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1. WST�P. 

1.1. Przedmiot zamówienia. 

1.1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsi�wzi�cia.

 Przedmiotem inwestycji jest  przebudowa i rozbudowa szkoły podstawowej w �wiedziebni; działka 
nr 281/6 obr�b �wiedziebnia; gmina �wiedziebnia. 

1.1.2.  Zamawiaj	cy: 

Gmina �wiedziebnia, �wiedziebnia 92A, 87-335 �wiedziebnia 

1.1.3. Dokumentacja techniczna okre
laj	ca przedmiot zamówienia i stanowi	ca podstaw� do 
realizacji robót.

  
 Zakres dokumentacji technicznej został wymieniony w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia

1.2. Zakres stosowania ST.

 Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót zwi�zanych z przebudow� i rozbudow� szkoły podstawowej  
w �wiedziebni; działka nr 281/6 obr�b �wiedziebnia; gmina �wiedziebnia.. 

1.3. Zakres robót obj�tych ST.

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj� wymagania ogólne, wspólne dla robót 
obj�tych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi dla cało
ci 
robót obj�tych zamówieniem

1.4. Okre
lenia podstawowe.

Ilekro� w ST jest mowa o:
1.4.1. Obiekcie budowlanym - nale�y przez to rozumie�: 
a) budynek wraz z instalacjami i urz�dzeniami technicznymi, 
b) budowl� stanowi�c� cało
� techniczno-u�ytkow� wraz z instalacjami i urz�dzeniami, 
c) obiekt małej architektury;
1.4.2. Budynku - nale�y przez to rozumie� taki obiekt budowlany, który jest trwale zwi�zany z 
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoc� przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
 1.4.3. Budowli - nale�y przez to rozumie� ka�dy obiekt budowlany nie b�d�cy budynkiem lub 
obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakaady, tunele, sieci 
techniczne, wolno stoj�ce maszty antenowe, wolno stoj�ce trwale zwi�zane z gruntem urz�dzenia 
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno 
stoj�ce instalacje przemysłowe lub urz�dzenia techniczne, oczyszczalnie 
cieków, składowiska 
odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przej
cia dla 
pieszych. sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a tak�e cz�
ci budowlane 
urz�dze� technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urz�dze�) oraz fundamenty pod 
maszyny i urz�dzenia, jako odr�bne pod wzgl�dem technicznym cz�
ci przedmiotów składaj�cych si�
na cało
� u�ytkow�. 
1.4.4. Obiekcie małej architektury - nale�y przez to rozumie� niewielkie obiekty, a w szczególno
ci: 
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzy�e przydro�ne, figury, 
b) pos�gi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,  
c) u�ytkowe słu��ce rekreacji codziennej i utrzymaniu porz�dku, jak: piaskownice, hu
tawki, drabinki, 

mietniki.
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1.4.5. Tymczasowym obiekcie budowlanym - nale�y przez to rozumie� obiekt budowlany 
przeznaczony do czasowego u�ytkowania w okresie krótszym od jego trwało
ci technicznej, 
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a tak�e obiekt budowlany nie poł�czony 
trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzeda�y ulicznej i wystawowe, przekrycia 
namiotowe i powłoki pneumatyczne, urz�dzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe,
1.4.6. Budowie - nale�y przez to rozumie� wykonanie obiektu budowlanego w okre
lonym miejscu, a 
tak�e odbudow�, rozbudow�, nadbudow� obiektu budowlanego.
1.4.7. Robotach budowlanych - nale�y przez to rozumie� budow�, a tak�e prace polegaj�ce na 
przebudowie, monta�u, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.
1.4.8. Remoncie - nale�y przez to rozumie� wykonywanie w istniej�cym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych polegaj�cych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowi�cych bie��cej 
konserwacji.
1.4.9. Urz�dzeniach budowlanych - nale�y przez to rozumie� urz�dzenia techniczne zwi�zane z 
obiektem budowlanym zapewniaj�ce mo�liwo
� u�ytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, 
jak przył�cza i urz�dzenia instalacyjne, w tym słu��ce oczyszczaniu lub gromadzeniu 
cieków, a tak�e 
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod 
mietniki.
1.4.10. Terenie budowy - nale�y przez to rozumie� przestrze�, w której prowadzone s� roboty 
budowlane wraz z przestrzeni� zajmowan� przez urz�dzenia zaplecza budowy.
1.4.11. Prawie do dysponowania nieruchomo
ci� na cele budowlane - nale�y przez to rozumie� tytuł 
prawny wynikaj�cy z prawa własno
ci, u�ytkowania wieczystego, zarz�du, ograniczonego prawa 
rzeczowego albo stosunku zobowi�zaniowego, przewiduj�cego uprawnienia do wykonywania robót 
budowlanych.
1.4.12. Pozwoleniu na budow� - nale�y przez to rozumie� decyzj� administracyjn� zezwaalaj�c� na 
rozpocz�cie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych ni� budowa obiektu 
budowlanego.
1.4.13. Dokumentacji budowy - nale�y przez to rozumie� pozwolenie na budow� wraz z zał�czonym 
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów jako
ciowych i ko�cowych, w miar�
potrzeby, rysunki i opisy słu��ce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksi��k� obmiarów, a w 
przypadku realizacji obiektów metod� monta�u - tak�e dziennik monta�u.
1.4.14. Dokumentacji powykonawczej - nale�y przez to rozumie� dokumentacj� budowy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi.
1.4.15. Terenie zamkni�tym - nale�y przez to rozumie� teren zamkni�ty, o którym mowa w przepisach 
prawa geodezyjnego i kartograficznego: 
a) obronno
ci lub bezpiecze�stwa pa�stwa, b�d�cy w dyspozycji jednostek organizacyjnych 
podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewn�trznych i Administracji oraz 
Ministrowi Spraw Zagranicznych, 
b) bezpo
redniego wydobywania kopaliny ze zło�a, b�d�cy w dyspozycji zakładu górniczego.
1.4.16. Aprobacie technicznej - nale�y przez to rozumie� pozytywn� ocen� techniczn� wyrobu, 
stwierdzaj�c� jego przydatno
� do stosowania w budownictwie. 
1.4.17. Wła
ciwym organie - nale�y przez to rozumie� organ nadzoru architektoniczno-budowlanego 
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wła
ciwo
ci okre
lonych w 
rozdziale 8.
1.4.18. Wyrobie budowlanym - nale�y przez to rozumie� wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodno
ci, 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 poł�czeniu stanowi�cym integraln� cało
� u�ytkow�.
1.4.19. Organie samorz�du zawodowego - nale�y przez to rozumie� organy okre
lone w ustawie z 
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorz�dach zawodowych architektów, in�ynierów budownictwa oraz 
urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5. póz. 42 z pó�n. zm.).
1.4.20. Obszarze oddziaływania obiektu - nale�y przez to rozumie� teren wyznaczony w otoczeniu 
budowlanym na podstawie przepisów odr�bnych, wprowadzaj�cych zwi�zane z tym obiektem 
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
1.4.21. Opłacie - nale�y przez to rozumie� kwot� nale�no
ci wnoszon� przez zobowi�zanego za 
okre
lone ustaw� obowi�zkowe kontrole dokonywane przez wła
ciwy organ.
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1.4.22. Drodze tymczasowej (monta�owej) — nale�y przez to rozumie� drog� specjalnie 
przygotowan�, przeznaczon� do ruchu pojazdów obsługuj�cych roboty budowlane na czas ich 
wykonywania, przewidzian� do usuni�cia po ich zako�czeniu.
1.4.23. Dzienniku budowy - nale�y przez to rozumie� dziennik wydany przez wła
ciwy organ zgodnie 
z obowi�zuj�cymi przepisami, stanowi�cy urz�dowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 
zdarze� i okoliczno
ci zachodz�cych w czasie wykonywania robót.
1.4.24. Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawc� robót, upowa�niona do 
kierowania robotami i do wyst�powania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosz�ca 
ustawow� odpowiedzialno
� za prowadzon� budow�
1.4.25. Rejestrze obmiarów - nale�y przez to rozumie� - akceptowan� przez Inspektora nadzoru 
ksi��k� z ponumerowanymi stronami, słu��c� do wpisywania przez Wykonawc� obmiaru dokonanych 
robót w formie wylicze�, szkiców i ewentualnie dodatkowych zał�czników. Wpisy w rejestrze 
obmiarów podlegaj� potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
1.4.26. Laboratorium - nale�y przez to rozumie� laboratorium jednostki naukowej, zamawiaj�cego, 
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiaj�cego. niezb�dne do 
przeprowadzania niezb�dnych bada� i prób zwi�zanych z ocen� jako
ci stosowanych wyrobów 
budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.
1.4.27. Materiałach - nale�y przez to rozumie� wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak równie�
ró�ne tworzywa i wyroby niezb�dne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacj� projektow� i 
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
1.4.28. Odpowiedniej zgodno
ci - nale�y przez to rozumie� zgodno
� wykonanych robót 
dopuszczalnymi tolerancjami, a je
li granice tolerancji nie zostały okre
lone - z przeci�tnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
1.4.29. Poleceniu Inspektora nadzoru - nale�y przez to rozumie� wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotycz�ce sposobu realizacji robót lub 
innych spraw zwi�zanych z prowadzeniem budowy.
1.4.30. Projektancie - nale�y przez to rozumie� uprawnion� osob� prawn� lub fizyczn� b�d�c�
autorem dokumentacji projektowej.
1.4.31. Rekultywacji - nale�y przez to rozumie� roboty maj�ce na celu uporz�dkowanie i 
przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót 
budowlanych.
1.4.32. Przedmiarze robót - nale�y przez to rozumie� zestawienie przewidzianych do wykonania robót 
według technologicznej kolejno
ci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilo
ci robót w 
ustalonych jednostkach przedmiarowych.
1.4.33. Cz�
ci obiektu lub etapie wykonania - nale�y przez to rozumie� cz�
� obiektu budowlanego 
zdoln� do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-u�ytkowych i mo�liw� do odebrania i 
przekazania do eksploatacji.
1.4.34. Ustaleniach technicznych - nale�y przez to rozumie� ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz	ce robót. 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako
� ich wykonania oraz za ich zgodno
� z 
dokumentacj� projektow�, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy. 
 Zamawiaj�cy, w terminie okre
lonym w dokumentach umowy przeka�e Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Poda lokalizacj� i 
współrz�dne punktów głównych obiektu oraz reperów, przeka�e dziennik budowy oraz   
dokumentacj� projektow� i  komplet ST. 
 Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno
� za ochron� przekazanych mu punktów pomiarowych 
do chwili odbioru ko�cowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca 
odtworzy i utrwali na własny koszt.

Cre
at

ed
 b

y N
ee

via
 d

oc
uP

rin
te

r P
ro

 v6
.5



7

1.5.2. Dokumentacja projektowa. 
 Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera� opis. cz�
� graficzn�, obliczenia i dokumenty, 
zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzgl�dniaj�cym podział na 
dokumentacj� projektow�: 
- dostarczon� przez Zamawiaj�cego, 
- sporz�dzon� przez Wykonawc�.

1.5.3. Zgodno
� robót z dokumentacj	 projektow	 i ST. 
 Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowi�
zał�czniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w cho�by jednym z nich s� obowi�zuj�ce dla 
Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
 W przypadku rozbie�no
ci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowi�zuje kolejno
� ich 
wa�no
ci wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". 
 Wykonawca nie mo�e wykorzystywa� bł�dów lub opuszcze� w dokumentach kontraktowych, a o 
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi� Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian 
i poprawek. 
 W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbie�no
ci podane na rysunku wielko
ci liczbowe 
wymiarów s� wa�niejsze od odczytu ze skali rysunków. 
 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały maj� by� zgodne z dokumentacj� projektow� i 
ST. 
 Wielko
ci okre
lone w dokumentacji projektowej i w ST b�d� uwa�ane za warto
ci docelowe, od 
których dopuszczalne s� odchylenia w ramach okre
lonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli musz� by� jednorodne i wykazywa� zgodno
� z okre
lonymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech nie mog� przekracza� dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
 W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie b�d� zgodne z dokumentacj�
projektow� lub ST i maj� wpływ na niezadowalaj�c� jako
� elementu budowli, to takie materiały 
zostan� zast�pione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt 
Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy. 
 Wykonawca jest zobowi�zany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu a� do zako�czenia i odbioru ostatecznego robót. 
 Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b�dzie utrzymywa� tymczasowe urz�dzenia zabezpieczaj�ce, 
w tym: ogrodzenia, por�cze, o
wietlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne 

rodki niezb�dne do ochrony robót, wygody społeczno
ci i innych. 
 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr�bnej zapłacie i przyjmuje si�, �e jest 
wł�czony w cen� umown�.

1.5.5. Ochrona 
rodowiska w czasie wykonywania robót. 
 Wykonawca ma obowi�zek zna� i stosowa� w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotycz�ce ochrony 
rodowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wyko�czeniowych Wykonawca b�dzie: 
     a) utrzymywa� teren budowy i wykopy w stanie bez wody stoj�cej, 
b) podejmowa� wszelkie konieczne kroki maj�ce na celu stosowanie si� do przepisów i norm 
dotycz�cych ochrony 
rodowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz b�dzie unika� uszkodze� lub 
uci��liwo
ci dla osób lub własno
ci społecznej, a wynikaj�cych ze ska�enia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w nast�pstwie jego sposobu działania. 
Stosuj�c si� do tych wymaga�, Wykonawca b�dzie miał szczególny wzgl�d na: 
1) lokalizacj� baz. warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) 
rodki ostro�no
ci i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) mo�liwo
ci� powstania po�aru.

1.5.6. Ochrona przeciwpo�arowa. 
 Wykonawca b�dzie przestrzega� przepisy ochrony przeciwpo�arowej. 
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 Wykonawca b�dzie utrzymywa� sprawny sprz�t przeciwpo�arowy, wymagany odpowiednimi 
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
 Materiały łatwopalne b�d� składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dost�pem osób trzecich. 
 Wykonawca b�dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po�arem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

1.5.7. Ochrona własno
ci publicznej i prywatnej. 
 Wykonawca odpowiada za ochron� instalacji i urz�dze� zlokalizowanych na powierzchni terenu i 
pod jego poziomem, takie jak ruroci�gi, kable itp. Wykonawca zapewni wła
ciwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urz�dze� w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora nadzoru i zainteresowanych u�ytkowników oraz b�dzie z nimi współpracował, dostarczaj�c 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca b�dzie odpowiada� za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urz�dze�
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiaj�cego. 

1.5.8. Ograniczenie obci	�e� osi pojazdów. 
 Wykonawca stosowa� si� b�dzie do ustawowych ogranicze� obci��enia na o
 przy transporcie 
gruntu, materiałów i wyposa�enia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezb�dne zezwolenia od 
władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ci�gły b�dzie o ka�dym takim 
przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powoduj�ce nadmierne obci��enie 
osiowe nie b�d� dopuszczone na 
wie�o uko�czony fragment budowy w obr�bie terenu budowy i 
wykonawca b�dzie odpowiadał za napraw� wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z 
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpiecze�stwo i higiena pracy. 
 Podczas realizacji robót wykonawca b�dzie przestrzega� przepisów dotycz�cych bezpiecze�stwa i 
higieny pracy. 
 W szczególno
ci wykonawca ma obowi�zek zadba�, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniaj�cych odpowiednich wymaga�
sanitarnych. 
 Wykonawca zapewni i b�dzie utrzymywał wszelkie urz�dzenia zabezpieczaj�ce, socjalne oraz 
sprz�t i odpowiedni� odzie� dla ochrony �ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
 Uznaje si�, �e wszelkie koszty zwi�zane z wypełnieniem wymaga� okre
lonych powy�ej nie 
podlegaj� odr�bnej zapłacie i s� uwzgl�dnione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót. 
Wykonawca b�dzie odpowiedzialny za ochron� robót i za wszelkie materiały i urz�dzenia u�ywane do 
robót od daty rozpocz�cia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si� do prawa i innych przepisów. 
 Wykonawca zobowi�zany jest zna� wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pa�stwowej 
i samorz�dowej, które s� w jakikolwiek sposób zwi�zane z robotami i b�dzie w pełni odpowiedzialny 
za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporz�dzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiecze�stwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, póz. 401). 
Wykonawca b�dzie przestrzega� praw patentowych i b�dzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymaga� prawnych odno
nie wykorzystania opatentowanych urz�dze� lub metod i w 
sposób ci�gły b�dzie informowa� Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiaj�c kopie 
zezwole� i inne odno
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2.   MATERIAŁY. 

2.1. ródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych.

 Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotycz�ce, zamawiania  
materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub 
wiadectwa bada� laboratoryjnych oraz próbki do 
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca zobowi�zany jest do prowadzenia ci�głych bada� okre
lonych w ST w celu 
udokumentowania, �e materiały uzyskane z dopuszczalnego �ródła spełniaj� wymagania ST w czasie 
post�pu robót. 
 Pozostałe materiały budowlane powinny spełnia� wymagania jako
ciowe okre
lone Polskimi 
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST). 

2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego. 

 Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwole� od wła
cicieli i odno
nych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek złó� miejscowych, wł�czaj�c w to �ródła wskazane przez Zamawiaj�cego 
i jest zobowi�zany dostarczy� Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpocz�ciem 
eksploatacji zło�a. 
 Wykonawca przedstawi dokumentacj� zawieraj�c� raporty z bada� terenowych i laboratoryjnych 
oraz proponowan� przez siebie metod� wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 
 Wykonawca ponosi odpowiedzialno
� za spełnienie wymaga� ilo
ciowych i jako
ciowych 
materiałów z jakiegokolwiek zło�a. 
 Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
zwi�zane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba �e postanowienia ogólne lub szczegółowe 
warunków umowy stanowi� inaczej. 
 Humus i nadkład czasowo zdj�te z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i �wiru 
b�d� formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po uko�czeniu robót. 
 Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane, z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy b�d� wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymaga� umowy lub wskaza� Inspektora nadzoru. 
 Eksploatacja �ródeł materiałów b�dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowi�zuj�cymi 
na danym obszarze. 

2.3. Materiały nie odpowiadaj	ce wymaganiom jako
ciowym. 

 Materiały nie odpowiadaj�ce wymaganiom jako
ciowym zostan� przez Wykonawc� wywiezione z 
terenu budowy, b�d� zło�one w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
Ka�dy rodzaj robót, w którym znajduj� si� nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licz�c si� z jego nieprzyj�ciem i niezapłaceniem. 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
    
 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy b�d� one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoj� jako
� i wła
ciwo
� do robót i 
były dost�pne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
 Miejsca czasowego składowania materiałów b�d� zlokalizowane w obr�bie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów. 

 Je
li dokumentacja projektowa lub ST przewiduj� mo�liwo
� zastosowania ró�nych rodzajów 
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie mo�e by� pó�niej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
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3. SPRZ�T. 

 Wykonawca jest zobowi�zany do u�ywania jedynie takiego sprz�tu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jako
� wykonywanych robót. Sprz�t u�ywany do robót powinien by�
zgodny z ofert� Wykonawcy i powinien odpowiada� pod wzgl�dem typów i ilo
ci wskazaniom 
zawartym w ST, programie zapewnienia jako
ci lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 
przez Inspektora nadzoru. 
 Liczba i wydajno
� sprz�tu b�dzie gwarantowa� przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
okre
lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umow�. 
 Sprz�t b�d�cy własno
ci� Wykonawcy lub wynaj�ty do wykonania robót ma by� utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowo
ci do pracy. B�dzie spełniał normy ochrony 
rodowiska i przepisy dotycz�ce 
jego u�ytkowania. 
 Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzaj�cych dopuszczenie 
sprz�tu do u�ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 Je�eli dokumentacja projektowa lub SST przewiduj� mo�liwo
� wariantowego u�ycia sprz�tu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptacj� przed u�yciem sprz�tu. Wybrany sprz�t, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie 
mo�e by� pó�niej zmieniany bez jego zgody. 

4.   TRANSPORT. 

4.1. Ogólne wymagania dotycz	ce transportu. 

 Wykonawca jest zobowi�zany do stosowania jedynie takich 
rodków transportu, które nie wpłyn�
niekorzystnie na jako
� wykonywanych robót i wła
ciwo
ci przewo�onych materiałów. 
 Liczba 
rodków transportu b�dzie zapewnia� prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre
lonymi 
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w 
umowie. 

4.2. Wymagania dotycz	ce przewozu po drogach publicznych. 

 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b�d� spełnia� wymagania dotycz�ce przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obci��e� na osie i innych parametrów technicznych. 
�rodki transportu nieodpowiadaj�ce warunkom dopuszczalnych obci��e� na osie mog� by�
dopuszczone przez wła
ciwy zarz�d drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
u�ytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
  Wykonawca b�dzie usuwa� na bie��co, 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 umow� oraz za jako
�
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodno
� z dokumentacj� projektow�, 
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
 Wykonawca ponosi odpowiedzialno
� za pełn� obsług� geodezyjn� przy wykonywaniu wszystkich 
elementów robót okre
lonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pi
mie przez 
Inspektora nadzoru. 
 Nast�pstwa jakiegokolwiek bł�du spowodowanego przez Wykonawc� w wytyczeniu i 
wykonywaniu robót zostan�, je
li wymaga� tego b�dzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 
Wykonawc� na własny koszt. 
 Decyzje Inspektora nadzoru dotycz�ce akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
b�d� oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w 
ST, a tak�e w normach i wytycznych. 
 Polecenia Inspektora nadzoru dotycz�ce realizacji robót b�d� wykonywane przez Wykonawc� nie 
pó�niej ni� w czasie przez niego wyznaczonym, pod gro�b� wstrzymania robót. Skutki finansowe z 
tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
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6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT.

6.1. Program zapewnienia jako
ci. 

 Do obowi�zków Wykonawcy nale�y opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako
ci (PZJ). w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonania robót, mo�liwo
ci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantuj�ce wykonanie robót 
zgodnie z dokumentacj� projektow�, ST. 
 Program zapewnienia jako
ci winien zawiera�: 
- organizacj� wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
- organizacj� ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- plan bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jako
� i terminowo
� wykonania  elementów robót, 
- system (sposób i procedur�) proponowanej kontroli i sterowania jako
ci� wykonywanych robót, 
- wyposa�enie w sprz�t i urz�dzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub   
 laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zleci� prowadzenie bada�), 
- sposób oraz form� gromadzenia wyników bada� laboratoryjnych, zapis pomiarów, a tak�e 

wyci�ganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 
sposób i form� przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru. 

- wykaz maszyn i urz�dze� stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposa�eniem w mechanizmy do sterowania i urz�dzenia pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilo
� 
rodków transportu oraz urz�dze� do magazynowania i załadunku materiałów. 
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

- sposób i procedur� pomiarów i bada� (rodzaj i cz�stotliwo
�, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urz�dze� itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów robót. 

6.2. Zasady kontroli jako
ci robót. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełn� kontrol� jako
ci robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wł�czaj�c w to personel, laboratorium, sprz�t, 
zaopatrzenie i wszystkie urz�dzenia niezb�dne do pobierania próbek i bada� materiałów oraz robót. 
 Wykonawca b�dzie przeprowadza� pomiary i badania materiałów oraz robót z cz�stotliwo
ci�
zapewniaj�c� stwierdzenie, �e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i ST. 
 Minimalne wymagania co do zakresu bada� i ich cz�stotliwo
ci s� okre
lone w SST. W przypadku, 
gdy nie zostały one tam okre
lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewni� wykonanie robót zgodnie z umow�. 
 Inspektor nadzoru b�dzie mie� nieograniczony dost�p do pomieszcze� laboratoryjnych 
Wykonawcy w celu ich inspekcji. 
 Inspektor nadzoru b�dzie przekazywa� Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedoci�gni�ciach dotycz�cych urz�dze� laboratoryjnych, sprz�tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. Je�eli niedoci�gni�cia te b�d� tak powa�ne, �e mog� wpłyn��
ujemnie na wyniki bada�, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma u�ycie do robót badanych 
materiałów i dopu
ci je do u�ytku dopiero wtedy, gdy niedoci�gni�cia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostan� usuni�te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako
� tych materiałów. Wszystkie 
koszty zwi�zane z organizowaniem i prowadzeniem bada� materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek. 

 Próbki b�d� pobierane losowo. Zaleca si� stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, �e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog� by� z jednakowym 
prawdopodobie�stwem wytypowane do bada�. 
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 Inspektor nadzoru b�dzie mie� zapewnion� mo�liwo
� udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie 
Inspektora nadzoru Wykonawca b�dzie przeprowadza� dodatkowe badania tych materiałów, które 
budz� w�tpliwo
ci co do jako
ci, o ile kwestionowane materiały nie zostan� przez Wykonawc�
usuni�te lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych bada� pokrywa Wykonawca tylko w 
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiaj�cy. 
 Pojemniki do pobierania próbek b�d� dostarczone przez Wykonawc� i zatwierdzone przez 
Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawc� do bada� b�d� odpowiednio opisane i 
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

6.4. Badania i pomiary. 

 Wszystkie badania i pomiary b�d� przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmuj� jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa� mo�na wytyczne 
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 Przed przyst�pieniem do pomiarów lub bada�, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na pi
mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

6.5. Raporty z bada�

 Wykonawca b�dzie przekazywa� Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami bada� jak 
najszybciej, nie pó�niej jednak ni� w terminie okre
lonym w programie zapewnienia jako
ci. 
 Wyniki bada� (kopie) b�d� przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru. 

 Dla celów kontroli jako
ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u �ródła ich wytwarzania. Do umo�liwienia jemu 
kontroli zapewniona b�dzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 
materiałów. 
 Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawc�, b�dzie ocenia� zgodno
� materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników 
bada� dostarczonych przez Wykonawc�. 
 Inspektor nadzoru mo�e pobiera� próbki materiałów i prowadzi� badania niezale�nie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Je�eli wyniki tych bada� wyka��, �e raporty Wykonawcy s�
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezale�nemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych bada�, albo oprze si� wył�cznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodno
ci materiałów i robót z dokumentacj� projektow� i ST. W takim 
przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych bada� i pobierania próbek poniesione 
zostan� przez Wykonawc�. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje. 

 Inspektor nadzoru mo�e dopu
ci� do u�ycia tylko te wyroby i materiały, które s� zgodne z Ustaw�
z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno
ci (Dz. U. Nr 166, poz. 1360) i rozporz�dzeniami 
wydanymi na jej podstawie: 
1. Posiadaj� certyfikat na znak bezpiecze�stwa „CE”. 
2. Posiadaj� deklaracj� zgodno
ci lub certyfikat zgodno
ci z: 
• Polsk� Norm� lub 
• aprobat� techniczn�, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, je�eli 

nie s� obj�te certyfikacj� okre
lon� w pkt. 1 i które spełniaj� wymogi ST. 
3. Nie znajduj� si� w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporz�dzeniu Ministra  

 Infrastruktury z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie sposobu prowadzenia Krajowego Wykazu 
Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych (Dz. U. Nr 180, poz. 1861). 
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 W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty s� wymagane przez ST, ka�da ich partia  
dostarczona do robót b�dzie posiada� te dokumenty, okre
laj�ce w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniaj� tych wymaga� b�d� odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy. 

[1] Dziennik budowy
 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urz�dowym obowi�zuj�cym Zamawiaj�cego i 
Wykonawc� w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do ko�ca okresu gwarancyjnego. 
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku 
budowy. 
 Zapisy w dzienniku budowy b�d� dokonywane na bie��co i b�d� dotyczy� przebiegu robót, stanu 
bezpiecze�stwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy b�d� czytelne, dokonane trwał� technik�, w porz�dku chronologicznym, bezpo
rednio jeden 
pod drugim, bez przerw. 
 Zał�czone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty b�d� oznaczone kolejnym numerem 
zał�cznika i opatrzone dat� i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
 Do dziennika budowy nale�y wpisywa� w szczególno
ci: 
• dat� przekazania Wykonawcy terenu budowy. 
• dat� przekazania przez Zamawiaj�cego dokumentacji projektowej, 
• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako
ci i harmonogramów robót, 
• terminy rozpocz�cia i zako�czenia poszczególnych elementów robót, 
• przebieg robót, trudno
ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
• daty zarz�dzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, cz�
ciowych i ostatecznych 

odbiorów robót, 
• wyja
nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• stan pogody i temperatur� powietrza w okresie wykonywania robót podlegaj�cych ograniczeniom 

lub wymaganiom w zwi�zku z warunkami klimatycznymi, 
• zgodno
� rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
• dane dotycz�ce czynno
ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 
• dane dotycz�ce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
• dane dotycz�ce jako
ci materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych bada� z 

podaniem, kto je przeprowadzał, 
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
• inne istotne informacje o przebiegu robót. 
 Propozycje, uwagi i wyja
nienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy b�d� przedło�one 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si�. 
 Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 
ich przyj�cia lub zaj�ciem stanowiska. 
 Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si�. 
Projektant nie jest jednak stron� umowy i nie ma uprawnie� do wydawania polece� Wykonawcy .
[2] Ksi	�ka obmiarów
 Ksi��ka obmiarów stanowi dokument pozwalaj�cy na rozliczenie faktycznego post�pu ka�dego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza si� sukcesywnie w jednostkach 
przyj�tych w kosztorysie lub w ST.
[3] Dokumenty laboratoryjne
 Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno
ci lub certyfikaty zgodno
ci materiałów, orzeczenia o 
jako
ci materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki bada� Wykonawcy b�d� gromadzone w 
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako
ci. Dokumenty te stanowi� zał�czniki do odbioru 
robót. Winny by� udost�pnione na ka�de �yczenie Inspektora nadzoru.
[4] Pozostałe dokumenty budowy
 Do dokumentów budowy zalicza si�. oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], nast�puj�ce 
dokumenty: 
a) pozwolenie na budow�, 
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b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustale�, 
f) operaty geodezyjne, 
g) plan bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia.
[5] Przechowywanie dokumentów budowy
 Dokumenty budowy b�d� przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
 Zagini�cie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy b�d� zawsze dost�pne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do 
wgl�du na �yczenie Zamawiaj�cego. 

7.   OBMIAR ROBÓT. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.

 Obmiar robót b�dzie okre
la� faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacj�
projektow� 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 b�d� wpisane do ksi��ki obmiarów. 
 Jakikolwiek bł�d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo
ci robót podanych w kosztorysie ofertowym 
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowi�zku uko�czenia wszystkich robót. Bł�dne 
dane zostan� poprawione wg ustale� Inspektora nadzoru na pi
mie. Obmiar gotowych robót b�dzie 
przeprowadzony z cz�sto
ci� wymagan� do celu miesi�cznej płatno
ci na rzecz Wykonawcy lub w 
innym czasie okre
lonym w umowie. 

7.2. Zasady okre
lania ilo
ci robót i materiałów. 

 Zasady okre
lania ilo
ci robót podane s� w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach 
oraz KNNR-ach. 
 Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okre
lonymi w dokumentacji projektowej i 
kosztorysowej. 

7.3. Urz	dzenia i sprz�t pomiarowy.

 Wszystkie urz�dzenia i sprz�t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót b�d� zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. 
 Urz�dzenia i sprz�t pomiarowy zostan� dostarczone przez Wykonawc�. Je�eli urz�dzenia te lub 
sprz�t wymagaj� bada� atestuj�cych, to Wykonawca b�dzie posiada� wa�ne 
wiadectwa legalizacji. 
Wszystkie urz�dzenia pomiarowe b�d� przez Wykonawc� utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót. 

7.4. Wagi i zasady wdra�ania.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urz�dzenia wagowe odpowiadaj�ce odno
nym wymaganiom ST. 
B�dzie utrzymywa� to wyposa�enie, zapewniaj�c w sposób ci�gły zachowanie dokładno
ci wg norm 
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

8.    ODBIÓR ROBÓT. 

8.1. Rodzaje odbiorów robót.

 W zale�no
ci od ustale� odpowiednich ST, roboty podlegaj� nast�puj�cym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, 
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b) odbiorowi cz�
ciowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu (ko�cowemu), 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikaj	cych i ulegaj	cych zakryciu. 

 Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu polega na finalnej ocenie jako
ci wykonywanych 
robót oraz ilo
ci tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn� zakryciu. 
 Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu b�dzie dokonany w czasie umo�liwiaj�cym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego post�pu robót. Odbioru tego 
dokonuje Inspektor nadzoru. 

 Gotowo
� danej cz�
ci robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór b�dzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
pó�niej jednak ni� w ci�gu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o 
tym fakcie Inspektora nadzoru. 
 Jako
� i ilo
� robót ulegaj�cych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawieraj�cych komplet wyników bada� laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacj� projektow�. ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór cz�
ciowy. 

 Odbiór cz�
ciowy polega na ocenie ilo
ci i jako
ci wykonanych cz�
ci robót. Odbioru cz�
ciowego 
robót dokonuje si� dla zakresu robót okre
lonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

8.4. Odbiór ostateczny (ko�cowy). 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 
(ilo
ci) oraz jako
ci. 
Całkowite zako�czenie robót oraz gotowo
� do odbioru ostatecznego b�dzie stwierdzona przez 
Wykonawc� wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nast�pi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licz�c od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zako�czenia robót i przyj�cia dokumentów, o których mowa 
w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj�cego w obecno
ci 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbieraj�ca roboty dokona ich oceny jako
ciowej na 
podstawie przedło�onych dokumentów, wyników bada� i pomiarów. ocenie wizualnej oraz zgodno
ci 
wykonania robót z dokumentacj� projektow� i ST. 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna si� z realizacj� ustale� przyj�tych w trakcie 
odbiorów robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu oraz odbiorów cz�
ciowych, zwłaszcza w 
zakresie wykonania robót uzupełniaj�cych i robót poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniaj�cych w 
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wyko�czeniowych, komisja przerwie swoje czynno
ci i 
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisj�, �e jako
� wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacj� projektow� i SST z uwzgl�dnieniem 
tolerancji i nie ma wi�kszego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszon�
warto
� wykonywanych robót w stosunku do wymaga� przyj�tych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (ko�cowe).
 Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporz�dzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiaj�cego.  
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 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi�zany przygotowa� nast�puj�ce dokumenty: 
1. Dokumentacj� powykonawcz�, tj. dokumentacj� budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 

toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
2. Szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniaj�ce lub 

zamienne). 
3. Receptury i ustalenia technologiczne. 
4.  Dzienniki budowy i ksi��ki obmiarów (oryginały). 
5.  Wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada� i oznacze� laboratoryjnych, zgodne z SST i programem 

zapewnienia jako
ci (PZJ). 
6.  Deklaracje zgodno
ci lub certyfikaty zgodno
ci wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpiecze�stwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jako
ci (PZJ). 
7.  Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzysz�cych (np. na przeło�enie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, o
wietlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych 
robót wła
cicielom urz�dze�. 

8.  Geodezyjn� inwentaryzacj� powykonawcz� robót i sieci uzbrojenia terenu. 
9.  Kopi� mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgl�dem przygotowania dokumentacyjnego nie b�d�
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawc� wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót. 
 Wszystkie zarz�dzone przez komisj� roboty poprawkowe lub uzupełniaj�ce b�d� zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiaj�cego. 
 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniaj�cych wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny. 

 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwi�zanych z usuni�ciem wad. które 
ujawni� si� w okresie gwarancyjnym i r�kojmi. 
 Odbiór pogwarancyjny b�dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzgl�dnieniem 
zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót". 

9. PODSTAWA PŁATNO�CI. 

9.1. Ustalenia ogólne.

 Podstaw� płatno
ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawc� za jednostk� obmiarow�
ustalon� dla danej pozycji kosztorysu przyj�t� przez Zamawiaj�cego w dokumentach umownych.  
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstaw� płatno
ci jest warto
� (kwota) podana przez Wykonawc�
i przyj�ta przez Zamawiaj�cego w dokumentach umownych (ofercie). 
 Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe b�dzie uwzgl�dnia�
wszystkie czynno
ci, wymagania i badania składaj�ce si� na jej wykonanie, okre
lone dla tej roboty w 
SST i w dokumentacji projektowej. 
 Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót b�d� obejmowa�: 
• robocizn� bezpo
redni� wraz z narzutami, 
• warto
� zu�ytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 
• warto
� pracy sprz�tu wraz z narzutami, 
• koszty po
rednie i zysk kalkulacyjny. 

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 uzgodnie� wynikaj�cych z post�pu robót, 
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o
wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpiecze�stwa 
ruchu. 
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(c) opłaty/dzier�awy terenu, 
(d) przygotowanie terenu, 
(e) konstrukcj� tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, kraw��ników, barier, oznakowa� i 
drena�u, 
(f) tymczasow� przebudow� urz�dze� obcych.
9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuni�cie tymczasowych oznakowa� pionowych, 
poziomych, barier i 
wiateł, 
(b) utrzymanie płynno
ci ruchu publicznego.
9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) usuni�cie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi 
Zamawiaj�cy. 

10. PRZEPISY ZWI�ZANE

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207/2003 poz. 2016, z 2004 r. Nr 6, 
poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888, Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163 poz. 
1362 i 1364, Nr 169, poz. 1419, z 2006r. Nr 12, poz. 63) 

- Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r  w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiada� budynki i ich usytuowanie.  (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pó�n. zmianami) 

- Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
monta�u i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawieraj�cego dane dotycz�ce 
bezpiecze�stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953 z pó�n. zmianami). 

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 póz. 838 z 
pó�niejszymi zmianami). 

- USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno
ci (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. 
Nr 204, poz. 2087) 

- ROZPORZ	DZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie 
systemów oceny zgodno
ci wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE 
(Dz. U. Nr 209, poz. 1779) 

- ROZPORZ	DZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie 
okre
lenia polskich jednostek organizacyjnych upowa�nionych do wydawania europejskich aprobat 
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany. (Dz. U. Nr 
209, poz. 1780) 

- ROZPORZ	DZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie 
sposobu prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych (Dz. U. 
Nr 180, poz. 1861) 

- ROZPORZ	DZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 
systemów oceny zgodno
ci, wymaga�, jakie powinny spełnia� notyfikowane jednostki 
uczestnicz�ce w ocenie zgodno
ci, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych 
oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011) 

- ROZPORZ	DZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 
sposobów deklarowania zgodno
ci wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041) 

- ROZPORZ	DZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 14 pa�dziernika 2004 r. w sprawie 
europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowa�nionych do ich 
wydawania (Dz. U. Nr 237, poz. 2375) 

- Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiecze�stwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 póz. 401). Cre
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CZ��� 1

PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOW�
KOD CPV 45.1

Klasyfikacja robót według Wspólnego Słownika Zamówie�:    

KOD CPV 45111200-0   ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD 
BUDOW� I ROBOTY ZIEMNE

ST-01.01

ROBOTY ZIEMNE PRZY WYKONYWANIU WYKOPÓW POD FUNDAMENTY 
OBIEKTÓW KUBATUROWYCH W GRUNTACH KAT. I-V

KOD CPV 45111200-0  ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD 
BUDOW� I ROBOTY ZIEMNE 

1. Cz�
� ogólna. 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej SST. 
      
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania 
i odbioru robót ziemnych w gruntach I-III kategorii przy  zlecaniu i realizacji robót zwi�zanych z 
przebudow� i rozbudow� szkoły podstawowej  
w �wiedziebni; działka nr 281/6 obr�b �wiedziebnia; gmina �wiedziebnia.. 

1.2. Zakres stosowania SST. 

 Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót obj�tych niniejszym kontraktem. 

1.3. Zakres robót obj�tych SST.

 Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót 
ziemnych na terenie działki nr 281/6 obr�b �wiedziebnia w  czasie realizacji robót wymienionych w 
punkcie 1.1. i obejmuj�: 
- Wykopy pod obiekty kubaturowe w gruncie kategorii I-III – szerokoprzestrzenne. 
- Wykopy pod obiekty kubaturowe w gruncie kategorii I-III - wykop oszalowany. 
- Wykonanie wymiany gruntu i przygotowanie podło�a (wyrównanie, przegrabienie, zag�szczenie, 

wyprofilowanie) pod obiekty kubaturowe z kontrol� stopnia zag�szczenia. 
- Wykonanie zag�szczenia obsypek z kontrol� stopnia zag�szczenia. 
- Odwodnienia wykopu na czas budowy obiektu.

1.5. Okre
lenia podstawowe 

1.5.1. Wysoko
� nasypu lub gł�boko
� wykopu – ró�nica rz�dnej terenu i rz�dnej robót ziemnych, 
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu. 
1.5.2. Wykop płytki - wykop, którego gł�boko
� jest mniejsza ni� 1 m. 
1.5.3. Wykop 
redni - wykop, którego gł�boko
� jest zawarta w granicach od 1 do 3m. 
1.5.4. Wykop gł�boki - wykop, którego gł�boko
� przekracza 3 m. 
1.5.5. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, poło�one w obr�bie pasa 
robót. 
1.5.6. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki, wykopu fundamentowego poło�one 
poza placem budowy 
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1.5.7. Odkład – miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 
wykonywania wykopów. 
1.5.8. Wska�nik zag�szczenia gruntu- wielko
� charakteryzuj�ca stan zag�szczenia gruntu, okre
lona 
wg wzoru: 

Is = d / ds

gdzie: 
d - g�sto
� obj�to
ciowa szkieletu zag�szczonego gruntu (Mg / m³ ) 
ds- maksymalna g�sto
� obj�to
ciowa szkieletu gruntowego przy wilgotno
ci optymalnej, okre
lona 
w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, słu��ca do oceny zag�szczenia gruntu w 
robotach ziemnych 
1.5.9 Pozostałe okre
lenia podstawowe i definicje wynikaj�ce z polskich norm, przepisów i literatury 
technicznej podano w  ST-00.00 - „Wymagania ogólne”. 

1.6. Ogólne wymagania dotycz	ce robót podano w ST-00.00. 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako
� ich wykonania oraz za ich zgodno
� z 
dokumentacj� projektow�, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

2.  Materiały. 

2.1.  Do wykonania robót wg ST-01.01 materiały nie wyst�puj� poza wykonaniem wykopów w 
osłonie 
cianek szczelnych. Do wykonania 
cianek szczelnych przewiduje si� grodzice stalowe, 
których  rodzaj i typ okre
la dokumentacja projektowa. Mog� to by� na przykład cz�sto spotykane 
grodzice typu G62 wg EN 10248-1:1999, EN 10248-2:1999. Konstrukcja 
cianek szczelnych 
powinna by� taka, aby zabezpieczy� wykop przed napływem wody z zewn�trz, a 
ciany wykopu 
przed  obsuwaniem si�. W przypadku wykorzystania 
cianek jako elementów przyszłej konstrukcji 
musz� spełnia� wymagania zało�one w projekcie technicznym. 

2.2.  Grunty do wykonania podkładu  

 Do wykonania podkładu nale�y stosowa� pospółki �wirowo-piaskowe. Wymagania dotycz�ce 
pospółek: 
- uziarnienie do 50 mm, 
- ł�czna zawarto
� frakcji kamiennej i �wirowej do 50%, 
- zawarto
� frakcji pyłowej do 2%, 
- zawarto
� cz�stek organicznych do 2%. 

2.3.  Do wykonania podkładu nale�y stosowa� piasek zwykły. 

2.4. Do zasypywania wykopów mo�e by� u�yty grunt wydobyty z tego samego wykopu,  
 niezamarzni�ty i bez zanieczyszcze� takich jak ziemia ro
linna, odpadki materiałów budowlanych 
itp. 

2.5.  Grunt do budowy nasypów konstrukcyjnych powinien posiada� nast�puj�ce wła
ciwo
ci: 
- max 
rednica ziaren d<120mm, 
- wska�nik ró�noziarnisto
ci U>3, 
- granica płynno
ci frakcji przechodz�cej przez sito 0,425 mm lub 0,5 mm - W<40%, 
- zawarto
� cz�
ci organicznych I<2%, 
- p�cznienie pod wpływem wody P<5%, 
- mo�liwe jest uzyskanie wymaganego wska�nika zag�szczenia, 
odporno
� na rozpad <10%. 

3. Sprz�t. 

 Roboty mog� by� wykonywane r�cznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mo�na wykonywa� przy 
u�yciu dowolnego sprz�tu. 
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4. Transport. 

 Materiały mog� by� przewo�one dowolnymi 
rodkami transportu. 
 Nale�y je umie
ci� równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczy� przed 
spadaniem lub przesuwaniem. 

5. Wykonanie robót. 

5.1. Wykopy 

5.1.1. Sprawdzenie zgodno
ci warunków terenowych z projektowymi. 
Przed przyst�pieniem do wykonywania wykopów przed budow� obiektu nale�y sprawdzi� zgodno
�
rz�dnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nale�y wykona� kontrolny pomiar 
sytuacyjno-wysoko
ciowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków 
gruntowych w nawi�zaniu do bada� geologicznych. 

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopów. 
Je�eli w dokumentacji technicznej nie okre
lono inaczej dopuszcza si� stosowanie nast�puj�cych 
bezpiecznych nachyle� skarp: 
- w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1 
-  w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25 
- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5. 
W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by� stosowane nast�puj�ce 
zabezpieczenia: 
- w pasie terenu przylegaj�cym do górnej kraw�dzi wykopu na szeroko
ci równej 3-krotnej 

gł�boko
ci wykopu powierzchnia powinna by� wolna od nasypów i materiałów, oraz mie� spadki 
umo�liwiaj�ce odpływ wód opadowych naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie 
przez wody opadowe powinno by� usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyle� stan skarp 
nale�y okresowo sprawdza� w zale�no
ci od wyst�powania niekorzystnych czynników. 

5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopów. 
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynosz� 10 cm. 
5.1.4. Post�powanie w wypadku przegł�bienia wykopów. 
(1) Wykopy powinny by� wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 
(2) Warstwa gruntu o grubo
ci 20 cm poło�ona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna 
by� usuni�ta bezpo
rednio przed wykonaniem fundamentu. 
(3) W przypadku przegł�bienia wykopu poni�ej przewidzianego poziomu a zwłaszcza poni�ej 
poziomu projektowanego posadowienia nale�y porozumie� si� z In�ynierem celem podj�cia 
odpowiednich decyzji.

5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy.

5.2.1. Wykonawca mo�e przyst�pi� do układania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu 
zezwolenia In�yniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 
5.2.2. Warunki wykonania podkładu pod fundamenty: 
(1) Układanie podkładu powinno nast�pi� bezpo
rednio po zako�czeniu prac w wykopie. 
(2) Przed rozpocz�ciem zasypywania dno wykopu powinno by� oczyszczone z odpadków materiałów 
budowlanych. 
(3) Układanie podkładu nale�y prowadzi� na całej powierzchni wykopu, równomiernie warstwami 
grubo
ci 25 cm. 
(4) Całkowita grubo
� podkładu według projektu. Powinna to by� warstwa stała na całej powierzchni 
rzutu obiektu. 
(5) Wska�nik zag�szczenia podkładu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js = 0,9 
według próby normalnej Proctora. 
5.2.3. Warunki wykonania podkładu pod posadzki: 
(1) Układanie podkładu powinno nast�pi� bezpo
rednio przed wykonywaniem posadzki. 
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(2) Przed rozpocz�ciem układania podło�e powinno by� oczyszczone z odpadków materiałów 
budowlanych. 
(3) Układanie podkładu nale�y prowadzi� na całej powierzchni równomiernie jedn� warstw�. 
(4) Całkowita grubo
� podkładu według projektu. Powinna to by� warstwa stała na całej powierzchni 
rzutu obiektu. 
(5) Wska�nik zag�szczenia podkładu nie powinien by� mniejszy od Js=0,98 według próby normalnej 
Proctora.

5.3. Zasypki. 

5.3.1. Zezwolenie na rozpocz�cie zasypek. 
Wykonawca mo�e przyst�pi� do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia In�yniera, co 
powinno by� potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
5.3.2. Warunki wykonania zasypki: 
(1) Zasypanie wykopów powinno by� wykonane bezpo
rednio po zako�czeniu przewidzianych w nim 
robót. 
(2) Przed rozpocz�ciem zasypywania dno wykopu powinno by� oczyszczone z odpadków materiałów 
budowlanych i 
mieci. 
(3) Układanie i zag�szczanie gruntów powinno by� wykonane warstwami o grubo
ci: 
0,25 m - przy stosowaniu ubijaków r�cznych, 
0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (�abami) lub ci��kimi tarczami. 
0,40 m - przy zag�szczaniu urz�dzeniami wibracyjnymi 
(4) Wska�nik zag�szczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy ni� Js = 0,95 wg 
próby normalnej Proctora. 
(5) Nasypywanie i zag�szczanie gruntu w pobli�u 
cian powinno by� wykonane w sposób nie 
powoduj�cy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. 

6. Kontrola jako
ci robót. 

 Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4. 
Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny by� wykonane zgodnie z normami wyszczególnionymi 
w punkcie 10. 

6.1. Wykopy.  

 Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zako�czeniu powinny 
obejmowa�: 
- zgodno
� wykonania robót z dokumentacj�, 
- prawidłowo
� wytyczenie robót w terenie, 
- przygotowanie terenu, 
- rodzaj i stan gruntu w podło�u, 
- wymiary wykopów, 
- zabezpieczenie i odwodnienie wykopów. 

6.2. Wykonanie podkładów i nasypów.  

 Sprawdzeniu podlega: 
- przygotowanie podło�a, 
- materiał u�yty na podkład, 
- grubo
� i równomierno
� warstw podkładu, 
- sposób i jako
� zag�szczenia. 

6.3. Zasypki. 

 Sprawdzeniu podlega: 
- stan wykopu przed zasypaniem, 
- materiały do zasypki, 
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- grubo
� i równomierno
� warstw zasypki, 
- sposób i jako
� zag�szczenia. 

7. Obmiar robót. 

Jednostkami obmiarowymi s�: 
- wykopy - [m3], 
- podkłady i nasypy - [m3], 
- zasypki - [m3], 
- transport gruntu - [m3] z uwzgl�dnieniem odległo
ci transportu. 

8. Odbiór robót. 

 Wszystkie roboty podlegaj� zasadom odbioru robót zanikaj�cych. 

9. Podstawa płatno
ci. 

 Wykopy - płaci si� za m3 gruntu w stanie rodzimym. Cena obejmuje: 
- wyznaczenie zarysu wykopu, 
- odspojenie gruntu ze zło�eniem na odkład lub załadowaniem na samochody i odwiezieniem; 

Wykonawca we własnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych, 
- odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzgl�dnieniem wykonania 
cianek szczelnych. 
 Wykonanie podkładów i nasypów - płaci si� za m3 podkładu po zag�szczeniu. Cena obejmuje: 
- dostarczenie materiału, 
- uformowanie i zag�szczenie podkładu z wyrównaniem powierzchni. 
 Zasypki - płaci si� za m3 zasypki po zag�szczeniu. Cena obejmuje: 
- dostarczenie materiałów, 
- zasypanie, zag�szczenie i wyrównanie terenu. 
 Transport gruntu - płaci si� za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzgl�dnieniem 
odległo
ci transportu. Cena obejmuje: 
- załadowanie gruntu na 
rodki transportu, 
- przewóz na wskazan� odległo
�, 
- wyładunek z rozplantowaniem z grubsza, 
- utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwałce. 

10.  Przepisy zwi	zane: 

1. PN-B-06050:1999 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
2. PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okre
lenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
3. PN-B-02481:1999 - Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary. 
4. BN-77/8931-12 - Oznaczanie wska�nika zag�szczenia gruntów. 
5. PN-B-10736:1999 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
6. PN-EN 10248-1:1999 - Grodzice walcowane na gor�co ze stali niestopowych. Techniczne warunki 

dostawy. 
7. PN-EN 10248-2:1999 - Grodzice walcowane na gor�co ze stali niestopowych. Tolerancje kształtów 

i wymiarów. 
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CZ��� 2

WZNOSZENIE KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZ��CI, 
IN�YNIERIA L�DOWA

KOD CPV 45.2 

Klasyfikacja robót według Wspólnego Słownika Zamówie�:     

KOD CPV 45223500-1 KONSTRUKCJE Z BETONU Z BROJONEGO
KOD CPV 45262310-7  ZBROJENIE
KOD CPV 45262500-6 ROBOTY  MURARSKIE I MUROWE 
KOD CPV 45261100-5  WYKONANIE KONSTRUKCJI DACHOWYCH
KOD CPV 45261200-6  WYKONYWANIE POKRY� DACHOWYCH I MALOWANIE 
DACHÓW

ST-01.02

KONSTRUKCJE BETONOWE I �ELBETOWE
KOD CPV 45223500-1 KONSTRUKCJE Z BETONU ZBROJONEGO

1. Cz�
� ogólna. 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej SST.

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania 
i odbioru robót zwi�zanych   zlecaniu i realizacji robót zwi�zanych z przebudow� i rozbudow� szkoły 
podstawowej w �wiedziebni; działka nr 281/6 obr�b �wiedziebni,; gmina �wiedziebnia. 

1.2. Zakres stosowania SST.
        
 Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót obj�tych niniejszym kontraktem. 
 Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót z 
wykonaniem elementów betonowych i �elbetowych przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 
pkt.1.1 SST dotyczy wszystkich czynno
ci maj�cych na celu wykonanie robót zwi�zanych z: 
- Dostarczenie lub przygotowanie mieszanki betonowej. 
- Wykonanie deskowa� wraz z usztywnieniem. 
- Układanie i zag�szczanie mieszanki betonowej. 
- Uło�enie prefabrykatów �elbetowych. 
- Rozszalowanie konstrukcji. 
- Piel�gnacja betonu. 

1.3. Okre
lenia podstawowe.

 Okre
lenia podane w niniejszej SST s� zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach 
i wytycznych :
Konstrukcje betonowe - konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane z zastosowaniem 
zbrojenia wiotkimi pr�tami stalowymi w ilo
ci mniejszej od minimalnej dla konstrukcji �elbetowych. 
Konstrukcje �elbetowe - konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi pr�tami stalowymi 
współpracuj�cymi z betonem w ilo
ci nie mniejszej od ilo
ci okre
lonej jako minimalnej dla 
konstrukcji �elbetowych.
Beton zwykły - beton o g�sto
ci powy�ej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa 
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i 
domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed zwi�zaniem betonu.
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Beton towarowy - mieszanka betonowa wykonana i dostarczona przez wytwórc� zewn�trznego.
Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.
Zaprawa - mieszanina cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków 
przechodz�cych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
w/c - wska�nik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym.
Rusztowania monta�owe - pomocnicze budowle słu��ce do przenoszenia obci��e� od konstrukcji 
montowanej z gotowych elementów lub wykonywanej na miejscu.
Rusztowania robocze - pomocnicze budowle słu��ce do przenoszenia ci��aru ludzi i sprz�tu.
Deskowania - pomocnicze budowle słu��ce do formownia elementów betonowych wykonywanych na 
miejscu. 
   
1.4. Ogólne wymagania dotycz	ce robót.

 Wykonawca jest odpowiedzialny za jako
� wykonania robót, bezpiecze�stwo wszelkich czynno
ci 
na terenie budowy, metody u�yte przy budowie oraz za ich zgodno
� z dokumentacj� projektow�, SST 
i poleceniami In�yniera. 
 Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST-00.00 -  „Wymagania ogólne”. 

2. Materiały. 

2.1. Wymagania ogólne.

 Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót musz� by� zgodne z wymaganiami niniejszej 
SST i dokumentacji projektowej. 
 Do wykonania robót mog� by� stosowane wyroby budowlane spełniaj�ce warunki okre
lone w: 
-  Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity; Dz. U. z 2003 r. Nr 207, 

poz. 2016; z pó�niejszymi zmianami), 
- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), 
-  Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno
ci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, 

z pó�niejszymi zmianami). 
 Na Wykonawcy spoczywa obowi�zek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej 
przez ww. ustawy lub rozporz�dzenia wydane na podstawie tych ustaw. 
 Materiały stosowane do wykonywania konstrukcji betonowych i �elbetowych powinny 
odpowiada� wymaganiom zawartym w normach: PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 lub PN-ENV 
206-1:2002 oraz warunkach technicznych D2.

2.2. Wymagania szczegółowe.

2.2.1. Składniki mieszanki betonowej. 
2.2.1.1. Cement. 
a) Rodzaje cementu. 
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków wg norm 
PN-EN 197-1:2002 i PN 197-2:2002 o nast�puj�cych klasach wytrzymało
ciowych: 
klasa 32,5 - do betonu klasy B 25, 
klasa 42,5 - do betonu klasy B 30 i wy�szej. 
b) Wymagania dotycz�ce składu cementu. 
Skład cementu powinien odpowiada� wymaganiom norm PN-EN 197-1:2002, PN-S-10040:1999 oraz 
warunków technicznych D2. 
c) Oznakowanie opakowania. 
W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien by� umieszczony trwały, wyra�ny 
napis zawieraj�cy nast�puj�ce dane: 
- oznaczenie, 
- nazwa wytwórni i miejscowo
ci, 
- masa worka z cementem, 
- data wysyłki, 
- termin trwało
ci cementu. 
d) �wiadectwo jako
ci cementu. 
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Ka�da partia dostarczonego cementu musi posiada� 
wiadectwo jako
ci (atest) wraz z wynikami 
bada�. 
e) Akceptowanie poszczególnych partii cementu. 
Ka�da partia cementu przed jej u�yciem do betonu musi uzyska� akceptacj� In�yniera. 
f) Bie��ca kontrola podstawowych parametrów cementu. 
Cement pochodz�cy z ka�dej dostawy musi by� poddany badaniom wg normy PN-EN 197-2:2002, a 
wyniki ocenione wg normy PN-EN 197-1:2002. 
Zakres bada� cementu pochodz�cego z dostawy, dla której jest atest z wynikami bada� cementowni, 
mo�na ograniczy� i wykona� tylko badania podstawowe. 
Ponadto przed u�yciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si� przeprowadzenie 
kontroli obejmuj�cej: 
-  oznaczenie czasu wi�zania wg PN-EN 196-3:1996, 
-  oznaczenie zmiany obj�to
ci wg PN-EN 196-3:1996, 
- sprawdzenie zawarto
ci grudek (zbryle� cementu niedaj�cych si� rozgnie
� w palcach i nie 

rozpadaj�cych si� w wodzie). 
W przypadku, gdy wy�ej wymieniona kontrola wyka�e niezgodno
� z normami, cement nie mo�e by�
u�yty do betonu. 
g) Warunki magazynowania i okres składowania 
Miejsca przechowywania cementu mog� by� nast�puj�ce: 
dla cementu pakowanego (workowanego): 
-  składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone z boków przed 

opadami), 
-  magazyny zamkni�te (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i 
cianach), 
dla cementu luzem: 
-  magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, �elbetowe lub betonowe przystosowane do 

pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urz�dzenia do 
przeprowadzenia kontroli obj�to
ci cementu znajduj�cego si� w zbiorniku lub otwory do 
przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na zewn�trznych 

cianach). 

Cement nie mo�e by� u�yty do betonu po okresie: 
1)  10 dni - w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 
2)  po upływie okresu trwało
ci podanego przez wytwórc� - w przypadku przechowywania w składach 
zamkni�tych. 
Ka�da partia cementu posiadaj�ca oddzielne 
wiadectwo jako
ci powinna by� przechowywana 
w sposób umo�liwiaj�cy jej łatwe rozró�nienie. 
2.2.1.2. Kruszywo do betonu. 
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowa� si� stało
ci� cech fizycznych i jednorodno
ci�
uziarnienia pozwalaj�c� na wykonanie partii betonu o stałej jako
ci. Poszczególne rodzaje i frakcje 
kruszywa musz� by� na placu budowy składane oddzielnie na umocnionym i czystym podło�u w taki 
sposób, aby nie ulegały zanieczyszczeniu i nie mieszały si�. 
Zapasy kruszywa powinny by� tak du�e, aby zapewniały wykonanie wszystkich potrzebnych bada�
i testów i nie zakłócały rytmu budowy. 
2.2.1.2.1. Kruszywo grube. 
Dopuszcza si� stosowanie kruszywa grubego spełniaj�cego wymagania normy: PN-86/B-06712, PN-
79/B-06711 oraz PN-S-10040:1999. 
Dostawca kruszywa jest zobowi�zany do przekazania dla ka�dej partii kruszywa wyników jego 
pełnych bada� wg PN-86/B-06712 oraz wyników badania specjalnego dotycz�cego reaktywno
ci 
alkalicznej w terminach przewidzianych przez In�yniera. 
Na budowie dla ka�dej partii kruszywa nale�y wykona� kontrolne badania niepełne obejmuj�ce: 
-  oznaczenie składu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000), 
-  oznaczenie zawarto
ci ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16, (PN-EN 933-4:2001), 
-  oznaczenie zawarto
ci zanieczyszcze� obcych wg PN-78/B-06714/12, 
-  oznaczenie zawarto
ci grudek gliny wg PN-88/B-06714/48, 
-  oznaczenie zawarto
ci pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13. 
W przypadku, gdy kontrola wyka�e niezgodno
ci cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN-
86/B-06712 u�ycie takiego kruszywa mo�e nast�pi� po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub 
dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. 
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Nale�y prowadzi� bie��c� kontrol� wilgotno
ci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN 1925:2001) 
dla korygowania recepty roboczej betonu. 
2.2.1.2.2. Kruszywo drobne. 
Dopuszcza si� stosowanie kruszywa drobnego spełniaj�cego wymagania norm: PN-79/B-06711, PN-
86/B-06712 i PN-S-10040:1999. 
Piasek pochodz�cy z ka�dej dostawy musi by� poddany badaniom niepełnym obejmuj�cym: 
-  oznaczenie zawarto
ci zanieczyszcze� obcych wg PN-76/B-06714/12, 
- oznaczenie zawarto
ci pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13, 
-  oznaczenie składu ziarnowego – wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000), 
-  oznaczenie zawarto
ci grudek gliny – wg PN-88/B-06714/48. 
Niezale�nie od podanych wy�ej wymaga� betony klasy B35 i wy�sze wykonywa� nale�y z kruszywa 
o uziarnieniu ustalonym do
wiadczalnie, podczas projektowania składu mieszanki betonowej. 
Do betonów klasy B30 i B25 nale�y stosowa� kruszywo o ł�cznym uziarnieniu mieszcz�cym si�
w granicach podanych w normie PN-S-10040:1999. 
Zobowi�zuje si� dostawc� do przekazywania, dla ka�dej partii piasku, wyników bada� pełnych wg 
PN-86/B-06712 oraz okresowo wyników badania specjalnego dotycz�cego reaktywno
ci alkaicznej. 
W celu umo�liwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nale�y prowadzi� bie��c�
kontrol� wilgotno
ci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN 1925:2001) i stało
ci zawarto
ci 
frakcji 0-2 mm. 
2.2.1.3. Woda. 
Woda do produkcji betonu powinna odpowiada� wymaganiom normy PN-88/B-32250. Zaleca si�
stosowanie wody wodoci�gowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania bada�. Nale�y 
pobiera� j� ze zbiornika po
redniego. 
W przypadku poboru wody z innego �ródła nale�y przeprowadzi� bie��c� kontrol� zgodnie z wy�ej 
wymienion� norm�. 
2.2.1.4. Domieszki do betonów. 
Dopuszcza si� stosowanie domieszek spełniaj�cych wymagania norm: PN-EN 934-2:2002 i PN-EN 
934-6:2002. 
Do produkcji mieszanek betonowych wymaga si� stosowania domieszek tylko w uzasadnionych 
przypadkach i pod warunkiem przeprowadzenia kontroli skutków ubocznych, takich jak: zmniejszenie 
wytrzymało
ci, zwi�kszenie nasi�kliwo
ci i skurczu po stwardnieniu betonu. Nale�y te� oceni� wpływ 
domieszek na zmniejszenie trwało
ci betonu. 
Do produkcji mieszanek betonowych stosuje si� domieszki o działaniu upłynniaj�cym, 
napowietrzaj�cym, przy
pieszaj�cym wi�zanie lub opó�niaj�cym wi�zanie. 
Domieszki do betonów mostowych musz� posiada� Aprobat� Techniczn� wydan� przez IBDiM do ich 
stosowania w budownictwie obiektów mostowych (in�ynieryjnych). Domieszki posiadaj�ce tylko 
Aprobat� ITB mog� by� stosowane jedynie za zgod� In�yniera. 
2.2.2. Mieszanka betonowa. 
Do wykonywania konstrukcji betonowych i �elbetowych mo�na stosowa� mieszank� betonow�
wykonywan� samodzielnie przez Wykonawc� lub mieszank� betonow� wykonywan� w Wytwórni 
(tzw. „beton towarowy”). 
Składniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka musz� by� zgodne z wymaganiami niniejszej 
SST i dokumentacji projektowej. 
Mieszanka betonowa powinna odpowiada� wymaganiom norm: PN-S-10040:1999, PN-881-06250 lub 
PN-ENV 206-1 oraz warunków technicznych D2. 
Produkcja mieszanki betonowej powinna si� odbywa� na podstawie receptury laboratoryjnej 
opracowanej przez Wykonawc� lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez In�yniera. Wykonawca 
musi posiada� własne laboratorium lub te�, za zgod� In�yniera, zleci nadzór laboratoryjny 
niezale�nemu laboratorium. 
2.2.3. Stal zbrojeniowa. 
Stal do zbrojenia betonu powinna spełnia� wymagania norm: PN-S-10040:1999, PN-91/S-10042 oraz 
warunków technicznych D2, a ponadto norm: PN-ISO 6935-1:1998, PN-ISO 6935-1/Ak:1998, PN-
ISO 6935-2:1998, PN-ISO 6935-2/Ak:1998, PN-89/H-84023.06, PN-82/H-93215. 
Odbiór stali zbrojeniowej na budowie. 
Odbiór stali na budowie powinien by� dokonany na podstawie atestu hutniczego doł�czonego przez 
wytwórc� stali. Tre
� atestu powinna by� zgodna z postanowieniami powy�ej przytoczonych norm. 
Cechowanie wi�zek i kr�gów powinno by� zgodne z postanowieniami powy�ej przytoczonych norm. 
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Stal zbrojeniowa powinna by� magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach, z po-
działem wg wymiarów i gatunków. Nale�y d��y�, by stal była magazynowana w miejscu nie 
nara�onym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie. 
Do monta�u pr�tów zbrojenia nale�y u�ywa� wy�arzonego drutu stalowego, tzw. wi�załkowego, 
o 
rednicy nie mniejszej ni� 1,0 mm. 
Przy 
rednicach pr�tów wi�kszych ni� 12 mm stosowa� drut wi�załkowy o 
rednicy 1,5 mm. 
2.2.4. Materiały spawalnicze. 
Do spawania nale�y u�ywa� elektrody odpowiednie do gatunku stali z której wykonane jest zbrojenie 
oraz odpowiadaj�ce wymaganiom normy PN-91/M-69430. 
2.2.5. Podkładki dystansowe. 
Dopuszcza si� stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub zaprawy oraz 
z tworzyw sztucznych. 
Podkładki dystansowe musz� by� mocowane do pr�tów. Nie dopuszcza si� stosowania podkładek 
dystansowych z drewna, cegły lub pr�tów stalowych. 
2.2.6. Deskowania. 
Do wykonywania deskowa� nale�y stosowa� materiały zgodne z wymaganiami normy PN-S-
10040:1999, a ponadto: 
-  drewno powinno odpowiada� wymaganiom norm: PN-92/D-95017, PN-91/D-95018, PN-75/D-
96000, PN-72/D-96002, PN-63/B-06251, 
-  sklejka powinna odpowiada� wymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001, PN-EN 313-2:2001 oraz 
PN-EN 636-3:2001, 
-  gwo�dzie budowlane powinny odpowiada� wymaganiom normy PN-84/M-81000, 
- deskowania uniwersalne powinny by� w dobrym stanie technicznym, 
-  do smarowania elementów deskowa� stykaj�cych si� z betonem nale�y stosowa� 
rodki 
antyadhezyjne parafinowe, przeznaczone do tego typu zastosowa�. 
Materiały stosowane na deskowania nie mog� deformowa� si� pod wpływem warunków 
atmosferycznych, ani na skutek zetkni�cia si� z mieszank� betonow�. 
2.2.7. Rusztowania 
Do wykonania rusztowa� nale�y stosowa� materiały zgodnie z SST dotycz�c� wykonania rusztowa�. 

3. Sprz�t. 

 Roboty zwi�zane z wykonaniem konstrukcji betonowych i �elbetowych mog� by� wykonywane 
r�cznie lub mechanicznie przy u�yciu dowolnego sprz�tu przeznaczonego do wykonywania 
zamierzonych robót. 
Wykonawca powinien dysponowa� m.in.: 
1)  do przygotowania mieszanki betonowej: 
-  betoniarkami o wymuszonym działaniu, 
-  dozownikami wagowymi o odpowiedniej dokładno
ci z aktualnym 
wiadectwem legalizacji, 
-  odpowiednio przeszkolon� obsług�. 
2)  do wykonania deskowa�: 
-  sprz�tem ciesielskim, 
-  samochodem skrzyniowym, 
-  �urawiem o ud�wigu dostosowanym do ci��aru elementów deskowa�. 
3)  do przygotowania zbrojenia: 
-  gi�tarkami, 
-  no�ycami, 
-  prostowarkami i innym sprz�tem stanowi�cym wyposa�enie zbrojarni. 
4)  do układania mieszanki betonowej: 
-  pojemnikami do betonu, 
-  pompami do betonu, 
-  wibratorami wgł�bnymi o odpowiedniej 
rednicy, 
-  wibratorami przyczepnymi, 
-  łatami wibracyjnymi, 
-  zacieraczkami do betonu. 
5)  do obróbki i piel�gnacji betonu: 
-  szlifierkami do betonu. 
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 Sprz�t wykorzystywany przez Wykonawc� powinien by� sprawny technicznie i spełnia�
wymagania techniczne w zakresie BHP. 
 Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST-00.00 -  „Wymagania ogólne”. 

4.  Transport. 

�rodki transportu wykorzystywane przez Wykonawc� powinny by� sprawne technicznie i spełnia�
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 
 Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST-00.00 -  „Wymagania ogólne”. 

4.1. Transport składników mieszanki betonowej. 

 Składniki mieszanki betonowej mog� by� przewo�one dowolnymi 
rodkami transportu, 
przeznaczonymi do wykonywania zamierzonych robót. Kruszywo przewo�one na samochodach 
ci��arowych nale�y umie
ci� równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczy� przed 
spadaniem lub przesuwaniem. 
Wszelkie zanieczyszczenia dróg publicznych Wykonawca b�dzie usuwał na bie��co i na własny koszt. 

4.2. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej. 

 Mieszanki betonowe mog� by� transportowane mieszalnikami samochodowymi. Ilo
�
samochodów nale�y dobra� tak, aby zapewni� wymagan� szybko
� betonowania z uwzgl�dnieniem 
odległo
ci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii 
samochodu. W czasie transportu w mieszance nie mo�e nast�pi�: segregacja, zmiana konsystencji i 
składu. 
 Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien by� dłu�szy od warto
ci 
podanych w normie PN-S-10040:1999. 
 Wszelkie zanieczyszczenia dróg publicznych Wykonawca b�dzie usuwał na bie��co i na własny 
koszt. 

5.  Wykonanie robót. 

5.1. Wymagania ogólne.

 Ogólne wymagania dotycz�ce wykonania robót podano w SST Cz�
� G „Wymagania ogólne”. 
Wykonanie robót powinno by� zgodne normami PN-S-10040:1999, PN-S-10042:1991, PN-88/B 
06250 lub PN-ENV 206-1, PN-63/B-06251 oraz warunkami technicznymi D2. 
 Wykonawca przedstawi In�ynierowi do akceptacji „Projekt organizacji robót” uwzgl�dniaj�cy 
wszystkie warunki, w jakich b�d� wykonywane roboty zwi�zane z wykonaniem konstrukcji 
betonowych i �elbetowych, uwzgl�dniaj�c planowany termin rozebrania deskowania i rusztowa�, jak 
równie� plan przeprowadzania bada�.

5.2. Zakres wykonania robót.

 Roboty zwi�zane z wykonaniem elementów konstrukcyjnych nale�y prowadzi� zgodnie z 
opracowan� przez Wykonawc� i zaakceptowan� przez In�yniera „Dokumentacj� technologiczn�”. 
Betonowanie mo�na rozpocz�� po uzyskaniu zezwolenia In�yniera, potwierdzonego wpisem do 
Dziennika Budowy. 

5.2.1. Wykonanie deskowa�. 
Deskowania elementów licowych powinny by� wykonywane z elementów deskowa� uniwersalnych 
umo�liwiaj�cych uzyskanie estetycznej faktury zewn�trznej. Deskowania powinny spełnia� warunki 
podane w normie PN-S-10040:1999. 
Elementy dodatkowe mo�na wykona� z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materiały stosowane na 
deskowania nie mog� deformowa� si� pod wpływem warunków atmosferycznych, ani na skutek 
zetkni�cia si� z mas� betonow�. 
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Elementy ulegaj�ce zakryciu mo�na deskowa� przy u�yciu tarcicy. Deskowania z tarcicy nale�y 
wykona� z desek drzew iglastych klasy nie ni�szej ni� K33. Deski grubo
ci nie mniejszej ni� 18 mm i 
szeroko
ci nie wi�kszej ni� 18 cm, powinny by� jednostronne strugane i przygotowane do zestawienia 
na pióro i wpust. 
W przypadku stosowania desek bez wpustu i pióra nale�y szczeliny mi�dzy deskami uszczelni�
ta
mami z blachy metalowej lub z tworzyw sztucznych albo masami uszczelniaj�cymi z tworzyw 
sztucznych. Nale�y zwróci� szczególn� uwag� na uszczelnienie styków 
cian z dnem deskowania. 
Szczególn� uwag� przy wykonywaniu deskowa� nale�y zwróci� na elementy tworz�ce faktur� 
cian 
licowych i zapewniaj�ce niezmienno
� przekroju poprzecznego elementów konstrukcji. 
Zaleca si� stosowanie fazowania kraw�dzi elementu betonowego listwami o wymiarach od 2-4 cm na 
stykach dwóch prostok�tnych do siebie 
cian, szczególnie w stykach wkl�słych. Mo�na takie 
fazowania wykonywa� równie� wtedy, gdy nie przewidziano ich w projekcie. W takim przypadku 
nale�y przeprowadzi�, w razie potrzeby, korekt� rozmieszczenia zbrojenia. Zmian� rozmieszczenia 
zbrojenia powinien zatwierdzi� In�ynier. 
Przy podparciu deskowania rusztowaniem nale�y unika� punktowego przekazywania sił. Po 
zmontowaniu deskowania powierzchni� styku z betonem pokrywa� trzeba 
rodkami o działaniu 
antyadhezyjnym. �rodki te nie mog� powodowa� plam ani zmian w odcieniach powierzchni betonu. 
Przed przyst�pieniem do betonowania nale�y usun�� z powierzchni deskowania wszelkie 
zanieczyszczenia (wióry, wod�, lód, li
cie, elektrody, gwo�dzie, drut wi�załkowy itp.). 
Dopuszczalne odchylenia od wymiarów nominalnych przewidzianych projektem nale�y przyjmowa�
zgodnie z odpowiednimi normami. 
5.2.2. Rusztowania. 
Rusztowania nale�y wykonywa� zgodnie z SST dotycz�c� wykonania rusztowa�. 
5.2.3. Przygotowanie zbrojenia. 
Pr�ty i walcówki przed ich u�yciem do zbrojenia konstrukcji nale�y oczy
ci� z zendry, lu�nych 
płatków rdzy, kurzu i błota. Pr�ty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farb� olejn�
nale�y opala� np. lampami lutowniczymi, a� do całkowitego usuni�cia zanieczyszcze�. 
Czyszczenie pr�tów powinno by� dokonywane metodami niepowoduj�cymi zmian we wła
ciwo
ciach 
technicznych stali ani pó�niejszej korozji. 
Stal pokryt� rdz� oczyszcza si� szczotkami r�cznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu nale�y 
sprawdzi� wymiary przekroju poprzecznego pr�tów. Stal tylko zabłocon� mo�na zmywa� strumieniem 
wody. Pr�ty oblodzone odmra�a si� strumieniem ciepłej wody. Stal nara�on� na cho�by chwilowe 
działanie słonej wody nale�y zmy� wod� słodk�. 
Dopuszczalna wielko
� miejscowego wykrzywienia pr�tów nie powinna przekracza� 4 mm, w przy-
padku wi�kszych odchyłek stal zbrojeniow� nale�y prostowa�. 
Pr�ty ucina si� z dokładno
ci� do 1 cm. Ci�cie przeprowadza si� przy pomocy mechanicznych no�y. 
Dopuszcza si� równie� ci�cie palnikiem acetylenowym. 
Haki, odgi�cia i rozmieszczenie zbrojenia nale�y wykonywa� wg dokumentacji projektowej, z równo-
czesnym zachowaniem postanowie� normy PN-91/S-10042. 
Gi�cie pr�tów nale�y wykona� zgodnie z dokumentacj� projektow� i norm� PN-91/S-10042. 
Nale�y zwróci� uwag� przy odbiorze haków i odgi�� na ich stron� zewn�trzn�. Niedopuszczalne s�
tam p�kni�cia powstałe podczas wyginania. 
5.2.4. Monta� zbrojenia. 
Zbrojenie nale�y układa� po sprawdzeniu i odbiorze deskowa�. 
Nie nale�y podwiesza� i mocowa� do zbrojenia deskowa�, pomostów transportowych, urz�dze�
wytwórczych i monta�owych. 
Monta� zbrojenia z pojedynczych pr�tów powinien by� dokonywany bezpo
rednio w deskowaniu. 
Monta� zbrojenia bezpo
rednio w deskowaniu zaleca si� wykonywa� przed ustawieniem szalowania 
bocznego. Monta� zbrojenia fundamentów wykona� na podbetonie. 
Dla zachowania wła
ciwej otuliny nale�y układane w deskowaniu zbrojenie podpiera� podkładkami 
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubo
ci równej grubo
ci otulenia. Stosowanie innych 
sposobów zapewnienia otuliny, a szczególnie podkładek z pr�tów stalowych, jest niedopuszczalne. Na 
wysoko
ci 
cian licowych wykonuje si� konieczne otulenie za pomoc� podkładek plastykowych 
pier
cieniowych. 
Rodzaj podkładek dystansowych podlega akceptacji przez In�yniera. 
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Szkielety zbrojenia powinny by�, o ile to mo�liwe, prefabrykowane na zewn�trz. W szkieletach tych 
w�zły na przeci�ciach pr�tów powinny by� poł�czone przez spawanie, zgrzewanie lub wi�zanie na 
podwójny krzy� wy�arzonym drutem wi�załkowym: 
-  przy 
rednicy pr�tów do 12 mm – o 
rednicy nie mniejszej ni� 1,0 mm, 
-  przy 
rednicy pr�tów powy�ej 12 mm – o 
rednicy nie mniejszej ni� 1,5 mm. 
Układ zbrojenia konstrukcji musi umo�liwi� jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po 
uło�eniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pr�tów wzgl�dem siebie i wzgl�dem deskowania 
nie mo�e ulec zmianie. 
Rozstaw zbrojenia, 
rednice i otuliny powinny by� zgodne z dokumentacj� projektow� i norm� PN-
91/S-10442. 
Układanie zbrojenia bezpo
rednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiedni� wysoko
� w trakcie 
betonowania jest nie dopuszczalne. 
Ł�czenie pr�tów nale�y wykonywa� zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania i spawania pr�tów 
mog� by� dopuszczeni tylko spawacze maj�cy odpowiednie uprawnienia. Skrzy�owania pr�tów 
nale�y wi�za� mi�kkim drutem lub spawa� w ilo
ci min 30% skrzy�owa�. Minimalna odległo
� od 
krzywizny pr�ta do miejsca gdzie mo�na na nim poło�y� spoin� wynosi 10 d. 
5.2.5. Wbudowanie mieszanki betonowej. 
5.2.5.1. Podawanie i układanie mieszanki betonowej.
Roboty zwi�zane z podawaniem i układaniem mieszanki betonowej powinny by� wykonywane 
zgodnie z wymaganiami normy PN-S-10040:1999. 
Przed przyst�pieniem do układania betonu nale�y sprawdzi�: poło�enie zbrojenia, zgodno
� rz�dnych 
z projektem, czysto
� deskowania oraz obecno
� wkładek dystansowych zapewniaj�cych wymagan�
wielko
� otuliny. 
5.2.5.2. Zag�szczenie betonu: 
Roboty zwi�zane z zag�szczaniem betonu powinny by� wykonywane zgodnie z wymaganiami normy 
PN-S-10040:1999. 
5.2.5.3. Przerwy w betonowaniu. 
Przerwy w betonowaniu nale�y sytuowa� w miejscach uprzednio przewidzianych w dokumentacji 
projektowej lub w dokumentacji technologicznej uzgodnionej z Projektantem. 
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by� uzgodnione z Projektantem, 
a w prostszych przypadkach mo�na si� kierowa� zasad�, �e powinna ona by� prostopadła do kierunku 
napr��e� głównych. 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by� starannie przygotowana do 
poł�czenia betonu stwardniałego ze 
wie�ym przez: 
-  usuni�cie z powierzchni betonu stwardniałego, lu�nych okruchów betonu oraz warstwy 

pozostałego szkliwa cementowego, 
-  obfite zwil�enie wod� i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku 

zbli�onym do zaprawy w betonie wykonywanym albo te� narzucenie cienkiej warstwy zaczynu 
cementowego. 

Powy�sze zabiegi nale�y wykona� bezpo
rednio przed rozpocz�ciem betonowania. 
W przypadku przerwy w układaniu betonu zag�szczonego przez wibrowanie, wznowienie 
betonowania nie powinno si� odby� pó�niej ni� w ci�gu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu 
betonu. 
Je�eli temperatura powietrza jest wy�sza ni� 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza� 2 
godzin. Po wznowieniu betonowania nale�y unika� dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i po-
przednio uło�onego betonu. 
5.2.5.4. Wymagania przy pracy w nocy. 
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest tak�e w nocy, konieczne jest wcze
niej-
sze przygotowanie odpowiedniego o
wietlenia zapewniaj�cego prawidłowe wykonawstwo robót 
i dostateczne warunki bezpiecze�stwa pracy. 
5.2.6. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wi�zaniu betonu. 
5.2.6.1. Temperatura otoczenia. 
Betonowanie nale�y wykonywa� wył�cznie w temperaturach nie ni�szych ni� +5°C, zachowuj�c 
warunki umo�liwiaj�ce uzyskanie przez beton wytrzymało
ci co najmniej 15 MPa przed pierwszym 
zamarzni�ciem. 
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