc nie powinna być większa 
niż 2% obsianej powierzchni, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zaprawionych 
miejsc nie powinien przekraczać 0,2 m2. Na zarośniętej powierzchni nie mogą 
występować wyżłobienia erozyjne. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest: 
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- m2 (metr kwadratowy) powierzchni wykonanej nawierzchni przy uprawie 
mechanicznej z nawożeniem. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg 
pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Według kontraktu. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
- Polskie Normy 
 
 


