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Ogólna Specyfikacja Techniczna OST- 01 
Wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych 

 
 
1. WSTĘP. 
 
1.1. Przedmiot ST. 
 
  Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z inwestycją o nazwie „Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w 
Świedziebni” zlokalizowanej w miejscowości Świedziebnia, dz. nr 159/2 i 160/4, obręb Świedziebnia, gmina 
Świedziebnia, powiat brodnicki. 
 
1.2. Zakres stosowania ST. 
 
 Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót zgodnie z 
ustawą o zamówieniach publicznych jak w pt.1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 
specyfikacjami technicznymi i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST) 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
 
Ilekroć w ST jest mowa o: 
1.4.1. 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; 
1.4.2. Budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z 
przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
1.4.3. Budynku mieszkalnym jednorodzinnym – należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo budynek o 
zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący 
konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo 
jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nie przekraczającej 30% powierzchni 
całkowitej budynku. 
1.4.4. Budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej 
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty 
antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), 
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie 
ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla 
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń 
technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako 
odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. 
1.4.5. Obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 
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. 
1.4.6. Tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do czasowego 
użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub 
rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży 
ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty 
kontenerowe. 
1.4.7. Budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, 
rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
1.4.8. Robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, 
remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
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1.4.9. Remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych 
polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 
1.4.10. Urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 
budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia 
instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i 
place pod śmietniki. 
1.4.11. terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
1.4.12. 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 montazu 
– także dziennik montażu. 
1.4.13. Dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
1.4.14. 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. 
1.4.15. Aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego 
przydatność do stosowania w budownictwie. 
1.4.16. Wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym 
połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 
1.4.17. Drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, przeznaczoną do 
ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich 
zakończeniu. 
1.4.18. Dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w czasie wykonywania robót. 
1.4.19. Kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną 
budowę. 
1.4.20. Grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w 
rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 
16.12.2002 r., z późn. zm.). 
1.4.21. Inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę 
zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor 
powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą 
kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i 
zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy. 
 
 Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punktów 
głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa 
komplety SST. 
 Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 
odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny 
koszt. 
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1.5.2. Dokumentacja projektowa. 
 
 Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne z 
wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 
dostarczoną przez Zamawiającego i sporządzoną przez Wykonawcę. 
 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST. 
 
 Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru 
stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
 W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 
wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". 
 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
 W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są 
ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST. 
 Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli 
muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
 W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub 
SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a 
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy. 
 
 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, 
poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, 
wygody społeczności i innych. 
 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
umowną. 
 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
 
 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. 
 W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, podejmować wszelkie konieczne kroki mające na 
celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy 
oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, 
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
 Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
- środki ostrożności i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub 
substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru. 
 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa. 
 
 Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie 
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
 Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 
robót albo przez personel wykonawcy. 
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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. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót. 
 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
 
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
 
 Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. 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. 
 
2. MATERIAŁY. 
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych. 
 
 Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz 
próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu udokumentowania, 
że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. 
 Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, 
aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 
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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 nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
 
 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli 
przez Inspektora nadzoru. 
 Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów. 
 
 Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do 
wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze 
zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
 
3. SPRZĘT. 
 
 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
 Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
 Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 
użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
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4. TRANSPORT. 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
 
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych. 
 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod 
warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami 
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów 
i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, 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 SST, 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, SST. 
Program zapewnienia jakości 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, 
- 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. 
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6.2. Zasady kontroli jakości robót. 
 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
 Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy nie zostały 
one tam określone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 
zgodnie z umową. 
 Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich 
inspekcji. 
 Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych, 
jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru 
natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia 
w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 
 
6.3. Pobieranie próbek. 
 
 Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. 
 Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora 
nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do 
jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty 
tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku 
koszty te pokrywa Zamawiający. 
 Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany 
przez Inspektora nadzoru. 
 
6.4. Badania i pomiary. 
 
 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji Inspektora nadzoru. 
 
6.5. Raporty z badań. 
 
 Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
 Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez 
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru. 
 
 Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 
próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
 Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 
oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 
Wykonawcę. 
 Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 
koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze 
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się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W 
takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 
 
6.7. Certyfikaty i deklaracje. 
 
 Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
- posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich 
istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98), 
- posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku 
wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które 
spełniają wymogi SST, 
- znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). 
 W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona do 
robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie 
spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.8. Dokumenty budowy. 
 
(1) Dziennik budowy. 
 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie 
od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie 
dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy. 
 Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa 
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z 
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w 
porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
 Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez Inżyniera/Kierownika projektu 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 Inżyniera/Kierownika projektu, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom 
szczególnym 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 
Inżynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania się. 
Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
 Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania się. Projektant 
nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
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(2) Książka obmiarów. 
 Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. 
Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do 
rejestru obmiarów. 
 
(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 Inżyniera/Kierownika projektu. 
 
(4) Pozostałe dokumenty budowy. 
 Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące dokumenty: 
pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
- protokoły przekazania terenu budowy, 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- korespondencję na budowie. 
 
(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 Inżyniera/Kierownika projektu i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
 
 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i SST, w 
jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
 Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera/Kierownika projektu o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.  Wyniki obmiaru będą wpisane do 
rejestru obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub 
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg instrukcji Inżyniera/Kierownika projektu na piśmie. 
 Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera/Kierownika 
projektu. 
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów. 
 
 Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii 
osiowej. Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość 
pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach 
zgodnie z wymaganiami SST. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
 
 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inżyniera/Kierownika projektu.  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. 
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7.4. Wagi i zasady ważenia. 
 
 Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. Będzie 
utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez 
Inżyniera. 
 
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 
na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do 
rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu. 
 
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 umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
 Odbioru robót dokonuje Inżynier/Kierownik projektu. 
 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inżyniera/Kierownika projektu. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż 
w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera/Kierownika 
projektu. 
 Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, 
SST i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.3. Odbiór częściowy. 
 
 Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje 
się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier/Kierownik projektu. 
 
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 stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera/Kierownika 
projektu. 
 Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inżyniera/Kierownika projektu zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie  
 Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności  
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Inżyniera/Kierownika projektu 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 wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W 
przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub 
robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
 W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
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 wykonywanych 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: 
- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w 
trakcie realizacji umowy, 
- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 
- recepty i ustalenia technologiczne, 
- dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ, 
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i ew. PZJ, 
- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do 
dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ, 
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, 
gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. 
 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
8.5. Odbiór pogwarancyjny. 
 
 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze ostatecznym i 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 SST 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, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu. 
 
 Koszt  wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
- opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami projektu 
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inżynierowi/Kierownikowi projektu i 
wprowadzaniem 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 objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i 
świateł, 
- utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
 Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
- usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami), 
- Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i -rozbiórki 
oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138 poz. 1555), 
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami). 
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna nr RZ-01 
Roboty ziemne i pomiarowe 

 
 
1. WSTĘP. 
 

1.1. Przedmiot SST. 
 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót ziemnych związanych z inwestycją o nazwie „Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w 
Świedziebni” zlokalizowanej w miejscowości Świedziebnia, dz. nr 159/2 i 160/4, obręb Świedziebnia, gmina 
Świedziebnia, powiat brodnicki. 
 
1.2. Zakres stosowania SST. 
 
 Specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy i umowny przy 
zlecaniu i realizacji robot ziemnych. 
 
1.3. Zakres robot objętych SST. 
 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy i 
obejmują: 
- roboty rozbiórkowe, 
-  zdejmowania wierzchniej warstwy gruntu urodzajnego, 
- wykonanie przemieszczenia mas ziemnych i wyrównywania terenu, 
- wykonanie wykopów pod fundamenty, 
-     wykonanie koryt pod nawierzchnie utwardzone,   
-     wybranie gruntu pod warstwy podposadzkowe,   
- zasypanie wykopów z zagęszczeniem. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
 
1.4.1. Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robot ziemnych po wykonaniu warstwy ziemi 
urodzajnej. 
1.4.2. Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1m. 
1.4.3. Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3m. 
1.4.4. Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3m. 
1.4.5. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, położony w obrębie obiektu 
kubaturowego. 
1.4.6. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania nasypów, 
położone poza placem budowy. 
1.4.7. 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. 
1.4.8. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru: 

IS =
ds

d

ρ
ρ

,  

gdzie: 
ρd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3), 
ρds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona w normalnej  
próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z 
norma.BN-77/8931-12 (Mg/m3). 
1.4.9. Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych określona wg 
wzoru: 

U = 
10

60

d

d
, 

gdzie: 
d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm), 
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d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm). 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST-01 - „Wymagania ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY. 
 
2.1. Do wykonania wykopów - materiały nie występują. 
 
 Do wykonania wykopów nie są stosowane żadne materiały. 
 
2.2. Ogólne wymagania dla materiałów gruntu. 
 
2.2.1. Źródła uzyskania materiałów (gruntu). 
 
 Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania 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, ze materiały uzyskane z 
dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. 
 
2.2.2. 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 Wykonawcę 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 Zamawiającego, 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. 
 
 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 robot 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 akceptacje. 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 warunków umowy, zostaną przez 
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE. 
 
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 
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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 odległości transportu. Wydajność środków transportowych 
powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 
 Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, 
dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na 
piśmie przez Inspektora nadzoru. 
 
4.3. 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 lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową 
SST i poleceniami Inspektora nadzoru (Inżyniera). 
 
5.1.1. Przekazanie terenu budowy. 
 
 Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych 
obiektu oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 
 Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 
odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny 
koszt. 
 
5.1.2. Dokumentacja projektowa. 
 
 Dokumentacja projektowa, opracowana przez Pracownię Inwestycyjno-Projektową „INEKO” zawiera rysunki i 
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy. 
 
5.1.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST. 
 
 Dokumentacja Projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy 
stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak 
jakby zawarte byty 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 rozbieżności, opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane 
roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SST. 
 Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne 
są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być 
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jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
 W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą, w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST i wpłynie to 
na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i 
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 
5.1.4. Zabezpieczenie terenu budowy. 
 
 W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób 
bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapor i znaków, dla których jest to nieodzowne 
ze względów bezpieczeństwa. 
 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
umowną. 
 
5.1.5. 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 Wykonawca będzie: 
- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 
społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 
działania. 
 Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na: 
- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
- środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, 
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, 
- możliwością powstania pożaru. 
 
5.1.6. Ochrona przeciwpożarowa. 
 
 Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny 
sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach 
biurowych, mieszkalnych i 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 
robot albo przez personel Wykonawcy. 
 
5.1.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
 
 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, 
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji 
dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
 Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
trwania budowy. 
 Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, 
które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić 
Inspektora nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane władze 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 terenu i urządzeń podziemnych wykazanych 
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
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5.1.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 
 
 Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i gruntu, 
wyposażenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych 
wagowo ładunków. 
 
5.1.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
 
 Podczas realizacji robot Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 
odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
 Uznaje się, ze wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
5.1.10.  Ochrona i utrzymanie robót. 
 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty 
rozpoczęcia do daty zakończenia robot (do wydania potwierdzenia ich zakończenia przez Inspektora nadzoru). 
 Wykonawca będzie utrzymywać roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca 
w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpocząć roboty 
utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 
5.1.11.  Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
 
 Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organa administracji państwowej i lokalnej 
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
 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. 
 
5.2.      Roboty rozbiórkowe 
 
Przed wykonaniem wykopów należy wykonać roboty rozbiórkowe, które obejmują: 
- rozbiórka ogrodzenia z siatki stalowej, 
- rozbiórka nawierzchni z płyt betonowych, 
  Wywóz nadmiaru elementów z rozbiórki - na odległość i w miejsce ustalone przez Wykonawcę z Inwestorem lub 
we własnym zakresie wykonane przez Wykonawcę. 
 
5.3. Rodzaje i zabezpieczenie wykopu. 
 
 Dla potrzeb budowy sieci sanitarnych i fundamentowania mogą być stosowane wykopy ciągłe, wąsko przestrzenne, 
o ścianach pionowych odeskowanych i rozpartych oraz o ścianach skarpowych bez obudowy, jednak do określonego 
poziomu. Wybór rodzaju wykopu i zabezpieczenia ścian jest zależny od warunków lokacyjnych, głębokości wykopu i 
warunków hydrogeologicznych. Wykopy szerokoprzestrzenne mają zastosowanie na terenach niezabudowanych, 
wymagają bowiem znacznej przestrzeni dla wykopu i magazynowania urobku. Przy głębokich wykopach i wysokim 
poziomie wód gruntowych może zachodzie konieczność rezygnacji z wykopów szerokoprzestrzennych z uwagi na 
rozmywanie skarp w dolnych częściach wykopu. W tym wypadku stosuje się wykopy o ścianach pionowych 
odeskowanych, względnie kombinacja obu rodzajów wykopów. Wykopy wąsko przestrzenne stosuje się na terenach 
zabudowanych przy ograniczonych warunkach lokalizacyjnych np. ulice, miasta, osiedla. Przy głębokościach 
większych niż 1 m, niezależnie od rodzaju gruntu i nawodnienia wszystkie wykopy wąsko przestrzenne posiadały 
pionowe ściany odeskowane i rozparte, przy czym w gruntach suchych i półzwartych dopuszcza się deskowanie 
ażurowe - nieszczelne. Wykopy wąsko przestrzenne o ścianach pionowych odeskowanych i rozpartych, spełniają 
warunek nienaruszalności struktury gruntu rodzimego - sztywność gruntu w strefie obsypki ochronnej rury z 
zastrzeżeniem, że poniżej górnego poziomu tej obsypki, powinno być odeskowanie szczelne. Można stosować wykopy 
szerokoprzestrzenne o ścianach skarpowych wykonywanych w zasadzie mechanicznie do rzędnej posadowienia kanału, 
jednakże konieczne jest zapewnienie możliwości utrzymania nienaruszonej struktury gruntu w strefie obsypki 
ochronnej rury kanalizacyjnej, w szczególności biorąc pod uwagę opady atmosferyczne, oraz występowanie wody 
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gruntowej. Można również stosować wykop szerokoprzestrzenny o ścianach skarpowych do poziomu posadowienia 
kanału, a poniżej wykonać wykop wąsko przestrzenny o ścianach pionowych odeskowanych szczelnie. Powyższy 
kształt wykopu zabezpiecza w pełni struktury gruntu rodzimego, bez względu na jego rodzaj, z uwzględnieniem 
opadów deszczowych. W wypadku występowania wody gruntowej, możliwej do usunięcia przy pomocy układu 
drenażowego - poziomego, układ drenażowy należy lokalizować w szerokości strefy.  
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub biegnące równolegle z 
wykopem należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich 
eksploatację. W warunkach ruchu ulicznego, już w momencie rozkładania wykopów wąsko przestrzennych, należy 
przewidzieć przykrycia wykopów pomostami dla przejścia pieszych lub przejazdu. Wykop powinien być zabezpieczony 
barierką o wysokości 1,0 m, a w nocy oświetlony światłami ostrzegawczymi. Przy wykopach szerokoprzestrzennych 
należy zabezpieczyć moż1iwości komunikacyjne dla pieszych i pojazdów w zależności od warunków lokalnych. 
Zabezpieczenia komunikacyjne wymagają uzgodnienia z odnośnymi władzami lokalnymi. 
 
5.4. Odspojenie i odkład urobku. 
 
Odspojenie gruntu w wykopach należy prowadzić mechanicznie lub ręcznie.  
Podczas trwania robót ziemnych należy zwrócić szczególną uwagę na:  

− bezpieczną odległość od przewodów wodociągowch i gazowych, 
− kanalizacyjnych, kabli energetycznych itp. W przypadku natrafienia na urządzenia nie oznaczone w 

dokumentacji projektowej, należy miejsce to zabezpieczyć i natychmiast powiadomić Inwestora i odpowiednie 
przedsiębiorstwa  i instytucje, 

− należy bezwarunkowo odspoić grunt ręcznie na głębokościach i w miejscach, w których projekt wskazuje przebieg 
innego uzbrojenia. 

Niezależnie od powyższego, w czasie użycia sprzętu mechanicznego, należy prowadzić ciągłą obserwację odspajanego gruntu, 
− należy zainstalować bezpieczne zejścia,  
− należy zachować bezpieczną odległość sprzętu mechanicznego od krawędzi wykopu zależnej od rodzaju gruntu. 

 
5.5.  Podłoże. 
 
Podłoże naturalne powinno stanowić nienaruszony grunt rodzimy, naturalnej wilgotności o wytrzymałości powyżej 0,05 
MPa wg PN-86/B-02480. Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty i instalacje rurociągowe, w sposób mechaniczny 
należy wykonać je do głębokości 0,1 - 0,2 m mniejszej od projektowanej, w zależności o użytego sprzętu a następnie 
pogłębić do głębokości właściwej, bezpośrednio przed wykonaniem fundamentów.  
 
5.6. Zasypka i zagęszczenie gruntu. 
 
Do zasypania fundamentów i ścian fundamentowych obiektów kubaturowych należy wykorzystać grunty piaszczyste 
pochodzące z wykopów na odkład lub dowiezienie spoza strefy robót z wyłączeniem gruntów pylastych, z kamieniami 
lub gruzem, lessowych. Zasypkę należy prowadzić warstwami 25 - 35 cm z jednoczesnym zagęszczaniem mechanicznym. 
Stopień zagęszczania winien wynosić 0,95 - 1,0. Zasypkę wykopu powyżej warstwy ochronnej dokonuje się gruntem 
rodzimym warstwami z jednoczesnym ubijaniem. 
 
 5.7.      Wykonanie wykopów.  
 
Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od wielkości robót, głębokości wykopu,  
ukształtowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. Zaleca się wykonywanie wykopów 
szerokoprzestrzennych ręcznie do głębokości nie większej niż 2.0m, a koparką do 4.0 m. Wykopy te powinny być 
wykonywane w takim okresie, aby po ich zakończeniu można było przystąpić natychmiast do wykonania przewidzianych 
w nich robót budowlanych i zasypania ich gruntem odpowiednim do tego celu. W czasie wykonywania tych robót, na 
wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za bezpieczeństwo  obszaru  przyległego  do  wykopów  wraz  ze  
znajdującymi  się  tam budowlami. Jeżeli  na  terenie  robót  ziemnych  zostaną  stwierdzone  urządzenia  podziemne 
nieprzewidziane w dokumentacji technicznej (instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, elektryczne) 
wówczas roboty należy przerwać, powiadomić o tym inwestora, a dalsze prace prowadzić dopiero po uzgodnieniu 
trybu postępowania z instytucjami sprawującymi nadzór nad tymi urządzeniami. Jeżeli na terenie robót ziemnych 
zostaną stwierdzone wykopaliska lub znaleziska o charakterze archeologicznym wówczas roboty należy przerwać, 
powiadomić o tym inwestora, a dalsze prace prowadzić dopiero po uzgodnieniu trybu postępowania z instytucjami 
sprawującymi nadzór archeologiczny. Wykonywanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety, 
tak  aby  był  umożliwiony  odpływ  wody  od  miejsca  wykonywania  robot,  przy równoczesnym zachowaniu 
wymaganej projektem dokładności robót. Wymiary wykopów powinny być dostosowane do wymiarów budowli lub 
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wymiarów w  planie  fundamentów  oraz  dostosowane  do  sposobu  zakładania  fundamentu, głębokości wykopu i 
rodzaju gruntu, z uwzględnieniem konieczności wzmocnienia zboczy wykopów i ich nachylenia. Wymiary wykopów w 
planie powinny być dostosowane do rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej oraz konieczność możliwości 
zabezpieczenia ścian wykopów. W  przypadku,  gdy  nie  ma  możliwości  wykonania  bezpiecznego  nachylenia  ścian  
wykopu, powinny być uwzględnione w szerokości dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukcji  zabezpieczającej  oraz 
swobodna  przestrzeń  na  pracę  ludzi  pomiędzy zabezpieczeniami   ściany   wykopu,   a   wykonywanym   w   wykopie 
fragmentem (elementem budynku lub budowli). Przestrzeń ta powinna wynosić nie mniej niż 0,60 m. a w przypadku 
wykonywania na ścianach fundamentów izolacji nie mniej niż 0,80 m. Szerokość  dna  wykopów  rozpartych  powinna  
uwzględniać  grubość  konstrukcji rozparcia  oraz  przestrzeń  swobodną  między  rozparciem  i  gabarytem  elementów 
układanych w wykopie. Przestrzeń ta powinna wynosić, co najmniej: w przypadku układania rurociągów i drenaży· po 30 
cm z każdej strony, w przypadku fundamentów - po 50 cm z każdej strony. Na czas prowadzenia robót ziemnych i 
budowlanych należy zapewnić prawidłowe odwodnienie wykopu. Wykopy mechaniczne  powinny być  wykonane  do  
poziomu  o  0.3m  wyższego  niż poziom posadowienia Pozostałe 30 cm należy usunąć ręcznie, tak, aby nie naruszyć 
naturalnej struktury gruntu dna wykopu. Wymiary  wykopów  w  planie  powinny  być  wykonane  z  dokładnością  ±  
10cm,  z uwzględnieniem zaleceń podanych powyżej.  
 
5.7.1. Wykonywanie robót ręcznie.  
 
Przy wykonywaniu robót ziemnych ręcznie należy:  
- używać właściwych i znajdujących się w dobrym stanie narzędzi,  
- zapewnić należyte odwadnianie terenu robót,  
- pozostawić pas terenu co najmniej 0.5m wzdłuż krawędzi wykopu, na którym niedozwolone jest urządzenie wszelkich  

składowisk i dróg komunikacyjnych,  
- środki transportowe pod załadunek mas ziemnych ustawiać, co najmniej 20m od krawędzi skarpy,  
- rozstaw  środków  transportowych  pomiędzy sobą  powinien  wynosić,  co najmniej 1.5m dla umożliwienia ucieczki  

robotnikom w przypadku obsunięcia się mas ziemnych,  
- sprawdzić po każdej zmianie warunków atmosferycznych (deszcz, śnieg) stan skarp nasypów i wykopów.  
 
5.7.2. Wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym. 
  
Przy wykonywaniu robót sprzętem zmechanizowanym, niezależnie od wymagań dla ręcznego sposobu wykonania robót, 
należy zachować niżej wymienione wymagania dodatkowe:  
- głębokość  odspajanej  jednocześnie  warstwy  gruntu,  nachylenie  skarpy  wykopu powinny być dostosowane do  

rodzaju gruntu i zasięgu wysięgnika koparki,  
- roboty ziemne przy nasypach i wykopach wykonywać warstwami, nie dopuszczając do powstawania nierówności.  
- zachować szczególną ostrożność podczas zagęszczania krawędzi nasypów,  
- rozstaw pracujących maszyn powinien wykluczać możliwość ich wzajemnego uszkodzenia,  
- robotnikom nie wolno przebywać w zasięgu pracy maszyn, Wyznaczyć w terenie strefę niebezpieczną dostosowaną 

do używanego sprzętu do wykonania wykopu.  
 
5.8. Wywozy i przywozy ziemi 
 
Wywóz ziemi na tymczasowy odkład w obrębie placu budowy. Przywóz piasku, żwiru i brakującej ziemi Wykonawca 
zorganizuje we własnym zakresie. Wszelkie koszty związane z w/w czynnościami zostaną ujęte w cenie jednostkowej.  
 
5.9. Szerokość wykopu 
 
Zasady określenia ilości robót ziemnych przy robotach konstrukcyjnych i liniowych.  
Nachylenie skarp roboczych wykopów powinny wynosić:  
a)   pionowe w skałach litych,  
b)  o nachyleniu 2:1 - w gruntach zwięzłych i bardzo spoistych,  
c)  o nachyleniu 1:1,25 - w gruntach małospoistych oraz rumoszach zwietrzelinowych gliniastych występujących w stanach  

zwartych i półzwartych,  
d)  o nachyleniu 1:1,5 - w gruntach sypkich.  
 
5.10.     Wyznaczenie punktów wysokościowych.  
 
Wytyczenie należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej i 
innej osnowy geodezyjnej określonej w dokumentacji projektowej oraz w oparciu o informacje przekazane przez Inżyniera 
Projektu.  Punkty  i  rzędne  na  osi  budowli  należy wyznaczyć  dokładnie  z  danymi określonymi w dokumentacji 
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projektowej. Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego 
wytyczenia robót. Prace  pomiarowe  powinny  być  wykonane  przez  osoby  posiadające  odpowiednie kwalifikacje i 
uprawnienia. Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w rysunkach są zgodne z rzeczywistymi 
rzędnymi terenu. Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera Projektu o wszelkich błędach wykrytych 
w wytyczaniu punktów głównych tras i reperów roboczych. Jeżeli wykonawca stwierdzi, że  rzeczywiste rzędne terenu 
istotnie różnią się od rzędnych określonych w rysunkach to powinien niezwłocznie poinformować o tym Inżyniera 
projektu. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez 
Inżyniera Projektu. Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach wykonawcy nie mogą być rozpoczęte przed 
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera Projektu. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich 
punktów pomiarowych i ich trwałe oznaczenie w trakcie trwania robót. Wszystkie pozostałe prace pomiarowe  
konieczne  dla  prawidłowej  realizacji  robót należą do obowiązków wykonawcy. Punkty wysokościowe  (repery 
robocze) należy wykonać dla każdego punktu charakterystycznego sieci uzbrojenia terenu, obiektu kubaturowego   
jak i przylegającego  terenu  pod  zabudowę  przewidzianą  projektem  Zagospodarowania Terenu, Projektem Drogowym, 
Projektem Zieleni.  
 
5.11.      Wyznaczenie położenia obiektów.  
 
Dla każdego obiektu należy wyznaczyć jago położenie w terenie zgodnie z rysunkami poprzez:  
- wytyczenie osi obiektu,  
- wytyczenie punktów określających usytuowanie (kontur) obiektu.  
 
5.12.      Monitoring oddziaływania robót inżynierskich na budynek istniejący.  
 
Przed rozpoczęciem robót należy wykonać ocenę techniczną sąsiadujących z wykopem obiektów wraz z  
inwentaryzacją  ewentualnych  istniejących  uszkodzeń, stanu  i przebiegu  instalacji  podziemnych, ocenę wrażliwości  
obiektów na osiadania. W sytuacji zauważonego złego stanu technicznego obiektów istniejących należy przed 
rozpoczęciem prac ziemnych doprowadzić do wzmocnienia tych budynków. Wykonane być powinny wstępne pomiary 
geodezyjne, na budynkach znajdujących się w strefie wpływu wykopu należy umieścić dodatkowe repery. Jako strefę  
wpływu  wykopu  przyjąć  należy  budynki  do  około  8  m  od  krawędzi wykopu. Punkty pomiarowe powinny być  
rozmieszczone  gęściej  na  budynkach usytuowanych prostopadle do wykopu. Na budynkach prostopadłych należy 
umieścić po trzy punkty na każdej prostopadłej ścianie Na budynkach równoległych 4 punkty w narożach. Wartość 
występujących wokół wykopu przemieszczeń gruntu mieścić się powinny w granicach ·50÷ + 20mm zatem pomiary 
prowadzić z dokładności 1 mm. W przypadku wystąpienia większych przemieszczeń należy niezwłocznie poinformować 
projektanta konstrukcji. Monitoring oddziaływania robót inżynierskich powinien być prowadzony systematycznie 
przez cały okres prowadzenia robót i dodatkowo około 1 rok po ich zakończeniu.  
Monitoring obejmować powinien:  
·  pomiary geodezyjne  
· rozwartość istniejących rys i pęknięć w elementach.  
· uszkodzenia elementów wykończeniowych, stan instalacji.  
 
5.13.       Sprawdzenie zgodności rzędnych terenu i warunków gruntowych.  
 
Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  wykopów,  wykonawca  ma  obowiązek sprawdzić zgodność rzędnych 
terenu z danymi wg projektu technicznego. Wszelkie odstępstwa od dokumentacji powinny być odnotowane w 
dzienniku budowy wpisem potwierdzonym przez inżyniera Projektu, co będzie stanowić podstawę do korekty ilości 
robót w Księdze Obmiaru. Wykonawca ma obowiązek bieżącej kontroli i oceny warunków gruntowych w trakcie 
wykonywania wykopów i ich konfrontacji z rysunkami. Dokumentacja geotechniczna powinna być skontrolowana w 
miejscu posadowienia obiektu lub wykonywania budowli w celu ustalenia rzeczywistych warunków wodno-
gruntowych, nośności gruntu i parametrów geotechnicznych w momencie rozpoczynania budowy oraz przydatności  
gruntu jako materiału dla celów danej budowy. Badania te powinny być wykonane bezpośrednio przed rozpoczęciem 
robót ziemnych i powtarzane w miarę potrzeby w trakcie ich trwania. Wyniki badań kontrolnych wraz ze szkicami i 
podjętymi decyzjami należy załączyć do dokumentacji powykonawczej. 
 
5.14.       Zasypywanie wykopów pod fundamenty ścian zewnętrznych  
 
Zasypywanie wykopów powinno być przeprowadzone bezpośrednio po wykonaniu w nich  projektowanych  elementów  
obiektu  i  określonych  robót.  Przed  rozpoczęciem zasypywania  dno  wykopu  powinno  być  oczyszczone  z  
odpadków  materiałów budowlanych. Do zasypywania wykopów powinien być używany grunt wydobyty z tego samego 
wykopu, nie zamarznięty  i  bez  zanieczyszczeń {np.  ziemia  roślinna,  odpadki budowlanych  materiałów  itp.);  jeśli  w 
dokumentacji  technicznej  nie  przewidziano odrębnych  warunków  technicznych  zasypywania  wykopu.  Nasypywanie 
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warstw gruntu, ich zagęszczenie w pobliżu ścian obiektów powinno być dokonywane w taki sposób, aby nie 
powodowało  uszkodzenia  warstw  izolacji  wodochronnej  lub przeciwwilgociowej, jeżeli taka została wykonana.  
 
5.15.        Zagęszczanie gruntu zasypowego. 
  
Każda warstwa gruntu powinna być zagęszczana mechanicznie. Grubość zagęszczanych warstw winna wynosić przy  
zagęszczaniu  walcami  wibracyjnymi, wibratorami tub ubijakami mechanicznymi -max. 0.4 m. W okolicach urządzeń lub 
warstw odwadniających grunt powinien być zagęszczany ręcznie. Zagęszczanie gruntu powinno odbywać się przy 
jednoczesnej, stałej kontroli laboratoryjnej, do naturalnego stopnia zagęszczenia gruntu. Przy zagęszczaniu  gruntów  
zasypowych,  dla  uzyskania  równomiernego  wskaźnika należy:  
 
- rozściełać grunt warstwami poziomymi o równej grubości, sposobem ręcznym lub lekkim sprzętem mechanicznym,  
- warstwę nasypanego gruntu zagęszczać na całej szerokości, przy jednakowej liczbie przejść sprzętu zagęszczającego.  
 
Jeżeli  w  dokumentacji  technicznej  nie  przewidziano  innego  sposobu  zagęszczania gruntu i przy zasypywaniu 
wykopów, to układanie i zagęszczanie gruntu powinno być dokonywane warstwami o grubości dostosowanej do 
przyjętego sposobu zagęszczania wynoszącej: 
  
- nie więcej niż 25 cm - przy stosowaniu ubijaków ręcznych i wałowaniu,  
- od  0,5 do  1,0 m przy ubijaniu ubijakami o działaniu udarowym  (żabami) lub ciężkimi tarczami (grubość warstwy 

należy dobierać do ciężaru płyty i wysokości ich spadania, jednak nie może być ona większa niż średnica płyty),  
- około 0,4 m przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi.  
- jeżeli w zasypywanym wykopie znajduje się rurociąg, to do wysokości ok. 40 cm ponad  górną  krawędź  rurociągu  

należy go zasypywać  ręcznie,  z  tym,  że  grubość jednorazowo ubijanej warstwy nie może być większa niż 20 cm. 
Zasypanie i ubicie gruntu  powinno  następować  równocześnie  po  obu  stronach  rurociągu.  Dalsze zasypywanie 
wykopu, jeśli ściany są umocnione, powinno być dokonywane ręcznie, a przy braku umocnienia można stosować sprzęt 
mechaniczny.  

Stopień zagęszczenia gruntów pod płytę posadzki oraz schody zewnętrzne powinien wynosić ID> 0,55  
Stopień zagęszczenia gruntów pod fundamenty powinien wynosić ID> 0,7.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
 
6.1.1. Program zapewnienia jakości. 
 
 Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru programu 
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robot, możliwości techniczne, kadrowe i 
organizacyjne gwarantujące wykonanie robot zgodnie z Dokumentacją Projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami 
przekazanymi przez Inspektora nadzoru. 
 
6.1.2. Pobieranie próbek. 
 
 Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, ze 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. 
 
6.1.3. Badania i pomiary. 
 
 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  
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 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. 
 
6.1.4. Raporty z badań. 
 
 Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane 
Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 
zaaprobowanych. 
 
6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora. 
 
 Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 
próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze 
strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot 
prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt.  
 Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim 
przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 
 
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych. 
 
6.2.1. Badania do odbioru wykopu. 
 
6.2.1.1. Zakres badań i pomiarów. 
 
 Należy  wykonać: 
- pomiar szerokości wykopu ziemnego - pomiar taśmą, łatą o długości 3m i poziomnicą lub niwelatorem, w odstępach 

co 20m 
- pomiar szerokości wykopu jw., 
- pomiar rzędnych powierzchni wykopu ziemnego jw., 
- pomiar pochylenia skarp jw., 
- pomiar równości powierzchni wykopu jw., 
- pomiar równości skarp jw., 
- pomiar spadku podłużnego powierzchni wykopu, 
- pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 20m oraz punktach wątpliwych. 
 
6.2.1.2. Szerokość wykopu ziemnego. 
 
 Szerokość wykopu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ±10 cm. 
 
6.2.1.3. Rzędne wykopu ziemnego. 
 
 Rzędne wykopu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż  ±1cm. 
 
6.2.1.4. Pochylenie skarp. 
 
 Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% wartości pochylenia 
wyrażonego tangensem kąta. 
 
6.2.1.5. Równość dna wykopu. 
 
 Nierówności powierzchni dna wykopu mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać 3 cm. 
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6.2.1.6. Równość skarp. 
 
 Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać ±10 cm. 
 
 
6.3. 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 wymagania dotyczące robót. 
  
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST-01 - „Wymagania ogólne”. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa. 
 
 Jednostki obmiarowe dla poszczególnych rodzajów robót ziemnych podano w przedmiarze robót. Główną jednostką 
obmiarową jest m3 (metr sześcienny). 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
 
8.1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót. 
  
 Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w OST-01 - „Wymagania ogólne”. 
 
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 umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powołana przez Zamawiającego.  
 Gotowość danej części robot do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 
dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość 
robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników 
badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową SST i 
uprzednimi ustaleniami. 
 
8.3. Odbiór częściowy. 
 
 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robot. Odbioru częściowego robót dokonuje 
się wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
 
8.4. Odbiór ostateczny robót. 
 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót. 
 
 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilości, jakości i 
wartości. 
 Całkowite zakończenie robot oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem 
do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
 Odbiór ostateczny robot nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.3.2. Odbioru ostatecznego 
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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 robot 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 wykonania robót uzupełniających i robot poprawkowych. 
 W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną 
wartość wykonywanych robot 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 robot, 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany 
przygotować następujące dokumenty: 
- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową jeśli została sporządzona w trakcie realizacji 
umowy, 
- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 
- recepty i ustalenia technologiczne, 
- dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST, 
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, zgodnie z ST, 
- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych dokumentów 
odbioru, wykonanych zgodnie z ST, 
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, 
gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca, wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot. 
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 robot związanych z usunięciem wad zaistniałych w okresie 
gwarancyjnym. 
 Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych 
w punkcie 8.3. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOSCI. 
 
 Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności podano w OST-01 - „Wymagania ogólne”. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 
10.1. Normy. 
 
- PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
- PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 
- 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. 
 
10.2. Inne dokumenty. 
 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z późniejszymi zmianami 
(ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718), 



SPRECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

 

27 
 

- 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 poz. 953), 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna nr RZ-02 
Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża 

 
 
1. WSTĘP. 
 
1.1. Przedmiot SST. 
  
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót dotyczących wykonania koryta, profilowania oraz zagęszczania podłoża gruntowego pod nawierzchnie 
utwardzone związanych z inwestycją o nazwie „Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w 
Świedziebni” zlokalizowanej w miejscowości Świedziebnia, dz. nr 159/2 i 160/4, obręb Świedziebnia, gmina 
Świedziebnia, powiat brodnicki. 
 
  
1.2. Zakres stosowania SST. 
  
 Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót jak w pkt. 1.1. 
  
1.3. Zakres robót objętych SST. 
 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem  :  
- koryta i wywiezieniem nadmiaru ziemi, 
- profilowanie i zagęszczanie  podłoża pod nawierzchnie utwardzone. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
  
 Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w 
OST-01 - „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST-01 - „Wymagania ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY. 
  
 Nie występują. 
 
3. SPRZĘT. 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
  
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST-01 - „Wymagania ogólne”. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót. 
 
 Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
- równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; Inżynier może dopuścić wykonanie 
koryta i profilowanie podłoża z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy 
maszyny, 
- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt), 
- walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 
 Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża. 
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4. TRANSPORT. 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST-01 - „Wymagania ogólne”. 
4.2. Wywóz nadmiaru gruntu. 
 
  Wywóz nadmiaru gruntu - na odległość i w miejsce ustalone przez Wykonawcę z Inwestorem lub we własnym 
zakresie wykonane przez Wykonawcę. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 
  
 Ogólne zasady wykonania robót podano w OST-01 -  „Wymagania ogólne”. 
 
5.2. Warunki przystąpienia do robót. 
 
 Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża bezpośrednio 
przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania 
koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża, jest możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w korzystnych warunkach 
atmosferycznych. 
 W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany, 
niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 
 
5.3. Wykonanie koryta.    
  
 Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej przygotowane. 
 Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi i w rzędach równoległych do osi lub w inny sposób zaakceptowany przez 
Inżyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia 
robót w odstępach nie większych niż co 10 metrów. 
 Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym prowadzone są roboty i 
do trudności jego odspojenia.  
 Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykład na 
poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być zaakceptowany przez Inżyniera. 
 Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji 
projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce wskazane przez Inżyniera. 
 Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w pkt 5.4. 
 
5.4. Profilowanie i zagęszczanie podłoża. 
 
 Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. 
 Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po 
profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co 
najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. 
 Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do 
profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Inżyniera, dowieźć 
dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania 
wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia, 
określonych w tablicy 1. 
 Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w robotach ziemnych 
lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
 Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoża należy 
kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia przyjętego zgodnie z BN-77/8931-12. 
 W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia, 
kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł 
odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie 
powinien przekraczać 2,2. 
 Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% 
do +10%. 
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5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża. 
  
 Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. 
 Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w robotach i 
Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, 
to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny 
sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
 Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej warstwy 
można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 
 Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli 
zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt. 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
  
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST-01 - „Wymagania ogólne”. 
 
6.2. Badania w czasie robót. 
 
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów. 
  
 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia koryta i 
wyprofilowanego podłoża podaje poniższa tabela 1: 
 
Tabela 1 - Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego podłoża. 
 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Szerokość koryta 10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe 
co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad i dróg 
ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg 

6 Ukształtowanie osi w planie *) 
co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad i dróg 
ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg 

7 Zagęszczenie, wilgotność gruntu podłoża 
w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie rzadziej 
niż raz na 600 m2 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach 
głównych łuków poziomych 

 
6.2.2. Szerokość koryta (profilowanego podłoża). 
 
 Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm i -5 
cm. 
 
6.2.3. Równość koryta (profilowanego podłoża). 
  
 Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z normą BN-
68/8931-04. 
 Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. 
 Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 
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6.2.4. Spadki poprzeczne. 
 
 Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 
6.2.5. Rzędne wysokościowe. 
 
 Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i rzędnymi projektowanymi nie 
powinny przekraczać +1 cm, -2 cm. 
 
6.2.6. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża). 
 
 Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-12 nie powinien być mniejszy 
od podanego w tablicy 1. 
 Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to wartość 
stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 nie powinna 
być większa od 2,2. 
 Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17. Wilgotność gruntu podłoża powinna być 
równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 
 
6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podłoża). 
  
 Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w pkt  
6.2. powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne 
zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
  
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST-01 - „Wymagania ogólne”. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa. 
  
 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta. 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
  
 Ogólne zasady odbioru robót podano w OST-01 - „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 
 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST-01 -  „Wymagania ogólne”. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej. 
 
 Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem, 
- załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład lub nasyp, 
- profilowanie dna koryta lub podłoża, 
- zagęszczenie, 
- utrzymanie koryta lub podłoża, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 
10.1. Normy: 
 
- PN-B-04481 - Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
- PN-/B-06714-17 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności. 
- BN-64/8931-02 - Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez 

obciążenie płytą. 
- BN-68/8931-04 - Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
- BN-77/8931-12 - Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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Ogólna Specyfikacja Techniczna nr OPB-01 
Podbudowa z kruszyw - wymagania ogólne 

 
  
1. WSTĘP. 
 
1.1. Przedmiot ST. 
  
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie celem wykonania 
nawierzchni utwardzonych na potrzeby inwestycji o nazwie „Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych w Świedziebni” zlokalizowanej w miejscowości Świedziebnia, dz. nr 159/2 i 160/4, obręb Świedziebnia, 
gmina Świedziebnia, powiat brodnicki. 
 
1.2. Zakres stosowania ST. 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna SST stanowi  dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót jak w pt.1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 
podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102  i obejmują SST: 
- PB-01 - Warstwy odsączające, 
- PB-02 - Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. 
 Podbudowę z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje się, zgodnie z ustaleniami podanymi w 

dokumentacji projektowej, jako podbudowę pomocniczą i podbudowę zasadniczą wg Katalogu typowych 
konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. 

 
1.4. Określenia podstawowe. 
 
1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu w optymalnej 
wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu. 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z 
definicjami podanymi w OST-01 - „Wymagania ogólne” pkt 1.4 oraz w SST dotyczących poszczególnych rodzajów 
podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST-01 - „Wymagania ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY. 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST-01 - „Wymagania ogólne”. 
 
2.2. Rodzaje materiałów. 
  
Materiały stosowane do wykonania podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie podano w SST dotyczących 
poszczególnych rodzajów podbudów: 
- PB-01 - Warstwy odsączające, 
- PB-02 - Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. 
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2.3. Wymagania dla materiałów. 
 
2.3.1. Uziarnienie kruszywa. 
 
 Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 powinna leżeć między krzywymi granicznymi pól 
dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1. 
  
 
 
Rysunek 1 - Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodą stabilizacji 
mechanicznej. 
 

 
1-2  - kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę jednowarstwową. 
1-3  - kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę). 
  
 Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej uziarnienia 
do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna kruszywa nie może 
przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. 
 
2.3.2. Właściwości kruszywa. 
  
Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tabeli 1. 
  
Tabela 1 - właściwości kruszywa. 
 

 
 
Lp. 
 

Wyszczególnienie 
właściwości 

Wymagania 

Badania 
według 

Kruszywa naturalne Kruszywa łamane Żużel 

Podbudowa 

zasadnicza pomocnicza zasadnicza pomocnicza zasadnicza pomocnicza 

1 
Zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 
mm, % (m/m) 

2÷10 2÷12 2÷10 2÷12 2÷10 2÷12 PN-B-06714-15 
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2 
Zawartość nadziarna, % (m/m), nie 
więcej niż 

5 10 5 10 5 10 PN-B-06714-15 

3 
Zawartość ziarn nieforemnych 
%(m/m), nie więcej niż 

35 45 35 40 - - PN-B-06714-16 

4 
Zawartość zanieczyszczeń 
organicznych, %(m/m), nie więcej niż 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

PN-B-04481 

5 
Wskaźnik piaskowy po pięcio-
krotnym zagęszczeniu metodą I lub II 
wg PN-B-04481, % 

30÷70 30÷70 30÷70 30÷70 - - BN-64/8931-01 

6 

Ścieralność w bębnie Los Angeles 
a) ścieralność całkowita po pełnej 
liczbie obrotów, nie więcej niż 
b) ścieralność częściowa po 1/5 
pełnej liczby obrotów, nie więcej niż 

 
 
35 
 
30 

 
 
45 
 
40 

 
 
35 
 
30 

 
 
50 
 
35 

 
 
40 
 
30 

 
 
50 
 
35 

PN-B-06714-42 

7 Nasiąkliwość, %(m/m), nie więcej niż 2,5 4 3 5 6 8 PN-B-06714-18 

8 
Mrozoodporność, ubytek masy po 25 
cyklach zamraża- 
nia, %(m/m), nie więcej niż 

 
5 

 
10 

 
5 

 
10 

 
5 

 
10 

PN-B-06714-19 

9 
Rozpad krzemianowy i żela- 
zawy łącznie, % (m/m), nie więcej niż 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1 

 
3 

PN-B-06714-37 
PN-B-06714-39 

10 
Zawartość związków siarki w 
przeliczeniu na SO3, %(m/m), nie 
więcej niż 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
2 

 
4 

PN-B-06714-28 

11 

Wskaźnik nośności wnoś mieszanki 
kruszywa, %, nie mniejszy niż: 
a) przy zagęszczeniu IS ≥ 1,00 
b) przy zagęszczeniu IS ≥ 1,03 

 
 
80 
120 

 
 
60 
- 

 
 
80 
120 

 
 
60 
- 

 
 
80 
120 

 
 
60 
- 

PN-S-06102 

  
2.3.3. Materiał na warstwę odsączającą. 
 Na warstwę odsączającą stosuje się żwir i mieszankę wg PN-B-11111, piasek wg PN-B-11113. 
 
2.3.4. Materiały do ulepszania właściwości kruszyw. 
  
Do ulepszania właściwości kruszyw stosuje się cement portlandzki wg PN-B-19701, 
wapno wg PN-B-30020, popioły lotne wg PN-S-96035, żużel granulowany wg PN-B-23006. 
 Dopuszcza się stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania równorzędnych efektów ulepszania kruszywa i 
po zaakceptowaniu przez Inżyniera. 
 Rodzaj i ilość dodatku ulepszającego należy przyjmować zgodnie z PN-S-06102. 
 
2.3.5. Woda. 
  
Należy stosować wodę wg PN-B-32250. 
 
3. SPRZĘT. 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST-01 - „Wymagania ogólne”. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót. 
  
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie  powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
- mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę; mieszarki powinny zapewnić 
wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej, 
- równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki, 
- walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. 
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W miejscach trudno dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce 
wibracyjne. 
 
4. TRANSPORT. 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST-01 - „Wymagania ogólne”. 
 
4.2. Transport materiałów. 
 
 Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
 Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08. 
 Transport pozostałych materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 
  
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST-01 - „Wymagania ogólne”. 
 
5.2. Przygotowanie podłoża. 
  
Podłoże pod podbudowę powinno spełniać wymagania określone w RZ-01 - „Roboty ziemne i pomiarowe” i RZ-02 - 
„Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża” 
 Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nie przenikanie drobnych cząstek gruntu do 
podbudowy. Warunek nie przenikania należy sprawdzić wzorem:  
 

5
85

15 ≤
d

D
 (1) 

w którym: 
D15 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy odsączającej, w 
milimetrach, 
d85 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża, w milimetrach. 
 Jeżeli warunek (1) nie może być spełniony, należy na podłożu ułożyć warstwę odcinającą lub odpowiednio dobraną 
geowłókninę. Ochronne właściwości geowłókniny, przeciw przenikaniu drobnych cząstek gruntu, wyznacza się z 
warunku: 

2,1
90

50 ≤
O

d
 (2) 

w którym: 
d50 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 50 % ziarn gruntu podłoża, w milimetrach, 
O90 - umowna średnica porów geowłókniny odpowiadająca wymiarom frakcji gruntu zatrzymująca się na geowłókninie 
w ilości 90% (m/m); wartość parametru 090 powinna być podawana przez producenta geowłókniny. 
 Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane. 
 Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny sposób 
zaakceptowany przez Inżyniera. 
 Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w 
odstępach nie większych niż co 10 m. 
 
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa. 
 
 Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w mieszarkach 
gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność zapewnienia jednorodności nie 
dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po 
wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa 
rozsegregowaniu i wysychaniu. 
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5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki. 
  
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej ostateczna grubość po 
zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm 
po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych 
spadków i rzędnych wysokościowych. 
Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i 
zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej 
następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inżyniera. 
 Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej 
według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać 
osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej 
wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy 
wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. 
 Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadać przyjętemu poziomowi wskaźnika 
nośności podbudowy wg tabeli 1, l.p. 11. 
 
5.5. Odcinek próbny. 
 
 Jeżeli w SST przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem 
robót, Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu: 
stwierdzenia czy sprzęt budowlany do mieszania, rozkładania i zagęszczania kruszywa   jest właściwy, 
określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym,  koniecznej do uzyskania wymaganej grubości warstwy po 
zagęszczeniu, 
określenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia. 
 Na odcinku próbnym  Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu do mieszania, rozkładania i 
zagęszczania, jakie będą stosowane do wykonywania podbudowy. 
 Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400 do 800 m2. 
 Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera. 
 Wykonawca może przystąpić do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez Inżyniera.
  
 
5.6. Utrzymanie podbudowy. 
  
 Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym stanie.  
Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest 
obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z 
niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót.  
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST-01 -  „Wymagania ogólne”. 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót. 
 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw  przeznaczonych do wykonania 
robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu akceptacji materiałów. Badania te powinny obejmować 
wszystkie właściwości określone w pkt 2.3 niniejszej OST. 
 
6.3. Badania w czasie robót. 
 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów. 
  
Częstotliwość oraz zakres badań  podano w tabeli 2. 
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Tabela 2 - Częstotliwość ora zakres  badań przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie. 
 

L.p. Wyszczególnienie badań 

Częstotliwość badań 

Minimalna liczba badań na 
dziennej działce roboczej 

Maksymalna powierzchnia podbudowy 
przypadająca na jedno badanie (m2) 

1 Uziarnienie mieszanki   

2 Wilgotność mieszanki 2 600 

3 Zagęszczenie warstwy 10 próbek na 10000 m2 

4 
Badanie właściwości 
kruszywa wg tab. 1, pkt 
2.3.2 

dla każdej partii kruszywa i przy każdej zmianie kruszywa 

  
6.3.2. Uziarnienie mieszanki. 
  
Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Próbki należy pobierać w sposób 
losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane 
Inżynierowi. 
 
6.3.3. Wilgotność mieszanki. 
  
Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-
B-04481 (metoda II), z tolerancją +10% i -20%. 
 Wilgotność należy określić według PN-B-06714-17. 
 
6.3.4. Zagęszczenie podbudowy. 
  
Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia. 
 Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania 
jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń 
płytowych, wg BN-64/8931-02 i nie rzadziej niż raz na 5000 m2, lub według zaleceń Inżyniera. 
 Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu 
E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla każdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy: 

2,2
1

2 ≤
E

E
 . 

 
6.3.5. Właściwości kruszywa. 
 
 Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2.3.2. 
 Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności Inżyniera. 
 
6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy.  
 
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów. 
   
Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy  podano w  tabeli 3. 
  
Tabela 3 - Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. 
 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów 

1 Szerokość podbudowy 10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna 
w sposób ciągły planografem albo co 20 m łatą na każdym 
pasie ruchu 
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3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe co 100 m 

6 Ukształtowanie osi w planie*) co 100 m 

7 Grubość podbudowy 

podczas budowy - w 3 punktach na każdej działce roboczej, 
lecz nie rzadziej niż raz na 400 m2 

przed odbiorem - w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 
2000 m2 

8 
Nośność podbudowy: 
- moduł odkształcenia 
- ugięcie sprężyste 

 
co najmniej w dwóch przekrojach na każde 1000 m 
co najmniej w 20 punktach na każde 1000 m 

 
*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach głównych 
łuków poziomych. 
  
6.4.2. Szerokość podbudowy.  
  
Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm. 
 Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości warstwy wyżej leżącej o 
co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej. 
 
6.4.3. Równość podbudowy.  
  
Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04. 
Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą.  
 Nierówności podbudowy  nie mogą przekraczać: 
-  10 mm dla podbudowy zasadniczej, 
-  20 mm dla podbudowy pomocniczej. 
 
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy.  
  
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową,  z tolerancją ± 
0,5 %. 
 
6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy.  
  
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać + 1 
cm, -2 cm. 
 
6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża. 
 
 Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 
 
 
6.4.7. Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża. 
  
Grubość podbudowy nie może się  różnić od grubości projektowanej o więcej niż: 
-  dla podbudowy zasadniczej  ± 10%, 
-  dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%. 
 
6.4.8. Nośność podbudowy. 
 
Moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02  powinien być zgodny z podanym w tabeli 4. 
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Ugięcie sprężyste wg BN-70/8931-06 powinno być zgodne z podanym w tabeli 4. 
 
Tabela 4 - Cechy podbudowy. 
 

Podbudowa 
z kruszywa o 
wskaźniku wnoś nie 
mniejszym niż 
[%] 

Wymagane cechy podbudowy 

Wskaźnik zagęszczenia IS 
nie mniejszy niż 

Maksymalne ugięcie 
sprężyste pod kołem 
[mm] 

Minimalny moduł 
odkształcenia mierzony 
płytą o średnicy 30 cm 
[MPa] 

- 40 kN 50 kN 
od pierwszego 
obciążenia E1 

od drugiego 
obciążenia E2 

60 
80 
120 

1,0 
1,0 
1,03 

1,40 
1,25 
1,10 

1,60 
1,40 
1,20 

60 
80 
100 

120 
140 
180 

  
6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy.  
 
6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy. 
  
 Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od  określonych w punkcie 6.4 powinny 
być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie 
zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
 Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie zapewnia podparcia 
warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy 
na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu, dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie. 
 
6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy. 
  
 Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę podbudowy. 
Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednią głębokość, zgodnie z 
decyzją Inżyniera, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie 
zagęszczone. 
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości 
warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy. 
 
6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy. 
  
 Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbędne do 
zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inżyniera. 
 Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności podbudowy 
wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST-01 - „Wymagania ogólne”. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa. 
  
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy  z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
  
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST-01 - „Wymagania ogólne”. 
 Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 
  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST-01 - „Wymagania ogólne”. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej. 
  
Zakres czynności objętych ceną jednostkową 1 m2 podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, podano w 
SST: 
- PB-01 - Warstwy odsączające, 
- PB-02 - Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 
10.1. Normy: 
 
- PN-B-04481 - Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
- PN-B-06714-12 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych. 
- PN-B-06714-15 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego. 
- PN-B-06714-16 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn. 
- PN-B-06714-17 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności. 
- PN-B-06714-18 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości. 
- PN-B-06714-19 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią. 
- PN-B-06714-26 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych. 
- PN-B-06714-28 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową. 
- PN-B-06714-37 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego. 
- PN-B-06714-39 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego. 
- PN-B-11111 - Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka. 
- PN-B-11112 - Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 
- PN-B-11113 - Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 
- PN-B-19701 - Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności. 
- PN-B-23006 - Kruszywo do betonu lekkiego. 
- PN-B-30020 - Wapno. 
- PN-B-32250 - Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 
- PN-S-06102 - Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie. 
- PN-S-96023 - Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego. 
- PN-S-96035 - Popioły lotne. 
- BN-88/6731-08 - Cement. Transport i przechowywanie. 
- BN-84/6774-02 - Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych. 
- BN-64/8931-01 - Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego. 
- BN-64/8931-02 - Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez 
obciążenie płytą. 
- BN-68/8931-04 - Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
- BN-70/8931-06 - Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem belkowym. 
- BN-77/8931-12 - Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
 
10.2. Inne dokumenty. 
      
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, I.B.D. i M. - Warszawa 1997.  
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna nr PB-01 
Warstwy odsączające 

 
 
 1. WSTĘP. 
 
1.1. Przedmiot SST. 
 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem warstw odsączających pod nawierzchnie utwardzone na potrzeby inwestycji o nazwie 
„Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Świedziebni” zlokalizowanej w miejscowości 
Świedziebnia, dz. nr 159/2 i 160/4, obręb Świedziebnia, gmina Świedziebnia, powiat brodnicki. 
 
1.2. Zakres stosowania SST. 
  
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi   dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót  jak w 
pt.1.1 
 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem warstwy 
odsączającej w korycie pod nawierzchnie utwardzone.  
 
1.4. Określenia podstawowe. 
 
 Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z określeniami podanymi 
w OST-01 - „Wymagania ogólne” oraz w OPB-01 - „Podbudowa z kruszyw - wymagania ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST-01 - „Wymagania ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY. 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST-01 - „Wymagania 
ogólne” oraz w OPB-01 - „Podbudowa z kruszyw - wymagania ogólne”. 
 
2.2. Rodzaje materiałów. 
 
 Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsączających są: 
- piasek 
 
2.3. Wymagania dla kruszywa. 
 
 Kruszywa do wykonania warstw odsączających i odcinających powinny spełniać następujące warunki: 
a) szczelności, określony zależnością: 

5
85

15 ≤
d

D
 

gdzie: 
D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinającej lub odsączającej 
d85  - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża. 
 Dla materiałów stosowanych przy wykonywaniu warstw odsączających warunek szczelności musi być spełniony, 
gdy warstwa ta nie jest układana na warstwie odcinającej. 
b) zagęszczalności, określony zależnością: 
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5
10

60 ≥=
d

d
U  

gdzie: 
U - wskaźnik różnoziarnistości, 
d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą, 
d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą. 
 Piasek stosowany do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinien spełniać wymagania normy PN-
B-11113 dla gatunku 1 i 2. 
 Żwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinny spełniać wymagania 
normy PN-B-11111, dla klasy I i II. 
 Miał kamienny do warstw odsączających i odcinających powinien spełniać wymagania normy PN-B-11112 . 
 
2.4. Składowanie materiałów. 
 
 Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej lub odcinającej nie jest wbudowane 
bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania, to Wykonawca robót 
powinien zabezpieczyć kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. Podłoże 
w miejscu składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione. 
 
3. SPRZĘT. 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST-01 - „Wymagania ogólne” oraz w OPB-01 - „Podbudowa z 
kruszyw - wymagania ogólne”. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót. 
 
 Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy odcinającej lub odsączającej powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
-      równiarek, 
-      walców statycznych, 
-      płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych. 
 
4. TRANSPORT. 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST-01 - „Wymagania ogólne” oraz w OPB-01 - „Podbudowa z 
kruszyw - wymagania ogólne”. 
 
4.2. Transport kruszywa. 
  
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 
  
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST-01 - „Wymagania ogólne” oraz w OPB-01 - „Podbudowa z kruszyw - 
wymagania ogólne”. 
 
5.2. Przygotowanie podłoża. 
  
Podłoże gruntowe powinno spełniać wymagania określone w SST RZ-01 - „Roboty ziemne i pomiarowe” oraz  RZ-02 - 
„Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża”. 
 Warstwy odcinająca i odsączająca powinny być wytyczone w sposób umożliwiający wykonanie ich zgodnie z 
dokumentacją projektową, z tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach. 
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 Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny sposób 
zaakceptowany przez Inżyniera. 
 Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w 
odstępach nie większych niż co 10 m. 
 
5.3. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa. 
  
Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki, z zachowaniem 
wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, 
aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną. 
 Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsączającej lub odcinającej o grubości 
powyżej 20 cm, to wbudowanie kruszywa należy wykonać dwuwarstwowo. Rozpoczęcie układania każdej następnej 
warstwy może nastąpić po odbiorze przez Inżyniera warstwy poprzedniej. 
 W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem wymienić kruszywo na 
materiał o odpowiednich właściwościach. 
 Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej lub odcinającej należy przystąpić do jej 
zagęszczania. 
 Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym należy rozpoczynać od krawędzi i stopniowo przesuwać pasami 
podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. Zagęszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku 
należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej 
górnej krawędzi. 
 Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na bieżąco przez 
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni. 
 W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odcinająca i odsączająca powinna być zagęszczana płytami 
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. 
 Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,0 według normalnej 
próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-
12. 
 W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę odsączającą lub odcinającą, uniemożliwia 
przeprowadzenie badania zagęszczenia według normalnej próby Proctora, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na 
metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia warstwy według 
BN-64/8931-02. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 
 Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do 
+10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy 
osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niższa od wilgotności 
optymalnej, kruszywo należy zwilżyć określoną ilością wody i równomiernie wymieszać. 
  
5.4. Utrzymanie warstwy odsączającej. 
  
Warstwa odsączająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinny być utrzymywane w dobrym 
stanie. 
  W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla wykonania wyżej leżącej 
warstwy nawierzchni. 
 Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę robót. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST-01 - „Wymagania ogólne” oraz w OPB-01 - „Podbudowa z 
kruszyw - wymagania ogólne”. 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót. 
 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania 
robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa 
określone w pkt 2.3. 
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6.3. Badania w czasie robót. 
 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
  
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia warstwy odsączającej i 
odcinającej podaje tablica 1. 
 
Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów warstwy odsączającej i odcinającej 
 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów 

1 Szerokość warstwy 10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe 
co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad i 
dróg ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg 

6 Ukształtowanie osi w planie*) co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad i 
dróg ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg 

7 Grubość warstwy 

podczas budowy - w 3 punktach na każdej działce roboczej, 
lecz nie rzadziej niż raz na 400 m2 

przed odbiorem - w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 
2000 m2 

8 Zagęszczenie,  wilgotność kruszywa 
w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie rzadziej 
niż raz na 600 m2 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach głównych 
łuków poziomych. 
 
6.3.2. Szerokość warstwy. 
 
 Szerokość warstwy nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm. 
 
6.3.3. Równość warstwy. 
 
 Nierówności podłużne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć 4 metrową łatą, zgodnie z normą BN-
68/8931-04 [7]. 
 Nierówności poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć 4 metrową łatą. 
 Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 
 
6.3.4. Spadki poprzeczne. 
 
 Spadki poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową . 
 
6.3.5. Rzędne wysokościowe. 
 
 Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 
cm i -2 cm. 
 
6.3.6. Ukształtowanie osi w planie. 
 
 Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 
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6.3.7. Grubość warstwy. 
 
 Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z tolerancją +1 cm, -2 cm. 
 Jeżeli warstwa, ze względów technologicznych, została wykonana w dwóch warstwach, należy mierzyć łączną 
grubość tych warstw. 
 Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę warstwy przez 
spulchnienie warstwy na głębokość co najmniej 10 cm, uzupełnienie nowym materiałem o odpowiednich 
właściwościach, wyrównanie i ponowne zagęszczenie. 
 Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości 
warstwy, według wyżej podanych zasad na koszt Wykonawcy. 
6.3.8. Zagęszczenie warstwy. 
  
Wskaźnik zagęszczenia warstwy odcinającej i odsączającej, określony wg BN-77/8931-12 nie powinien być mniejszy 
od 1. 
 Jeżeli jako kryterium dobrego zagęszczenia warstwy stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to 
wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02, nie 
powinna być większa od 2,2. 
 Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczenia należy badać według PN-B-06714-17. Wilgotność kruszywa powinna 
być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 
  
7. OBMIAR ROBÓT. 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST-01 - „Wymagania ogólne” oraz w OPB-01 - „Podbudowa z kruszyw - 
wymagania ogólne”. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa. 
 
 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy odcinającej i odsączającej. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
  
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST-01 - „Wymagania ogólne”. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 
 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST-01 - „Wymagania ogólne” oraz w OPB-01 - 
„Podbudowa z kruszyw - wymagania ogólne”. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej. 
 
 Cena wykonania 1m2 warstwy odsączającej i/lub odcinającej z kruszywa obejmuje: 
- prace pomiarowe, 
- dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy materiału o grubości i jakości określonej w 
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, 
- wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu, 
- zagęszczenie wyprofilowanej warstwy, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej, 
- utrzymanie warstwy. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy. 
 
- PN-B-04481 - Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
- PN-B-06714-17 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności. 
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- PN-B-11111 - Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . Żwir i mieszanka 
- PN-B-11112 - Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych. 
- PN-B-11113 - Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 
- BN-64/8931-02 - Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez 
obciążenie płytą. 
- BN-68/8931-04 - Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
- BN-77/8931-12 - Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
 
10.2. Inne dokumenty. 
 
Wytyczne budowy nasypów komunikacyjnych na słabym podłożu z zastosowaniem geotekstyliów, 
I.B.D. i M., Warszawa 1986. 
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna nr PB-02 
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

 
 
1. WSTĘP. 
 
1.1. Przedmiot SST. 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie pod nawierzchnie 
utwardzone na potrzeby inwestycji o nazwie „Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w 
Świedziebni” zlokalizowanej w miejscowości Świedziebnia, dz. nr 159/2 i 160/4, obręb Świedziebnia, gmina 
Świedziebnia, powiat brodnicki. 
 
1.2. Zakres stosowania SST. 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót jak w pt.1.1 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem podbudowy 
z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
 
1.4.1. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub więcej warstw zagęszczonej 
mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni. 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z 
definicjami podanymi w OST-01 - „Wymagania ogólne” i w OPB-01 - „Podbudowa z kruszyw - wymagania ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST-01 - „Wymagania ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY. 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST-01 - „Wymagania ogólne” oraz w OPB-01 - „Podbudowa z 
kruszyw - wymagania ogólne”. 
 
2.2. Rodzaje materiałów. 
 
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno być kruszywo 
łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków albo ziarn żwiru 
większych od 8 mm. 
Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 
 
2.3. Wymagania dla materiałów. 
 
2.3.1. Uziarnienie kruszywa. 
 
Uziarnienie kruszywa powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w ST OPB-01 - „Podbudowa z kruszyw - 
wymagania ogólne”. 
 
2.3.2. Właściwości kruszywa. 
 
Kruszywo powinno spełniać wymagania określone w ST OPB-01 - „Podbudowa z kruszyw - wymagania ogólne”. 
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3. SPRZĘT. 
 
Wymagania dotyczące sprzętu podano w OST-01 - „Wymagania ogólne” oraz w ST OPB-01 - „Podbudowa z kruszyw - 
wymagania ogólne”. 
 
4. TRANSPORT. 
 
Wymagania dotyczące transportu podano w OST-01 - „Wymagania ogólne” oraz w OPB-01 - „Podbudowa z kruszyw - 
wymagania ogólne”. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST-01 - „Wymagania ogólne” oraz w OPB-01 - „Podbudowa z kruszyw - 
wymagania ogólne”. 
 
5.1. Przygotowanie podłoża. 
 
Przygotowanie podłoża powinno odpowiadać wymaganiom określonym w ST OPB-01 - „Podbudowa z kruszyw - 
wymagania ogólne”. 
 
5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa. 
 
Mieszankę kruszywa należy wytwarzać zgodnie z ustaleniami podanymi w ST OPB-01 - „Podbudowa z kruszyw - 
wymagania ogólne”. 
Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanie kruszyw cementem, wapnem lub popiołami przy WP od 20 do 
30% lub powyżej 70%, szczegółowe warunki i wymagania dla takiej podbudowy określone są w PN-S-06102. 
 
5.3. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa. 
 
Ustalenia dotyczące rozkładania i zagęszczania mieszanki podano w ST OPB-01 - „Podbudowa z kruszyw - wymagania 
ogólne”. 
 
5.4. Odcinek próbny. 
 
O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien wykonać odcinki próbne, zgodnie z zasadami określonymi w ST 
OPB-01 - „Podbudowa z kruszyw - wymagania ogólne”. 
 
5.5. Utrzymanie podbudowy. 
 
Utrzymanie podbudowy powinno odpowiadać wymaganiom określonym w ST OPB-01 - „Podbudowa z kruszyw - 
wymagania ogólne”. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST-01 - „Wymagania ogólne” oraz w OPB-01 - „Podbudowa z 
kruszyw - wymagania ogólne”. 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw, zgodnie z ustaleniami w ST OPB-01 - 
„Podbudowa z kruszyw - wymagania ogólne”. 
 
6.3. Badania w czasie robót. 
 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów kontrolnych w czasie robót podano w ST OPB-01 - „Podbudowa z 
kruszyw - wymagania ogólne”. 
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6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy 
 
Częstotliwość oraz zakres pomiarów podano w ST OPB-01 - „Podbudowa z kruszyw - wymagania ogólne”. 
 
6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 
 
Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w ST OPB-01 - „Podbudowa z kruszyw 
- wymagania ogólne”. 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST-01 - „Wymagania ogólne” oraz w OPB-01 - „Podbudowa z kruszyw - 
wymagania ogólne”. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa. 
 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST-01 - „Wymagania ogólne” oraz w OPB-01 - „Podbudowa z kruszyw - 
wymagania ogólne”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST-01 - „Wymagania ogólne” oraz w OPB-01 - 
„Podbudowa z kruszyw - wymagania ogólne”. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej. 
 
Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje: 
-  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
-  oznakowanie robót, 
-  sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża, 
-  przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą, 
-  dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 
-  rozłożenie mieszanki, 
-  zagęszczenie rozłożonej mieszanki, 
-  przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej, 
-  utrzymanie podbudowy w czasie robót. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Normy i przepisy związane podano w ST OPB-01 - „Podbudowa z kruszyw - wymagania ogólne”. 
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna nr NW-01 
Nawierzchnie z kostki betonowej 

 
 
1. WSTĘP. 
 
1.1. Przedmiot SST. 
  
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej na potrzeby inwestycji o nazwie „Budowa punktu 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Świedziebni” zlokalizowanej w miejscowości Świedziebnia, dz. nr 
159/2 i 160/4, obręb Świedziebnia, gmina Świedziebnia, powiat brodnicki. 
 
1.2. Zakres stosowania SST. 
  
Specyfikacja techniczna SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót  jak w  
pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem 
nawierzchni z betonowej kostki brukowej dla: 
- nawierzchni utwardzonych. 
  
1.4. Określenia podstawowe. 
 
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy ścieralnej 
nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- lub 
dwuwarstwowego, charakteryzujący się kształtem, który umożliwia wzajemne przystawanie elementów. 
1.4.2. Krawężnik - prosty lub łukowy element budowlany oddzielający jezdnię od chodnika, charakteryzujący się 
stałym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i długością nie większą niż 1,0 m. 
1.4.3. Ściek - umocnione zagłębienie, poniżej krawędzi jezdni, zbierające i odprowadzające wodę. 
1.4.4. Obrzeże - element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów pieszych od terenów nie 
przeznaczonych  do komunikacji. 
1.4.5. Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi materiałami 
wypełniającymi. 
1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odstęp dzielący duży fragment nawierzchni na sekcje w celu umożliwienia odkształceń 
temperaturowych, wypełniony określonymi materiałami wypełniającymi. 
1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST-01 - „Wymagania ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY.  
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST-01 - „Wymagania ogólne”. 
 
2.2. Betonowa kostka brukowa.   
 
2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych-wymagania: 
 
2.2.1.1. Kostka z fazą  
- odmiana - kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy ścieralnej (górnej) zwykle 
barwionej grubości min. 4 mm, 
- barwa - kostka kolorowa, z betonu barwionego, 
- wzór (kształt) kostki - zgodny z kształtami określonymi przez producenta,   
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- wymiary - zgodne z wymiarami określonymi przez producenta, w zasadzie: 
a) długość - od 140 mm do 280 mm, 
b) szerokość - od 0,5 do 1,0 wymiaru długości, lecz nie mniej niż 100 mm, 
c) grubość – 60 mm i 80 mm  
  Pożądane jest, aby wymiary kostek były dostosowane do sposobu układania i siatki spoin oraz umożliwiały 
wykonanie warstwy o szerokości 1,0 m lub 1,5 m bez konieczności przecinania elementów w trakcie ich 
wbudowywania w nawierzchnię. 
 Kostki mogą być z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz z ukosowanymi krawędziami 
górnymi. 
 
2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym. 
   
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach dróg, ulic, 
chodników itp. określa PN-EN 1338 [2] w sposób przedstawiony w tablicy 1. 
 
Tabela1 - Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 do stosowania na zewnętrznych 
nawierzchniach, mających kontakt z solą odladzającą w warunkach mrozu.  
  
Lp. Cecha Załącznik 

normy 
Wymaganie 

1 Kształt i wymiary 

1.1 

Dopuszczalne odchyłki w mm od 
zadeklarowanych wymiarów kostki, 
grubości 
< 100 mm 
≥ 100 mm 

C 

Długość 
  
  
± 2 
± 3 

Szerokość 
  
  
± 2 
± 3 

Grubość 
  
  
± 3 
± 4 

Różnica pomiędzy 
dwoma pomiarami 
grubości, tej samej 
kostki, powinna być ≤ 
3 mm 

1.2 

Odchyłki płaskości i pofalowania 
(jeśli maksymalne wymiary kostki 
> 300 mm), przy długości pomiarowej 
300 mm 
400 mm 

C 

Maksymalna (w mm) 
wypukłość                      wklęsłość 
  
1,5                                    1,0 
2,0                                    1,5 

2 Właściwości fizyczne i mechaniczne 

2.1 
Odporność na zamrażanie/rozmrażanie z udziałem 
soli odladzających (wg klasy 3, zał. D) 

D 
Ubytek masy po badaniu: wartość średnia ≤ 1,0 kg/m2, przy czym każdy 
pojedynczy wynik < 1,5 kg/m2  

2.2 Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu F 
Wytrzymałość charakterystyczna T ≥ 3,6 MPa. Każdy pojedynczy wynik ≥ 2,9 
MPa i nie powinien wykazywać obciążenia niszczącego mniejszego niż 250 N/mm 
długości rozłupania 

2.3 Trwałość   (ze względu na wytrzymałość) F 
Kostki mają zadawalającą trwałość (wytrzymałość) jeśli spełnione są wymagania 
pktu 2.2 oraz istnieje normalna konserwacja 

2.4 
Odporność na ścieranie (wg klasy 3  
oznaczenia H normy) 

G i H 

Pomiar wykonany na tarczy 

szerokiej ściernej, 
wg zał. G normy – badanie podstawowe 

Böhmego, 
wg zał. H mormy – badanie 
alternatywne 

≤ 23 mm ≤20 000mm3/5000 mm2  

2.5 Odporność na poślizg/poślizgnięcie I 

a) jeśli górna powierzchnia kostki nie była szlifowana lub polerowana – 
zadawalająca odporność, 
b) jeśli wyjątkowo wymaga się podania wartości odporności na 
poślizg/poślizgnięcie – należy zadeklarować minimalną jej wartość pomierzoną wg 
zał. I normy (wahadłowym przyrządem do badania tarcia) 

3 Aspekty wizualne 

3.1 Wygląd J 
a) górna powierzchnia kostki nie powinna mieć rys i odprysków, 
b) nie dopuszcza się rozwarstwień w kostkach dwuwarstwowych, 
c) ewentualne wykwity nie są uważane za istotne 

3.2 
 
 
 
 
3.3 
 
 

Tekstura 
  
  
  
  
Zabarwienie (barwiona może być warstwa 
ścieralna lub cały element) 
  

J 

a) kostki z powierzchnią o specjalnej teksturze – producent powinien opisać rodzaj 
tekstury, 
b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny być porównane z próbką producenta, 
zatwierdzoną przez odbiorcę, 
c) ewentualne różnice w jednolitości tekstury lub zabarwienia, spowodowane 
nieuniknionymi zmianami we właściwościach surowców i zmianach warunków 
twardnienia nie są uważane za istotne 

  
 Kostki kolorowe powinny być barwione substancjami odpornymi na działanie czynników atmosferycznych, światła 
(w tym promieniowania UV) i silnych alkaliów (m.in. cementu, który przy wypełnieniu spoin zaprawą cementowo-
piaskową nie może odbarwiać kostek).  
Zaleca się stosowanie środków stabilnie barwiących zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki żelaza, tlenek chromu, 
tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie należy stosować do barwienia: sadz i barwników organicznych). 
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2.2.3. Składowanie kostek. 
   
Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej przestrzeni, przy czym 
podłoże powinno być wyrównane i odwodnione. 
 
2.3.  Obrzeża betonowe 
Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm.  
Obrzeża betonowe powinny odpowiadać wymaganiom norm BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-03/04 oraz posiadać 
“Deklarację zgodności” producenta dla każdej dostarczonej na budowę partii obrzeży. 
Beton użyty do produkcji elementów prefabrykowanych powinien spełniać następujące warunki: 
- nasiąkliwość ≤ 4%, 
- ścieralność na tarczy Boehmego - 3 mm, 
- mrozoodporność, zgodnie z PN-88/B-06250 – stopień mrozoodporności F-25. 
Powierzchnie obrzeży powinny być gładkie, bez rowków, pęknięć i rys. Dopuszcza się drobne pory jako pozostałości 
po pęcherzykach powietrza i po wodzie, których głębokość nie przekracza 5 mm. Zacieranie elementów po wyjęciu ich 
z formy jest niedopuszczalne. Krawędzie styków montażowych powinny być bez szczerb. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży: 
- na długości ± 8 mm, 
- na szerokości i wysokości ± 3 mm. 
 
2.4. Krawężniki 
Należy stosować krawężniki betonowe, gatunku 1-go, które powinny być wykonane z betonu klasy B-30. Krawężniki  
powinny odpowiadać wymaganiom norm BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-03/04 oraz posiadać “Deklarację 
zgodności” producenta dla każdej dostarczonej na budowę partii krawężników. 
Beton użyty do produkcji elementów prefabrykowanych powinien spełniać następujące warunki: 
- nasiąkliwość ≤ 4%, 
- ścieralność na tarczy Boehmego - 3 mm, 
- mrozoodporność, zgodnie z PN-88/B-06250 – stopień mrozoodporności F-25. 
Powierzchnie krawężników powinny być gładkie, bez rowków, pęknięć i rys. Dopuszcza się drobne pory jako 
pozostałości po pęcherzykach powietrza i po wodzie, których głębokość nie przekracza 5 mm. Zacieranie elementów 
po wyjęciu ich z formy jest niedopuszczalne. Krawędzie styków montażowych powinny być bez szczerb. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników: 
- na długości ± 8 mm, 
- na szerokości i wysokości ± 3 mm. 
 
3. SPRZĘT.  
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST-01 - „Wymagania ogólne”. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni.  
  
Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać się ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach, 
mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek). 
Do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z tarczą). 
Do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z wykładziną elastomerową, 
chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroży. 
Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw należy stosować betoniarki. 
 
4. TRANSPORT. 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST-01 - „Wymagania ogólne”. 
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4.2. Transport materiałów do wykonania nawierzchni. 
 
Betonowe kostki brukowe mogą być przewożone na paletach - dowolnymi środkami transportowymi po osiągnięciu 
przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny być zabezpieczone 
przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem. 
   
5. WYKONANIE  ROBÓT . 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 
  
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST-01 - „Wymagania ogólne”, 
 
5.2. Podłoże i koryto. 
  
Grunty podłoża powinny być niewysadzinowe, jednorodne i nośne oraz zabezpieczone przed nadmiernym 
zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacją projektową. 
 Koryto pod podbudowę lub nawierzchnię powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami   
 Koryto musi mieć skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacją projektową 
 
5.3. Konstrukcja nawierzchni. 
 
 Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni, z występowaniem podbudowy, podsypki cementowo-
piaskowej i wypełnieniem spoin zaprawą cementowo-piaskową, obejmują: 
- wykonanie podbudowy, 
- wykonanie obramowania nawierzchni (z krawężników, obrzeży i ew. ścieków), 
- przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej, 
- ułożenie kostek z ubiciem, 
- zasypka spoin piaskiem, 
- wypełnienie szczelin dylatacyjnych, 
- pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu. 
 
5.4. Obramowanie nawierzchni – krawężniki i obrzeża 
 
Krawężniki i obrzeża na ławie betonowej z betonu B15 zaleca się ustawiać przed przystąpieniem do wykonania 
nawierzchni. Ustawianie krawężników i obrzeży na ławie betonowej wykonuje się na podsypce z piasku lub na 
podsypce cementowo-piaskowej o grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu. Do ustabilizowania krawężników oraz obrzeży 
podczas ich ustawiania przed wykonaniem ław betonowych należy użyć warstwy chudego betonu po uprzednim 
wykonaniu powyższej podsypki z piasku bądź podsypki cementowo - piaskowej. 
 
5.5. Podbudowa. 
  
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwą betonowej kostki brukowej powinien być zgodny z 
dokumentacją projektową. 
  
5.6. Podsypka. 
   
Grubość podsypki powinna wynosić po zagęszczeniu 3÷5 cm, a wymagania dla materiałów na podsypkę powinny być 
zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1 cm. 
  
 Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela się na uprzednio zwilżonej 
podbudowie, przy zachowaniu: 
     - współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35, 
     - wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. 
 W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni podsypka nie 
rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami podsypka rozsypywała się. Rozścielenie 
podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozścielona 
podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. ręcznymi) lub 
zagęszczarkami wibracyjnymi. 
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 Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawałowaniu nawierzchni należy ją 
polać wodą w takiej ilości, aby woda zwilżyła całą grubość podsypki. Rozścielenie podsypki z suchej zaprawy może 
wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek o około 20 m. 
 Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone przed rozpoczęciem wiązania 
cementu w podsypce. 
 
5.7. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych. 
  
5.7.1. Ułożenie nawierzchni z kostek. 
  
Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Na większym fragmencie 
robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału, w której niedopuszczalne są różne odcienie 
wybranego koloru kostki. 
 Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. 
 Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza skomplikowanych pod 
względem kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej układanych deseni oraz różnych wymiarów i 
kształtów kostek. Układanie kostek powinni wykonywać przyuczeni brukarze. 
 Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym kształcie, tak aby układarka 
mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich ułożenia z wymaganą dokładnością. Kostka do układania 
mechanicznego nie może mieć dużych odchyłek wymiarowych i musi być odpowiednio przygotowana przez 
producenta, tj. ułożona na palecie w odpowiedni wzór, bez dołożenia połówek i dziewiątek, przy czym każda warstwa 
na palecie musi być dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywierały do siebie. Układanie 
mechaniczne zawsze musi być wsparte pracą brukarzy, którzy uzupełniają przerwy, wyrabiają łuki, dokładają kostki w 
okolicach studzienek i krawężników. 
 Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania podsypka 
zagęszcza się. 
 Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazów itp.) powinna 
trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm powyżej korytek 
ściekowych (ścieków). 
 Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać elementy kostkowe 
wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe i odpowiednio fazowane. 
W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na 
budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.). 
 Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się zakończyć prowizorycznie 
około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki ułożonej 
na stałe. Przed dalszym wznowieniem robót, prowizorycznie ułożoną nawierzchnię na podsypce piaskowej należy 
rozebrać i usunąć wraz z podsypką. 
 
5.7.2. Ubicie nawierzchni z kostek. 
  
Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z tworzywa 
sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. 
 Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie w kierunku 
poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku 
wzdłużnym kostki. 
 Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe. 
 
5.7.3. Spoiny. 
  
Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 mm. 
 W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się aby osie spoin pomiędzy dłuższymi 
bokami tych kostek tworzyły z osią drogi kąt 45o, a wierzchołek utworzonego kąta prostego pomiędzy spoinami miał 
kierunek odwrotny do kierunku spadku podłużnego nawierzchni. 
 Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić  piaskiem.   
  
5.8. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu. 
 
 Nawierzchnię na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem można oddać do użytku bezpośrednio po 
jej wykonaniu. 
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 Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą cementowo-piaskową, po jej 
wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o grubości od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywać ją w stanie 
wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie od 2 tygodni (przy temperaturze średniej otoczenia nie niższej niż 15oC) do 3 
tygodni (w porze chłodniejszej) nawierzchnię należy oczyścić z piasku i można oddać do użytku. 
 
6. KONTROLA  JAKOŚCI ROBÓT. 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST-01 - „Wymagania ogólne”. 
 
6.2. Badania w czasie robót. 
  
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót nawierzchniowych z kostki podaje tabela 2. 
 
Tabela 2 - Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót. 
 
Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Częstotliwość badań Wartości dopuszczalne 

1 Sprawdzenie podłoża i koryta Wg RZ-02 

2 Sprawdzenie ew. podbudowy Wg OST, norm, wytycznych, wymienionych w punkcie 5.4 

3 
Sprawdzenie podsypki (przymiarem liniowym 
lub metodą niwelacji) 

Bieżąca kontrola w 10 punktach dziennej 
działki roboczej: grubości, spadków i cech 
konstrukcyjnych w porównaniu z 
dokumentacją projektową i specyfikacją 

Wg punktu 5.6; odchyłki od 
projektowanej grubości ±1 cm 

4 

Badania  wykonywania  nawierzchni  z kostki  

a) zgodność z dokumentacją projektową Sukcesywnie na każdej działce roboczej - 

b) położenie osi w planie (sprawdzone 
geodezyjnie) 

Co 100 m i we wszystkich punktach 
charakterystycznych 

Przesunięcie od osi projektowanej 
do 2 cm 

c) rzędne wysokościowe (pomierzone 
instrumentem pomiarowym) 

Co 25 m w osi i przy krawędziach oraz we 
wszystkich punktach charakterystycznych 

Odchylenia: 
+1 cm; -2 cm 

d) równość w profilu podłużnym (wg BN-
68/8931-04 łatą czterometrową) 

Jw. Nierówności do 8 mm 

e) równość w przekroju poprzecznym 
(sprawdzona łatą profilową z poziomnicą i 
pomiarze prześwitu klinem cechowanym oraz 
przymiarem liniowym względnie metodą 
niwelacji) 

Jw. 
Prześwity między łatą a 
powierzchnią do 8 mm 

f) spadki poprzeczne (sprawdzone metodą 
niwelacji) 

Jw. 
Odchyłki od dokumentacji 
projektowej do 0,3% 

g) szerokość nawierzchni (sprawdzona 
przymiarem liniowym) 

Jw. 
Odchyłki od szerokości 
projektowanej do  ±5 cm 

h) szerokość i głębokość wypełnienia spoin i 
szczelin (oględziny i pomiar przymiarem 
liniowym po wykruszeniu dług. 10 cm) 

W 20 punktach charakterystycznych 
dziennej działki roboczej 

Wg punktu 5.7.5 

i) sprawdzenie koloru kostek i desenia ich 
ułożenia 

Kontrola bieżąca 
Wg dokumentacji projektowej lub 
decyzji Inżyniera 

 
 
6.3. Badania wykonanych robót. 
  
Zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tabeli 3. 
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Tabela 3 - Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni. 
 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Sposób sprawdzenia 

1 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 
nawierzchni, krawężników, obrzeży, ścieków 

Wizualne sprawdzenie jednorodności wyglądu, prawidłowości 
desenia, kolorów kostek, spękań, plam, deformacji, wykruszeń, 
spoin i szczelin 

2 Badanie położenia osi nawierzchni w planie 
Geodezyjne sprawdzenie położenia osi co 25 m i w punktach 
charakterystycznych (dopuszczalne przesunięcia wg tab. 2, lp. 4b) 

3 
Rzędne wysokościowe, równość podłużna i 
poprzeczna, spadki poprzeczne i szerokość 

Co 25 m i we wszystkich  punktach charakterystycznych (wg metod 
i dopuszczalnych wartości podanych w tab. 2, lp. od 4c do 4g) 

4 

Rozmieszczenie i szerokość spoin i szczelin w 
nawierzchni, pomiędzy krawężnikami, 
obrzeżami, ściekami oraz wypełnienie spoin i 
szczelin 

Wg punktu 5.5 i 5.7.5 

  
 
7. OBMIAR  ROBÓT.  
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST-01 - „Wymagania ogólne”. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa. 
  
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 
  
  
8. ODBIÓR ROBÓT. 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 
  
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST-01 - „Wymagania ogólne”. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według punktu 6 dały wyniki pozytywne. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających  zakryciu. 
  
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
-     przygotowanie podłoża i wykonanie  koryta, 
-     ewentualnie wykonanie podbudowy, 
-     ewentualnie wykonanie ław (podsypek) pod krawężniki, obrzeża, ścieki, 
-     wykonanie podsypki pod nawierzchnię, 
-     ewentualnie wypełnienie dolnej części szczelin dylatacyjnych. 
  
9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI. 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST-01 - „Wymagania ogólne”. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 
10.1.  Normy. 
 
- PN-EN 197-1:2002 - Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego 

użytku. 
- PN-EN 1338:2005 - Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań. 
- PN-B-11112:1996 - Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 
- PN-B-11113:1996 - Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 
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- PN-88 B/32250 - Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
- BN-88/6731-08 - Cement. Transport i przechowywanie. 
- BN-64/8931-01 - Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego. 
- BN-68/8931-04 - Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna nr B-01 
Obiekty budowlane zadaszone oraz płyty fundamentowe żelbetowe 

 
1. WSTĘP. 
 
1.1.      Przedmiot SST. 
 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z inwestycją o nazwie „Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w 
Świedziebni” zlokalizowanej w miejscowości Świedziebnia, dz. nr 159/2 i 160/4, obręb Świedziebnia, gmina 
Świedziebnia, powiat brodnicki. 
 
1.2. Zakres stosowania SST. 
 
 Niniejsza specyfikacja techniczna  będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót  w punkcie 1.1 
 
1.3. Zakres robot objętych SST. 
 
Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje roboty związane z budową obiektów budowlanych zadaszonych oraz płyt 
fundamentowych żelbetowych pod kontenery, a w tym:  
 

- budowa wiaty na odpady wielkogabarytowe, 
- budowa altany edukacyjnej, 
- budowa płyt fundamentowych żelbetowych pod kontenery.  

 
Szczegółowe prace obejmują: 
 

- wykonanie wykopów pod fundamenty z zachowaniem szczególnego bezpieczeństwa pod nadzorem 
uprawnionej osoby,  

- budowa fundamentów w postaci stóp i słupów żelbetowych oraz płyt fundamentowych żelbetowych, 
- budowa konstrukcji dachów z poszyciem z pokryciem, 
- budowa konstrukcji drewnianych, 
- budowa konstrukcji stalowych, 
- wykonanie podłóg i posadzek, 
- roboty malarskie wykończeniowe wewnętrzne oraz zewnętrzne,  
- roboty tynkarskie. 

 
1.4. Określenia podstawowe. 
 
1.4.1. Roboty budowlane – prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.  
1.4.2. Remont – wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu 
stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 
1.4.3. Rozbudowa – powiększenie istniejącego obiektu, przede wszystkim jego kubatury przez dobudowanie nowych 
struktur konstrukcyjnych, wykończeniowych i instalacyjnych. 
1.4.4. Termomodernizacja – przedsięwzięcie budowlane (z reguły zestaw usprawnień termomodernizacyjnych 
ingerujących w strukturę budowlaną i instalacyjną) zakładające poprawę parametrów energetycznych obiektu. 
1.4.5. Konstrukcje betonowe – konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane z zastosowaniem zbrojenia wiotkimi 
prętami stalowymi w ilości mniejszej od minimalnej dla konstrukcji żelbetowych. 
1.4.6. Konstrukcje żelbetowe – konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi prętami stalowymi współpracującymi z 
betonem w ilości nie mniejszej od ilości określonej jako minimalnej dla konstrukcji żelbetowych. 
1.4.7. Beton zwykły – beton o gęstości powyżej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o 
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 
1.4.8. Mieszanka betonowa – mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. 
1.4.9. Beton towarowy – mieszanka betonowa wykonana i dostarczona przez wytwórcę zewnętrznego. 
1.4.10. Zaczyn cementowy – mieszanina cementu i wody. 
1.4.11. Zaprawa – mieszanina cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków przechodzących 
przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 
1.4.12. w/c – wskaźnik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym. 
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1.4.13. Rusztowania montażowe – pomocnicze budowle służące do przenoszenia obciążeń od konstrukcji montowanej z 
gotowych elementów lub wykonywanej na miejscu. 
1.4.14. Rusztowania robocze – pomocnicze budowle służące do przenoszenia ciężaru ludzi i sprzętu. 
1.4.15. Deskowania – pomocnicze budowle służące do formownia elementów betonowych wykonywanych na miejscu. 
1.4.16. Podłoże malarskie - surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówką) powierzchnia (np.: muru, tynku, 
betonu, drewna, płyt drewnopodobnych, itp.), na której będzie wykonywana 
powłoka malarska. 
1.4.17. Powłoka malarska - stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i 
rozprowadzona na podłożu, decydująca o właściwościach użytkowych i walorach estetycznych pomalowanej 
powierzchni. 
1.4.18. Ościeżnica – element okna służący do montowania w otworze budowlanym, w którym zainstalowane są 
skrzydła z szybami na zawiasach lub sam posiadający zamontowaną szybę. 
1.4.19. Skrzydło – otwierany lub uchylny element okna, poruszający się w ościeżnicy za pomocą zawiasów z 
zamontowaną w nim szybą. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST-01 - „Wymagania ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY. 
 
 Materiały stosowane do wykonywania robót powinny być zgodne z dokumentacją projektową i obowiązującymi 
normami, posiadać odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczenia do użycia oraz akceptację inspektora nadzoru. 
Przechowywanie i składowanie materiałów w sposób zapewniający ich właściwą jakość i przydatność do robót. 
Składanie materiałów wg asortymentu z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa i umożliwieniem pobrania 
reprezentatywnych próbek. 
 
2.1. Składniki mieszanki betonowej. 
 
2.1.1. Cement. 
 
 Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-B-19701. Dopuszczalne jest 
stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatków). 
Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dostarczone świadectwo jakości (atest). Każda partia dostarczonego 
cementu przed jej użyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskać akceptacje 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; 1998, PN-EN 196-3; 
1996, PN-EN196-6; 1997, 
- sprawdzenie zawartości grudek. 
Magazynowanie: 
- cement pakowany (workowany) - składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z 
boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach); 
-  cement luzem magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub żelbetowe przystosowane do pneumatycznego załadunku i 
wyładunku cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzania kontroli objętości cementu znajdującego się 
w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objętości cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na 
wewnętrznych ścianach). 
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. 
 
2.1.2. Kruszywo. 
 
Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością uziarnienia pozwalająca 
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. 
Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku 
rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. 
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2.1.3. Woda zarobowa. 
 
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. 
 
2.2. Stal Zbrojeniowa. 
 
Stal do zbrojenia betonu powinna spełniać wymagania norm: PN-S-10040:1999, PN-91/S-10042, 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. 
Pręty do zbrojenia główne – klasy A-III, strzemiona A-O.  
Wykaz stali znajduję się w projekcie budowlanym. 
 
2.3. Deskowania. 
 
Do wykonania deskowań należy stosować materiały zgodne z wymaganiami normy PN-S-10040:1999, a ponadto: 
- drewno powinno odpowiadać wymaganiom norm: PN-92/D-95017, PN-91/D-95018, PN-72/D-96002,  
           PN-63/B-06251, 
- sklejka powinna odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001, PN-EN 313-2:2001 oraz  
           PN-EN 636-3:2001, 
- gwoździe budowlane powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-84/M-81000, 
- deskowania uniwersalne powinny być w dobrym stanie technicznym, 
- do smarowania elementów deskowań stykających się z betonem należy stosować środki antyadhezyjne 

parafinowe, przeznaczone do tego typu zastosowań. 
Materiały stosowane na deskowania nie mogą deformować się pod wpływem warunków atmosferycznych, ani na 
skutek zetknięcia się z mieszanką betonową. 
 
2.3.1.  Zaprawy. 
 
Woda używana do zaprawy musi być czysta i wolna od związków szkodliwych dla trwałości muru. 
 Należy stosować zaprawy wykonane w węźle betoniarskim na budowie zgodnie z zatwierdzoną recepturą przez 
Inspektora nadzoru. 
 
2.4. Tynki. 
 
2.4.1. Tynki cementowo-wapienne 
 
Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie. Zaprawę należy przygotować w 
takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie około 3 godzin. 
Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
 Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki według normy PN-B-19701: 1997 
,,Cementy powszechnego użytku". Za zgodą Inspektora nadzoru można stosować cement z dodatkiem żużla lub 
popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili 
wbudowania zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 
 Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego 
otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną bez grudek niegaszonego wapna i 
zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowych składników zapraw należy dobierać doświadczalnie w zależności od 
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
 
2.4.2. Tynk gipsowy – gładź 
 
Tynk gipsowy należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta. 
 
2.4.3. Tynk mineralny 
 
Jako wyprawa elewacyjna: mineralna zaprawa tynkarska produkowana na bazie białego cementu, wapna oraz kruszywa 
kwarcowego i marmurowego o grubości odpowiednio do 2 i 3 mm. W składzie specjalne dodatki, które powodują, że 
jest plastyczna, łatwa w pracy oraz odznacza się dobrą przyczepnością do podłoża. Zawartość specjalnych 
mikrowłókien dodatkowo wzmacnia strukturę tynku. związki hydrofobowe, które zatrzymują wodę na powierzchni 
tynku i czynią go odpornym na zmywanie. Kolor tynku musi zostać zaakceptowany przez Inwestora. 
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2.4.4. Tynk mozaikowy 
 
Tynk mozaikowy na bazie żywicy akrylowej z dodatkiem barwionego kruszywa kwarcowego. Tynk mozaikowy tworzy 
powłokę przepuszczalną dla pary wodnej, hydrofobową, o niskiej koncentracji naprężeń. Wysoka zawartość czystego 
polimeru gwarantuje bardzo dużą odporność na różnego rodzaju uszkodzenia. 
 
2.5. Więźba dachowa drewniana, pozostałe elementy konstrukcyjne drewniane jako szkielet altany edukacyjnej 

oraz wyposażenie altany edukacyjnej  
 
2.5.1. Elementy konstrukcyjne 
 
Drewno lite, drewno stosowane do konstrukcji powinno spełniać wymagania podane w PN-82/D-09421, PNEN 518 lub 
PN-EN 519. Klasy wytrzymałościowe drewna litego należy przyjmować zgodnie z PN-EN-338. 
Wilgotność drewna iglastego nie powinna być wyższa niż: 
a) 18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem, 
b) 23% w konstrukcjach pracujących na otwartym powietrzu. 
Tarcica powinna być przed użyciem sprawdzona i zakwalifikowana zgodnie z wymaganiami PN-82/D-94021. 
Elementy konstrukcyjne zabezpieczyć bezbarwnymi preparatami do ochrony p-poż. z zabezpieczeniem przed sinizną. 
 
2.5.2. Poszycie 
 
Poszycie stanowić będą deski 140x25mm strugane na pióro i wpust zabezpieczone bezbarwnymi preparatami do 
ochrony p-poż. z zabezpieczeniem przed sinizną. 
 
2.5.3. Pokrycie 
 
Pokrycie dachu stanowić będzie dachówka bitumiczna w kolorze ceglastym wg. PN-EN 544:2006 ułożona na papie 
asfaltowej podkładowej na osnowie z welonu szklanego wg. PN-EN 13707:2006.  
 
Materiały stosowane do wykonania robót pokrywczych powinny posiadać: 
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
- 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, 
- 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 pełną 
  dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do 
  wykonania pokryć dachowych. 
 
2.5.4. Boazeria 
 
Boazeria z drewna liściastego zabezpieczona bezbarwnymi preparatami do ochrony p-poż. z zabezpieczeniem przed 
sinizną. 
 
2.5.5. Wyposażenie 
 
Wyposażenie altany edukacyjnej stanowić będą stoły i ławki drewniane.     
 
2.6. Więźba dachowa stalowa oraz pozostałe elementy konstrukcyjne stalowe jako szkielet wiaty na odpady 

wielkogabarytowe 
 
2.6.1. Elementy konstrukcyjne 
 
Słupy konstrukcyjne wykonane z profili Ipe180 – główne słupy konstrukcyjne. 
Słupy stalowe, kotwione w masie betonowej stóp fundamentowych za pośrednictwem śrub fajkowych , śruby należy 
umieścić w fundamentowaniu przed betonowaniem.  
Słupy zostaną usztywnione płatwiami stalowymi [120, płatwie wykonać w świetle słupów, mocowanie płatwi do 
słupów za pomocą spawów pachwinowych a=3mm. 
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Na słupach zostaną wykonane wiązary stalowe trójkątne. Połączenie wiązarów montażowe: w kalenicy oraz w połowie 
długości pasa dolnego – połączenia wykonane na 4 śruby M16 kl. 5.6. 
Pas dolny i górny wykonany z  1/2Ipe160. Krzyżulce i słupki wykonane z R51*3,2. 
Zarówno ściany jak i połacie dachowe w swych płaszczyznach usztywnić dodatkowo prętami średnicy 20mm 
połączonych ze sobą na śrubę rzymską – wg rysunku konstrukcyjnego. 
Cała konstrukcja zostanie obłożona blachą trapezową T55*188 str.B, gr.0.75mm. 
Tężnik – belka, ma za zadanie przenieść obciążenia pionowe i poziome od wiązara dachowego,  rozwiązanie wg 
projektu wykonawczego. 
Stal profilowana St3SX, fyd,min=215MPa 
 
Uwagi :  

– wszystkie elementy konstrukcji stalowych -  malować – po oczyszczeniu do klasy III klasy czystości zestawem farb 
antykorozyjnych i nawierzchniowych odpornych na warunki atmosferyczne, 

–  dopuszcza się do zmiany zabezpieczenia antykorozyjnego na ocynk, pod warunkiem opracowania odpowiedniej 
technologii nakładania ocynku w miejscu wykonywanych połączeń spawanych. 
 
2.6.1.1. Wyroby walcowane. 
 
 Należy stosować wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunku St3SX wg PN-EN 10025:2002 o profilach 
określonych w dokumentacji technicznej: 
a) Ceowniki wg PN-EN 10279:2003: 
• dostarczane są o długościach: 
- do 80 mm - 3 do 12 m; 80, 
- do 140 - 3 do 13 m, 
- powyżej 140 mm - 3 do 15 m, 
• z odchyłkami: 
- do 50 mm dla długości do 6,0 m, 
- do 100 mm dla długości większej. 
Dopuszczalna krzywizna 1.5 mm/m. 
b) Dwuteowniki zwykłe powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-91/H-93407, PN-H 93419:1997, 
 PN-H-93452:1997 oraz PN-EN 10024:1998. 
c) Blachy: 
• blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994 i warstwowe, 
• blachy uniwersalne dostarcza się: 
- w grubościach 6-40 mm, 
- szerokościach 160-700 mm, 
- długościach: dla grubości do 6 mm - 6,0 m, dla grubości 8-25 mm - do 14,0 m z odchyłką do 250 mm. 
- tolerancje wymiarowe wg ww. normy. 
 Blachy grube wg PN-80/H-92200. Blachy grube dostarcza się w grubościach 5-140 mm w formatach wg poniższej 
tabeli: 
 

Zakres grubości [mm] Zalecane formaty [mm] 

5-12 
1000x2000 
1000x4000 
 1000x6000 

1250x2500 
1250x5000 

1500x3000 
 1500x6000 

powyżej 12 1000x2000 
1250x2500  
1500x6000 

1750x3500 
1500x3000 

 
Tolerancje wymiarowe wg ww. normy. 
 
Uwaga: Do produkcji elementów z blach a szczególnie blach węzłowych zaleca się stosowanie blach grubych. 
 
2.6.1.2. Własności mechaniczne i technologiczne wyrobów walcowanych. 
 
 Własności mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. 
 Wady powierzchniowe - powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 
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 Na powierzchniach czołowych niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i pęknięcia 
widoczne gołym okiem. 
 Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, wypukłości, 
wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne jeżeli: 
- mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek, 
- nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki o grubości od 25 mm i 0,7 mm dla walcówki o grubości większej. 
 
2.6.1.3. Odbiór stali. 
 
 Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być zaopatrzony każdy 
element lub partia materiału. Atest powinien zawierać: 
- znak wytwórcy, 
- profil, 
- gatunek stali, 
- numer wyrobu lub partii, 
- znak obróbki cieplnej. 
 Cechowanie materiałów powinno być wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych. 
 
2.6.1.4. Odbiór konstrukcji na budowie. 
 
 Odbiór konstrukcji na budowie winien być dokonany na podstawie protokółu ostatecznego odbioru konstrukcji w 
wytwórni wraz z oświadczeniem wytwórni, że usterki w czasie odbiorów międzyoperacyjnych zostały usunięte. 
Cechowanie elementów powinno być wykonane farbą na elemencie. 
 
2.6.1.5. Łączniki. 
 
 Jako łączniki występują: połączenia spawane, połączenia na śruby oraz kotwy wklejane chemicznie bądź 
umieszczone w fundamentowaniu przed betonowaniem. 
 
2.6.1.6. Materiały do spawania. 
 
 Do spawania konstrukcji ze stali zwykłej stosuje się spawanie elektryczne przy użyciu elektrod otulonych EA-146 
wg PN-91/M-69430. Zastępczo można stosować elektrody ER-346 lub ER-546. 
 Elektrody EA-146 są to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych narażonych na 
obciążenia statyczne i dynamiczne. Elektrody powinny posiadać: 
- zaświadczenie jakości, 
- spełniać wymagania norm przedmiotowych, 
- opakowanie, przechowywanie i transport winny być zgodne z wymaganiami obowiązujących norm i wymaganiami 

producenta. 
 
2.6.1.7. Śruby. 
 
 Do konstrukcji stalowych stosuje się: 
a) Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 średniodokładne klasy: 
- dla średnic 8-16 mm - 4.8-II, 
- dla średnic powyżej 16 mm - 5.6-II, 
- stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998, 
- tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997, 
- własności mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997. 
b) Śruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W, Z lub P, 
c) Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002 - własności mechaniczne wg PN-82/M-82054/09, częściowo 

zastąpiona przez PN-EN 20898-2:1998, 
d) Podkładki: 
- okrągłe zgrubne wg PN-ISO 7091:2003, 
- podkładki klinowe do dwuteowników wg PN-79/M-82009, 
- podkładki klinowe do ceowników wg PN-79/M-82018. 
 Wszystkie łączniki winny być cechowane: śruby i nakrętki wywalcowane cechy na główkach. 
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2.6.1.8. Kotwy wklejane. 
 
 Do montażu konstrukcji stalowych w elementach betonowych można stosować kotwy wklejane chemicznie np. wg 
technologii HILTI z żywicy hybrydowej uretanowo-metakrylanowa: 
- pojemność puszki 0,33 l, 
- możliwość stosowania w podłożach mokrych i suchych, 
- temperatura przechowywania: +5 - +25°C, 
- temperatura podczas pracy: -5 - +25°C, 
- posiadające aprobaty techniczne i deklarację właściwości użytkowych. 
 
2.6.1.9. Badania materiałów na budowie: 
 
a) Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptacje Inżyniera. 
b) Każda konstrukcja dostarczona na budowę podlega odbiorowi pod względem: 
- jakości materiałów, spoin, otworów na śruby, 
- zgodności z projektem, 
- zgodności z atestem wytwórni, 
- jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji, 
- jakości powłok antykorozyjnych. 
 Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie transportu 
potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy. 
 
2.6.2. Poszycie 
 
Płatwie ze stali profilowanej A-I(St3SX). 
 
2.6.3. Pokrycie 
 
Stanowić będzie lekka obudowa dachu stromego o nachyleniu powyżej 10% z płyt PW8/B-U2 montowana metodą 
tradycyjną.  
 
Materiały stosowane do wykonania robót pokrywczych powinny posiadać: 
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
- 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, 
- 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 pełną 
  dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do 
  wykonania pokryć dachowych. 
 
2.6.4. Obróbki blacharskie 
 
Z blachy powlekanej - blacha stalowa ocynkowana wg PN-61/B-10245, PN-EN 10202:2003. 
 
2.6.5. Rynny i rury spustowe 
 
Z polichlorku winylu PCW. 
- Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12,5cm z PCW 
- Rury spustowe okrągłe o śr. 10cm z PCW 
 
2.7. Bloczki betonowe 
 
Bloczki betonowe o wymiarach 59 x 24 x 6(12)(24) cm, klasa betonu B15. 
 
2.8. Cegła budowlana pełna 
 
- wymiary: 250x120x65mm, 
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- zastosowanie: ściany konstrukcyjne zewnętrzne i wewnętrzne, ściany podziemne, przewody kominowe, sklepienia 
itp.; 

- klasa: 15, 
- masa: około 3,3 do 4 kg, 
- współczynnik przewodności cieplnej: 0,76 W/m·K, 
- zużycie na 1 m3 muru (przy grubości muru 25 cm): 411 sztuk. 
 
2.9. Bloczki gazobetonowe 
 
Autoklawizowany beton komórkowy zaliczany jest do grupy betonów lekkich, gęstość objętościowa betonu 
komórkowego waha się od 300 do 1000 kg/m3. Produkowany jest w odmianach o gęstości od 400 do 900 kg/m3. 
Aktualnie obowiązujące przepisy dotyczące ochrony cieplnej budowli skłaniają do zwiększania produkcji i stosowania 
odmian lżejszych 400 - 500. Dzięki właściwościom termoizolacyjnym połączonym z odpowiednią wytrzymałością 
betonu komórkowego, można wykonywać ściany jednorodne (bez warstwy materiału izolacyjnego) spełniające funkcję 
nośną i izolacyjną. Z odpowiednio wykonanych bloczków o dużej dokładności wymiarowej przy zastosowaniu tzw. 
zaprawy klejowej, możliwe jest wznoszenie jednowarstwowych murów o grubości 36 cm i współczynniku przenikania 
ciepła k0 = 0,29 W/m2K. W zależności od dopuszczalnych odchyłek wymiarowych (mm), zgodnie z normą PN-B-
19301:1997, elementy drobnowymiarowe dzieli się na rodzaje: 
 
M - do wykonywania murów ze spoinami z zapraw zwykłych i ciepłochłonnych, 
D - do wykonywania murów z cienkimi spoinami oraz łączonych na wpust i pióro 
 
Zalety wyrobów wyprodukowanych z betonu komórkowego 
Zdrowy - do produkcji używa się surowców ekologicznych: piasku, wapna, cementu i wody. Porowata struktura 
pozwala na oddychanie ścian, wytwarzając korzystny mikroklimat w pomieszczeniu. Poziom stężenia naturalnych 
pierwiastków promieniotwórczych jest niższy od dopuszczalnego. 
Ekonomiczny i energooszczędny - posiada dużą wytrzymałość, będąc jednocześnie materiałem lekkim, co pozwala 
zaoszczędzić na transporcie i zużyciu energii cieplnej. Jeden bloczek o wymiarach 590x240x240 zastępuje 17 cegieł, co 
bardzo ułatwia i przyspiesza murowanie.  
Łatwy w obróbce - można go przecinać piłą, wycinać w nim otwory, wbijać gwoździe, osadzać kołki, pozwala to łatwo 
wykonać instalacje elektryczne i hydrauliczne. 
Odporny na działanie grzybów i pleśni - nie stwarza żadnego zagrożenia dla zdrowia ludzi. 
Duża odporność na działanie mrozu - nie ulega destrukcji pod wpływem cyklicznych zamrażań. 
Duża odporność na działanie ognia - ściany murowane z bloczków o grubości 24 cm wytrzymują czterogodzinną próbę 
ogniową. Spełnia wymagania NORMY PN-89/B-O6258 i PN-B-19301 : 1997 
 
2.10. Farby 
 
 Materiały stosowane do wykonania robót malarskich powinny posiadać: 
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 
europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową, specyfikacją 
techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez 
Komisję Europejska za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 
- deklaracją zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona 
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym 
przez Komisje Europejską, albo 
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu 
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za 
,,regionalny wyrób budowlany", 
- termin przydatności do użycia podany na opakowaniu. 
Do malowania powierzchni wewnątrz budynku można stosować: 
• farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002, 
• farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe,  odpowiadające 
wymaganiom normy PN-C-81901:2002, 
• emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane  
 styrenowe, odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81607:1998, 
• farby na spoiwach: 
- żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne i ftalowe, 
- żywicznych rozcieńczalnych wodą,  
- mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej lub suchych mieszanek do zarobienia 
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wodą, 
- mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do rozcieńczania wodą, które powinny odpowiadać 

wymaganiom aprobat technicznych, 
• lakiery wodorozcieńczalne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81802:2002,lakiery  na spoiwach 
żywicznychrozpuszczalnikowych innych niż olejne i ftalowe, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat 
technicznych, 
•  środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych. 
 
2.11. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne 
 
Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
normach państwowych PN-69/B-10260, PN-B-24620:1998, PN-B-27617:1997,  lub świadectwach ITB 
dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. Do papowych izolacji należy stosować 
papy o wkładach nie podlegających rozkładowi biologicznemu, do których zalicza się papy na tkaninie z włókien 
szklanych i na welonie szklanym oraz papy na włóknie. Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone 
materiały i powinny wykazywać dostateczną odporność w środowisku, w którym zostają użyte oraz należytą 
przyczepność do sklejanych materiałów, określona wg metod badań podanych w normach państwowych i 
świadectwach ITB. Folie hydroizolacyjne (olejo-bitumodporna) przeznaczone do wykonywania uszczelnień 
przeciwwodnych budowli budownictwa ogólnego, właściwości określone w świadectwach ITB. Materiały izolacyjne 
powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w normach państwowych i 
świadectwach ITB. 

2.11.1. Folie paroprzepuszczalne i paroszczelne 

2.11.1.1.  Folia paroizolacyjna polietylenowa gr. min. 0,2 mm ( paroszczelna ) 

Folia  paroizolacyjna  pełni  funkcję  zabezpieczenia  izolacji  termicznej  i  warstw przegród  budowlanych  przed 
przenikaniem  pary  wodnej.  Szczelność  układu zapewnia   się   poprzez klejenie   zakładów   sąsiednich   arkuszy   
folii   taśmą uszczelniającą i obustronnie klejącą.  

Wymogi techniczne:  
- grubość 0,20 mm,  
- masa powierzchniowa 190 g/m2,  
- wytrzymałość na rozdzieranie ≥ 60 N/mm,  
- przesiąkliwość przy działaniu słupa  wody o wysokości 1 m w czasie 100 h 

nie przesiąka  
- opór dyfuzyjny ≥ 600 m2 hPa/g  
- rozprzestrzenianie ognia nie rozprzestrzeniające ognia 

2.11.1.2.  Folia wysokoparoprzepuszczalna >1500 g/m˛  

Zastępuje tradycyjnie stosowane deski i papę pod pokryciem dachowym oraz zabezpieczają izolację termiczną przed 
wilgocią, wiatrem, śniegiem i kurzem. Jedna z podstawowych funkcji membran dachowych to ochrona termoizolacji 
przed zawilgoceniem. Przez zawilgocony dach ucieka dużo ciepła; membrana o dużej paroprzepuszczalności powoduje 
mniejsze ubytki ciepła i w konsekwencji ogranicza zużycie energii potrzebnej do ogrzewania domu. Do jej 
najważniejszych cech można zaliczyć wysoką paroprzepuszczalność, wytrzymałość na rozdarcie (rozrywanie) czy 
odporność na UV. Nazywana również folią wstępnego krycia (FWK) lub membraną dachową. Stosowana jest na dachach 
ocieplanych - pełni kilka istotnych funkcji:  

– mogą stanowić tymczasowe pokrycie dachu (do 4 miesięcy),  

– chronią przed przeciekami,  
– umożliwiają odparowanie wilgoci z warstwy ociepleniowej,  
– zapobiegają wydmuchiwaniu włókien z ocieplenia przez wiatr.  
Najistotniejszym parametrem folii paroprzepuszczalnej jest jej zdolność do odprowadzania wilgoci, przenikającej od 
strony wewnętrznej (z poddasza). Producenci najczęściej definiują tę zdolność, określając ilość wody, która może 
przeniknąć przez 1 m folii w ciągu 24 godzin. Dla powszechnie stosowanych folii dachowych wskaźnik ten wynosi 
1000-3000 g/m na dobę; folie takie uważane są za wysokoparoprzepuszczalne. Spotyka się jeszcze folie o 
mniejszej paroprzepuszczalności, ale w praktyce wychodzą one już z użycia przy wykonywaniu pokryć dachowych. 
Trzeba jednak wiedzieć, że podawane przez producentów wskaźniki paroprzepuszczalności nie w pełni odzwierciedlają 
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rzeczywistą zdolność do odprowadzania wilgoci. Badania prowadzone są bowiem w zróżnicowanych, 
nieznormalizowanych warunkach, trudno więc porównywać uzyskane w ich efekcie wyniki. Bardziej obiektywnym 
parametrem - podawanym przez rzetelnych producentów - jest współczynnik  paroprzepuszczalności Sd. Określa on 
równoważną pod względem paroprzepuszczalności grubość warstwy powietrza, wyrażoną w metrach. Dla folii 
wysokoparoprzepuszczalnych powinien on wynosić nie więcej niż 0,05 m. Przy doborze folii dachowej  należy również 
uwzględnić jej wytrzymałość mechaniczną, zwłaszcza gdy docelowe pokrycie zamierzamy wykonać dopiero po 
pewnym czasie. Trzeba wówczas zastosować folię o dużej wytrzymałości na rozrywanie (powyżej 300 N dla próbki o 
szerokości 5 cm).  
 
2.11.2. Papa termozgrzewalna 
 
Do produkcji papy stosuje się asfalt niemodyfikowany, osnowę stanowi welon z włókien szklanych o gramaturze min. 
50g/m2. Od wierzchniej strony papa pokryta jest gruboziarnistą posypką, wzdłuż jednego brzegu wstęgi znajduje się 
pas masy asfaltowej nie pokryty posypką, zabezpieczony folią z tworzywa sztucznego. Spodnia strona papy pokryta jest 
folią z tworzywa sztucznego. Grubość papy 3,7 ± 0,2 mm. Papa przeznaczona jest do wykonywania wierzchniej 
warstwy wielowarstwowych pokryć dachowych. 

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, 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, 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 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.  
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez 
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. Sprzęt wykorzystywany do wykonania instalacji 
sanitarnych musi odpowiadać wymaganiom określonym w obowiązujących w Polsce przepisach np. o ruchu 
drogowym, dozorze technicznym i spełniać wymagania technologiczne wykonania i montażu elementów. 

4. TRANSPORT. 

Wykonawca powinien zapewnić odpowiedni transport dla poszczególnych materiałów i urządzeń . Pojazdy powinny 
posiadać odpowiednie wyposażenie stosownie do przewożonego ładunku oraz powinno się stosować do ograniczeń 
obciążeń osi pojazdów. 
 
4.1. Transport mieszanki betonowej 
 
 Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie spowodują segregacji 
składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia temperatury przekraczającej granicę 
określoną w wymaganiach technologicznych. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

Wszystkie roboty objęte kontraktem powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, dokumentacją 
projektową, udzielonymi pozwoleniami na budowę i uzgodnieniami konserwatorskimi, a także wymaganiami 
technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót wyszczególnionych w kosztorysie ofertowym. Odpowiedzialność za 
jakość wykonywania wszystkich rodzajów robót wchodzących w skład zadania w całości ponosi wykonawca. 
Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadającego przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli robót budowlanych). 
 
5.1.  Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót. 
  
 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 
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5.2. Betonowanie – wymagania ogólne 
 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251. 
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 
 

5.1.1. Deskowanie 

 
Deskowania elementów licowych powinny być wykonywane z elementów deskowań uniwersalnych umożliwiających 
uzyskanie estetycznej faktury zewnętrznej. Deskowania powinny spełniać warunki podane w normie PN-S-10040:1999. 
Elementy dodatkowe można wykonać z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materiały stosowane na deskowania nie 
mogą deformować się pod wpływem warunków atmosferycznych, ani na skutek zetknięcia się z masą betonową. 
Elementy ulegające zakryciu można deskować przy użyciu tarcicy. Deskowania z tarcicy należy wykonać z desek 
drzew iglastych klasy nie niższej niż K33. Deski grubości nie mniejszej niż 18 mm i szerokości nie większej niż 18 cm, 
powinny być jednostronne strugane i przygotowane do zestawienia na pióro i wpust. W przypadku stosowania desek 
bez wpustu i pióra należy szczeliny między deskami uszczelnić taśmami z blachy metalowej lub z tworzyw sztucznych 
albo masami uszczelniającymi z tworzyw sztucznych. Należy zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie styków ścian 
z dnem deskowania. 
Szczególną uwagę przy wykonywaniu deskowań należy zwrócić na elementy tworzące fakturę ścian licowych i 
zapewniające niezmienność przekroju poprzecznego elementów konstrukcji. 
Zaleca się stosowanie fazowania krawędzi elementu betonowego listwami o wymiarach od 2-4 cm na stykach dwóch 
prostokątnych do siebie ścian, szczególnie w stykach wklęsłych. Można takie fazowania wykonywać również wtedy, 
gdy nie przewidziano ich w projekcie. W takim przypadku należy przeprowadzić, w razie potrzeby, korektę 
rozmieszczenia zbrojenia. Zmianę rozmieszczenia zbrojenia powinien zatwierdzić Inżynier. 
Przy podparciu deskowania rusztowaniem należy unikać punktowego przekazywania sił. Po zmontowaniu deskowania 
powierzchnię styku z betonem pokrywać trzeba środkami o działaniu antyadhezyjnym. Środki te nie mogą powodować 
plam ani zmian w odcieniach powierzchni betonu. 
Przed przystąpieniem do betonowania należy usunąć z powierzchni deskowania wszelkie zanieczyszczenia (wióry, 
wodę, lód, liście, elektrody, gwoździe, drut wiązałkowy itp.). 
Dopuszczalne odchylenia od wymiarów nominalnych przewidzianych projektem należy przyjmować zgodnie z 
odpowiednimi normami. 
 

5.1.2. Zbrojenie 

 
Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i 
błota. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać np. lampami 
lutowniczymi, aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 
Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we właściwościach technicznych 
stali ani późniejszej korozji. 
Stal pokrytą rdzą oczyszcza się szczotkami ręcznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary 
przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabłoconą można zmywać strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się 
strumieniem ciepłej wody. Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. 
Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia prętów nie powinna przekraczać 4 mm, w przypadku większych 
odchyłek stal zbrojeniową należy prostować. 
Pręty ucina się z dokładnością do 1 cm. Cięcie przeprowadza się przy pomocy mechanicznych noży. Dopuszcza się 
również cięcie palnikiem acetylenowym. 
Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg dokumentacji projektowej, z równoczesnym 
zachowaniem postanowień normy PN-91/S-10042. 
Gięcie prętów należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i normą PN-91/S-10042. 
Należy zwrócić uwagę przy odbiorze haków i odgięć na ich stronę zewnętrzną. Niedopuszczalne są tam pęknięcia 
powstałe podczas wyginania. 
Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 
Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń wytwórczych i 
montażowych. 
Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu. Montaż zbrojenia 
bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem szalowania bocznego. Montaż zbrojenia 
fundamentów wykonać na podbetonie. 
Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami betonowymi lub z 
tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. Stosowanie innych sposobów zapewnienia otuliny, a 
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szczególnie podkładek z prętów stalowych, jest niedopuszczalne. Na wysokości ścian licowych wykonuje się konieczne 
otulenie za pomocą podkładek plastykowych pierścieniowych. 
Rodzaj podkładek dystansowych podlega akceptacji przez Inżyniera. 
Szkielety zbrojenia powinny być, o ile to możliwe, prefabrykowane na zewnątrz. W szkieletach tych węzły na 
przecięciach prętów powinny być połączone przez spawanie, zgrzewanie lub wiązanie na podwójny krzyż wyżarzonym 
drutem wiązałkowym: 
–  przy średnicy prętów do 12 mm – o średnicy nie mniejszej niż 1,0 mm, 
–  przy średnicy prętów powyżej 12 mm – o średnicy nie mniejszej niż 1,5 mm. 
Układ zbrojenia konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po ułożeniu zbrojenia w 
deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie może ulec zmianie. 
Rozstaw zbrojenia, średnice i otuliny powinny być zgodne z dokumentacją projektową i normą PN-91/S-10442. 
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie betonowania jest 
nie dopuszczalne. 
Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania i spawania prętów mogą być 
dopuszczeni tylko spawacze mający odpowiednie uprawnienia. Skrzyżowania prętów należy wiązać miękkim drutem 
lub spawać w ilości min 30% skrzyżowań. Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca gdzie można na nim 
położyć spoinę wynosi 10 d. 
 

5.1.3. Wytwarzanie mieszanki betonowej 

 
a) Dozowanie składników: 
− 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. 
− Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. 
b) Mieszanie składników: 
− Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach wymuszonym działaniu (zabrania się 
stosowania mieszarek wolnospadowych). 
− Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty. 
c) Podawanie i układanie mieszanki betonowej: 
− Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich 
opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiązują 
odrębne wymagania technologiczne przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej 
przy wylocie. 
− Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z projektem, 
czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny. 
− Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą spada. W 
przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) 
lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 
− Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji technologicznej, która powinna 
uwzględniać następujące zalecenia: 

- w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub 
rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, 

- warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 
- przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy. W 

płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem należy stosować belki wibracyjne. 
d) Zagęszczanie betonu 
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad: 
− Wibratory wgłębne należy 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 zagłębić buławę na głębokość 5–8 cm w warstwę poprzednią i 
przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20–30 sekund 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 0,35–0,7 m. 
− Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i charakteryzować się 
jednakowymi drganiami na całej długości. 
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− Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu powinien wynosić od 30 
do 60 sekund. 
− Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 1,0 do 1,5 m 
w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak aby nie powstawały martwe pola. 
Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne. 
e) Przerwy w betonowaniu 
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem. 
− Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno być uzgodnione z projektantem, a w prostszych 
przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do kierunku naprężeń głównych. 
− Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia betonu 
stwardniałego ze świeżym przez: 

- usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego szkliwa 
cementowego, 

- obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zbliżonym do 
zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyższe 
zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 

− W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno 
się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. 
Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po 
wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 
f) Pobranie próbek i badanie: 
− Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych normą PN-EN 
206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inżynierowi 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 niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych 
zabiegów technologicznych. 
− Badania powinny obejmować: 

- badanie składników betonu, 
- badanie mieszanki betonowej, 
- badanie betonu. 

 

5.1.4.  Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

 
a) Temperatura otoczenia: 
− Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując warunki 
umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. 
− W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C, jednak wymaga to zgody 
Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili układania i zabezpieczenia 
uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 
b) Zabezpieczenie podczas opadów: 
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek wystąpienia ulewnego 
deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych 
powierzchni świeżego betonu. 
c) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia: 
− Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem przez okres 
pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 
− Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych 
warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 
− Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy wcześniej podjąć 
działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 
 

5.1.5.  Pielęgnacja betonu 

 
a) Materiały i sposoby pielęgnacji betonu: 
− Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami 
wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i 
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nasłonecznieniem. 
− Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach od zakończenia betonowania 
rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 
razy na dobę). 
− Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył z 
następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane specjalne wymagania odnośnie jakości 
pielęgnowanej powierzchni. 
− Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. 
− W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. 
b) Okres pielęgnacji: 
− Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie 
twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania. 
− Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania dla 
konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów. 
 

5.1.6. Wykańczanie powierzchni betonu 

 
a) Równość powierzchni i tolerancji: 
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 
− wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, przełomów 
i wybrzuszeń ponad powierzchnię, 
− pęknięcia są niedopuszczalne, 
− rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu 
min. 2,5cm, 
− pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie nie mniejsze niż 
2,5cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5% powierzchni odpowiedniej ściany, 
− równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadać wymaganiom normy 
PN-69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm. 
b) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń: 
Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu konstrukcji 
należy: 
− wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody bezpośrednio po 
rozebraniu szalunków, 
− raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić i uklepać, aby otrzymać 
równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów, 
− wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko wyszczotkować wilgotną 
szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste. 
 
5.2. Roboty murarskie – wymagania ogólne 
 
 Roboty należy rozpocząć od pomiarów. Wyrównać zaprawą cementową pierwszą warstwę z dokładnością do 1 cm. 
Murowanie należy rozpocząć od wyprowadzenia narożników. 
 Przy wykonywaniu murów z cegieł stosuje się znane zasady wiązania i łączenia wyrobów, takie same, jak przy 
murowaniu z innych materiałów. 
 Wyroby w kolejnych warstwach powinny zachodzić na siebie na odległość nie mniejszą niż 0,4 wysokości wyrobu, 
ale nie mniej niż 40 mm. 
 Zaleca się, aby przewiązanie w narożach i połączeniach ścian było nie mniejsze niż wysokość wyrobu. 
 Na zakończeniach ścian powinny być stosowne gotowe wyroby lub wyroby przecinane przystosowanymi do tego 
urządzeniami. 
 Złącza na styku wyrobów powinny być wykonywane odpowiednio do techniki murowania, do jakiej  wyrób został 
przystosowany. 
 Ściany poprzeczne powinny być odpowiednio przewiązane lub zakotwione w ścianach podłużnych. 
 Bruzdy i wnęki niezbędne do prowadzenia instalacji powinny być wykonywane w trakcie wznoszenia muru, mogą 
być do tego celu używane specjalne pustaki i kształtki. W gotowym murze mogą być natomiast wycinane bruzdy i 
wnęki o głębokości nie większej niż 30 mm i szerokości nie większej niż: 100, 120, 150 i 200 mm odpowiednio do 
grubości muru: 120, 180, 225 mm i powyżej tej grubości. 
 Do wykonywania murów powinny być stosowane nieuszkodzone wyroby, opatrzone certyfikatem zgodności i 
znakiem budowlanym. Woda używana do zaprawy musi być czysta i wolna od związków szkodliwych dla trwałości 
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muru. Mury jednej kondygnacji powinny być wykonywane przy pomocy takiej samej zaprawy, wskazane jest 
stosowanie również jednej techniki murowania. 
 Należy zastosować murowanie zwykłe, które polega na tym, że złącze pionowe, prostopadłe do lica muru, wykonuje 
się rozprowadzając zaprawę na powierzchni jednego z dwóch łączonych wyrobów i wyrób dostawia się do wyrobu 
poprzedniego. Wyroby układa się w kolejnych warstwach na warstwie zaprawy. Grubość spoin przy murowaniu ze 
spoinami zwykłymi wynosi zwykle około 10 mm. 
 
5.3. Roboty tynkarskie – wymagania ogólne 
 
 Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 
Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po upływie 4-6 miesięcy 
po zakończeniu stanu surowego. Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w 
ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy 
zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-
montażowych w okresie obniżonych temperatur”. 
 Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem 
dłuższym niż dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie 
wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 
 
5.4. Posadzki – wymagania ogólne 
 
5.4.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki 

 Podłoże pod posadzki może stanowić beton lub zaprawa cementowa. Podkłady betonowe powinny być wykonane z 
betonu klasy co najmniej B-15 i grubości minimum 50mm, na warstwie styropianu grub. 70mm. Wcześniej należy 
wykonać warstwę chudego betony na zagęszczonej podsypce piaskowej. 
 Podkłady z zaprawy cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie minimum 12MPa a na zginanie min 
3MPa. Minimalne grubości podkładów z zaprawy cementowej powinny wynosić: 
- podkłady związane z podłożem 25mm, 
- podkłady na izolacji przeciwwilgociowej 35 mm, 
- podkłady „pływające” 40mm. 
 Powierzchnia podkładów powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, czysta, pozbawiona resztek 
startych wykładzin i odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenie bitumami, farbami i środkami antyadhezyjnymi. 
 Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie może przekraczać 5mm na całej 
długości łaty kontrolnej o długości 2m. 
 W podkładzie należy wykonać, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i przeciw 
skurczowej. 
 Wewnątrz budynku pola dylatacyjne powinny mieć wymiary nie większe niż 5x6m. Dylatacje powinny być 
wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokół fundamentów pod maszyny, słupów konstrukcyjnych oraz w styku 
różnych rodzajów wykładzin. Szczegółowe informacje o układzie warstw podłogowych, wielkości i kierunkach 
spadków, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustów i innych elementów powinny być podane w dokumentacji 
projektowej. 
 Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione materiałem plastycznym. Dla poprawienia jakości i zmniejszenia 
powstania pęknięć skurczowych zaleca się zbrojenie podkładów betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub 
wzmocnienie podkładów cementowych włóknem polipropylenowym. 
 
5.4.2. Wykonanie posadzki 
 
 Przed przystąpieniem do zasadniczych robót wykładzinowych należy przygotować wszystkie niezbędne materiały, 
narzędzia i sprzęt, posegregować płytki wg wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek.  
 Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej płaszczyźnie płytki 
powinny być rozmieszczone symetrycznie, a skrajne powinny mieć jednakową szerokość, większa niż połowa płytki.  
 Wybór kompozycji klejących zależy od rodzaju od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych wykładzinie. 
Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją producenta. 
 Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej 
linii. 
 Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy, a następnie „przeczesuje” się zębatą krawędzią 
ustawioną pod kątem około 50º. Kompozycja klejąca powinna być nałożona równomiernie i pokrywać całą 
powierzchnię podłoża. Wielkość zębów pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo wielkości zębów i konsystencja 
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kompozycji klejącej sprawiają, że kompozycja nie wypływa spod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. 
 Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1m2 lub pozwolić na wykonanie 
wykładziny w ciągu około 10-15min. 
 Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek i wynosi 
średnio około 6-8mm. 
 Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego narożnika. Nakładając 
pierwszą płytkę należy ją lekko przesunąć po podłożu (około 1cm), ustawić w żądanej pozycji i docisnąć dla uzyskania 
przyczepności kleju do płytki. Następnie płytki należy  dołożyć do sąsiednich, docisnąć i mikro ruchami odsunąć na 
szerokość spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej kompozycji klejącej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt 
„przyssania”. Większe płytki zaleca się dobijać młotkiem gumowym. 
 Dal uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. Przed całkowitym 
stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego nadmiar, można też usunąć wkładki dystansowe. 
 W trakcie układania płytek należ także mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe. 
 Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Szczegóły cokołu powinna określać dokumentacja 
projektowa. Dla cokołów wykonywanych z płytek identycznych jak wykładziny podłogi stosuje się te same kleje i 
zaprawy do spoinowania. 
 Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia płytek. Dokładny czas 
powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.  
 W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je wodą mokrym pędzlem. 
 Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po powierzchni wykładziny 
paca gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie pomiędzy płytkami i ruchami prostopadle do 
krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo 
wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. 
 Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. Jeżeli w pomieszczeniach 
występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez 
lekkie zwilżanie ich wilgotną gąbką. 
 Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni 
płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nie szkliwionych i innych o powierzchni porowatej. 
 
5.5. Roboty malarskie – wymagania ogólne 
 
 Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających robót 
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie i kontroli materiałów. 
 W pomieszczeniach pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po: 
- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, z wyjątkiem założenia urządzeń 
ceramicznych, metalowych lub z tworzyw sztucznych (biały montaż), 
- wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe, 
- całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jeśli stolarka nie została 
wykończona fabrycznie. 
Drugie malowanie można wykonać po: 
- wykonaniu tzw. białego montażu, 
- ułożeniu posadzek z przybiciem listew przyściennych i cokołów, 
- oszkleniu okien, jeśli nie było ono wykonane fabrycznie. 
 Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie uszkodzenia 
tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia 
tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np.: kurzu, rdzy, tłuszczu, wykwitów solnych). 
 Tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitów oraz odkurzone 
i umyte wodą. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna wykazywać śladów starej farby ani pyłu po starej powłoce 
malarskiej. Uszkodzenia tynków należy naprawić odpowiednią zaprawą. 
 Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. Elementy 
metalowe przed malowaniem powinny być oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostałości zaprawy, gipsu oraz 
odkurzone i odtłuszczone. 
 Roboty malarskie powinny być prowadzone: 
- w temperaturze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek temperatury 
poniżej 0°C, 
- w temperaturze nie wyższej niż 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, by temperatura podłoża nie przewyższyła 20°C 
(np. w miejscach bardzo nasłonecznionych). 
 Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży przewidzianych pod malowanie nie przekracza 
odpowiednich wartości. 
 Prace malarskie na elementach metalowych można prowadzić przy wilgotności względnej powietrza nie większej 
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niż 80%. 
 Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z daleka od otwartych 
źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem pożaru. 
 Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy zabezpieczyć 
i osłonić przez zabrudzeniem farbami. 
 
5.6. Roboty tynkarskie – wymagania ogólne 
 
5.6.1. Farba gruntująca - podkład pod tynki 
 
 Podłoża, które mają być pokryte farbą muszą być równe, zwarte, suche i wolne od substancji przeciw 
przyczepnościowych: tłuszczy, bitumów, pyłów itp. Zabrudzenia i warstwy o słabej wytrzymałości trzeba usunąć. 
Istniejące powłoki z farb klejowych lub wapiennych należy zeskrobać i zmyć wodą. 
Nie używać rdzewiejących naczyń i narzędzi. Nie rozcieńczać farby. Nie stosować wałków malarskich. Farbę należy 
nakładać pędzlem, równomiernie i jednokrotnie. Czas schnięcia farby wynosi ok. 3 godzin. 
Narzędzia i zachlapania można myć wodą. 
 
5.6.2. Wykonanie tynku mineralnego 
 
 Dekoracyjny tynk cienkowarstwowy do stosowania na zewnątrz i wewnątrz budynków, zawierający ziarno, 
zacierany pacą, uzyskuje fakturę „kornika”. Tynk stanowi wyprawę elewacyjną, w systemach ociepleń budynków 
metodą lekką mokra, z zastosowaniem płyt styropianowych lub fasadowych płyt z wełny mineralnej. 
Całą zawartość opakowania wsypywać do odmierzonej ilości czystej, chłodnej wody i mieszać za pomocą wiertarki z 
mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Nie stosować rdzewiejących pojemników i narzędzi. 
Właściwa ilość wody wynosi od 5,0 do 5,6 1 wody na 25 kg. Konsystencje trzeba dobrać w zależności od warunków 
stosowania. W czasie prowadzenia robót należy zachowywać jednakową, konsystencję materiału poprzez ponowne 
wymieszanie tynku wiertarką, a nie przez dodawanie wody. 
Tynk równomiernie nanosić na podłoże, na grubość ziarna, za pomocą trzymanej pod kątem stalowej pacy. Gdy tynk 
nie klei się już do narzędzia, płasko trzymaną packą plastikową należy nadać mu fakturę. W zależności od kierunku 
ruchów packi można uzyskać koliste, poziome lub pionowe rysy pochodzące od zawartego w tynku ziarna. Nie skrapiać 
tynku wodą. 
Prace na jednej płaszczyźnie należy wykonywać bez przerw. 
Narzędzia i świeże zabrudzenia tynkiem należy myć wodą, stwardniałe resztki tynku można usunąć mechanicznie. 
 
5.7. Wykonanie więźby dachowej oraz pozostałych elementów konstrukcyjnych drewnianych jako szkieletu 
altany edukacyjnej – wymagania ogólne 
 
5.7.1. Wykonanie elementów konstrukcyjnych 
 
- konstrukcja z drewna sosnowego C35, 
- przed przystąpieniem do wyznaczania i wykonania poszczególnych elementów więźby dachowej należy sprawdzić 
wymiary rzeczywiste wieńca na poddaszu oraz usytuowania kominów i innych stałych elementów poddasza i w razie 
stwierdzenia różnic skorygować, wymiary w projekcie budowlanym, 
- w warsztacie ciesielskim lub na terenie przy budynku wykonać szablon kształtu dachu w naturalnej wielkości, a 
następnie przykładać do niego belki i deski w celu wykonania, obrysów i wykreślenia na nich potrzebnych zaciosów, 
wrębów, czopów i otworów na śruby, 
- po wykonaniu wycięć i elementów połączeń w powtarzalnych elementach konstrukcji więźby dachowej należy 
wykonać próbny ich montaż w celu sprawdzenia dokładności połączeń. Mając sprawdzony w próbnym montażu 
powtarzalny segment więźby dachowej można przystąpić do wyznaczenia pozostałych elementów oraz wykonania w 
nich zaciosów, wrębów i innych połączeń, 
- aby przy montażu nie pomylić podobnych elementów, należy każdy element zaopatrzyć w znaki odróżniające go od 
innych elementów. Umieszcza się je od strony widocznej na  przekroju poprzecznym więźby. Znaki mogą być dowolne, 
wykonane narzędziem metalowym aby nie zatarły się podczas impregnacji drewna, przenoszenia i składowania 
poszczególnych elementów, 
- poszczególne elementy należy składować pod zadaszeniem, grupami wg ich rodzaju: oddzielnie krokwie, oddzielnie 
słupy itp. 
- impregnację drewna należy wykonać po dokonaniu próbnego montażu na parę dni przed ustawieniem konstrukcji 
więźby w miejscu przeznaczenia, 
- pomiędzy drewnem a murem lub betonem lub stalą ułożyć izolację z papy izolacyjnej, 
- podsufitka wykonana jako boazeria z drewna liściastego zabezpieczona bezbarwnymi preparatami do  
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ochrony p-poż. Pozostawiona w kolorze naturalnego drewna z zabezpieczeniem przed sinizną. 
 
5.7.2.  Roboty dekarskie 
 
5.7.2.1.  Wymagania ogólne dla podłoży 
 
Podłoża pod pokrycia z papy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-80/B-10240, w przypadku zaś 
podłoży nie ujętych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach technicznych. Powierzchnia podłoża powinna 
być równa, prześwit pomiędzy powierzchnią podłoża a łatą kontrolną o długości 2 m nie może być większy niż 5 mm. 
Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystającymi ponad dach należy – od strony kalenicy – wykonać 
odboje o górnej krawędzi nachylonej przeciwnie do spadku połaci dachowej. 
 
5.7.2.2.  Kładzenie papy asfaltowej podkładowej 
 
Roboty pokrywcze powinny być wykonywane w sposób i zgodnie z wymaganiami podanymi 
w normie PN-80/B10240, z tym że: 
Pokrycia papowe należy wykonywać w porze suchej, przy temperaturze powyżej 5°C. Na połaciach o nachyleniu 
mniejszym niż 20% papę układa się pasami równoległymi do okapu, a przy nachyleniu połaci powyżej 20% – pasami 
prostopadłymi do okapu. 
Przy pochyleniu połaci powyżej 30% arkusze papy powinny być przerzucone przez kalenicę i zamocowane 
mechanicznie. Szerokość zakładów papy w każdej warstwie powinna wynosić co najmniej 10 cm; należy je 
wykonywać zgodnie z kierunkiem spadku połaci. Zakłady każdej następnej warstwy papy powinny być przesunięte o 
1/2 szerokości rolki. (0,50m). W miejscach załamania powierzchni połaci dachowej i w korytach odwadniających 
pokrycie należy wzmocnić, układając pod pierwszą warstwę pokrycia dodatkową warstwę papy. Papa przed użyciem 
powinna być przez 24 godz. przechowywane w temperaturze nie niższej niż 18°C. Bezpośrednio przed ułożeniem papa 
może być luźna zwinięta w rolkę i rozwijana z niej w trakcie przyklejania. Krycie dachów papą powinno być 
wykonywane od okapu w kierunku kalenicy. Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podłoża 
oraz sklejania dwóch jej warstw metodą zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy płomieniem 
palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powłokowej. Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocą palnika 
na gaz propan-butan należy przestrzegać następujących zasad: 
a) palnik powinien być ustawiony w taki sposób, aby jednocześnie podgrzewał podłoże i wstęgę papy od strony 
przekładki antyadhezyjnej, 
b) w celu uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być krótkotrwałe, a płomień palnika powinien być 
ciągle przemieszczany w miarę nadtapiania masy powłokowej, 
c) niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzące do nadmiernego spływu masy asfaltowej lub jej 
zapalenia, 
d) fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową należy natychmiast docisnąć do ogrzewanego podłoża 
wałkiem o długości równej szerokości pasma papy. 
 
5.7.2.3.  Pokrycie jednowarstwowe z papy asfaltowej wg PN-B-02361:2010 
 
Pokrycie z jednej warstwy papy na podłożu z desek ma służyć jako podkład pod pokrycie z gontów bitumicznych. Do 
pokrycia jednowarstwowego podkładowego należy stosować papę asfaltową wierzchniego krycia na tekturze 
wszystkich odmian. W zależności od nachylenia połaci dachowych pasma papy mogą być układane równolegle lub 
prostopadle do okapu. Przy kryciu równoległym do okapu łączenie papy powinno być dokonane na zakład szerokości 
nie mniejszej niż 10 cm, zgodny z kierunkiem pochylenia połaci dachowej. Przy kryciu prostopadłym do okapu 
łączenie papy może być na zakład. Szerokość zakładu powinna być mniejsza niż 10 cm, zgodnie z kierunkiem 
przeważających wiatrów. Przy kryciu równoległym do okapu pierwsze pasmo papy należy zamocować wzdłuż okapu 
przybijając do deskowania górny brzeg w odstępach 40÷50 cm. Zamocowanie dolnego brzegu tego pasma papy przy 
okapach z rynnami należy przykleić do pasa nadrynnowego. Drugie i następne pasma papy należy położyć tak, aby 
dolny brzeg układanego pasma zachodził 10 cm na papę już zamocowaną. Po zamocowaniu górnego brzegu układanej 
papy gwoździami w odstępach 40÷50 cm, dolny brzeg przykleić lepikiem i przybić gwoździami w odstępach 5÷10 cm, 
a zakład z wierzchu przesmarować lepikiem. Kalenicę należy pokryć przez nałożenie brzegów pasma papy z obu stron 
połaci na szerokości 10÷12 cm lub dodatkowego pasma papy o szerokości 33 cm . Wzdłuż krawędzi szczytowej dachu 
lub wysuniętej poza lico ściany szczytowej pokrycia należy obrobić paskiem papy. Podobnie należy wykonywać 
łączenie papy na zakładach, przy okapach, ścianach szczytowych i kalenicy przy pokryciu prostopadle do okapu. 
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5.7.2.4  Krycie dachówką bitumiczną 
 
Krycie połaci dachówką bitumiczną wykonać zgodnie z PN przystąpić do krycia po wykonaniu wszystkich robót 
budowlanych ( deski czołowe szczytowe wentylacja itp) oraz wykonaniu obróbek blacharskich, a które mają styk z 
dachówką zagruntować aby można do nich przykleić dachówki nie należy zrywać folii znajdującej się od spodu nie 
należy używać gontów z paczek o różnej dacie produkcji używać gwoździ o średnicy min 3mm długość min 25 mm i 
średnicy główki min 8mm w ilości 6 szt na 1 arkusz. Gwoździe wbijać prostopadle po wbiciu główka ma być w jednej 
płaszczyźnie co gont wskazane jest podgrzewanie pasków asfaltu opalarką lub palnikiem gazowym o pochyleniu 
większym jak 60st lub w chłodniejsze dni przy braku nasłonecznienia, dodatkowo doklejać punktowo klejem 
bitumicznym przed położeniem należy paczkę delikatnie zgiąć w celu łatwiejszego rozdzielania gontów. W czasie 
wysokich temperatur nie wchodzić na pow. dachu pokrytego gontem. Pasy gontów mocuje się za pomocą gwoździ 
papowych ocynkowanych. Linia wbijania przebiega ok. 2,5 cm ponad górna linią wycięć występujących na paskach 
gontów. Zaleca się mocowanie gontów za pomocą takera dekarskiego i odpowiednio długich zszywek. Rzędy należy 
układać tak aby było przesunięcie o pół dachówki. Układanie zaczynać od okapu przykrywając pas okapowy. sąsiednie 
pasy układa się na styk i mocuje. Kolejny rząd musi nachodzić na poprzedni tak aby przykrywał mocowania. wokół 
kosza wykończonego blacha pasy układa sie tak, aby zachodziły na blachę . Zamiast blachy w koszach lejach 
dopuszcza się zastosowanie papy w kolorze gonta szer 1m. Pasy dachówek zachodzące na kosz można układać na  
przemian lub docinać z obu stron. . Kalenicę i grzbiety wykończyć akcesoriami systemowymi lub docinać z pasków 
dachówek i wygiąć je do kształtu dachu. Sposób montażu gontów powinien być dostosowany do wymogów 
konkretnego producenta gdyż w dużej mierze jest to warunek gwarancji Montaż gonta rozpoczyna się od tzw. pasa 
startowego mocując go wycięciami do góry wzdłuż linii zagięcia okapowego pasa nadrynnowego oraz w odległości ok 
2 cm od zagięcia pasa szczytowego. Pas startowy należy przybić do połaci gwoździami oraz przykleić do pasa 
nadrynnowego oraz szczytowego klejem bitumicznym ( pasmo kleju ok 12-15 cm). Na ułożony pas startowy 
przybijamy pierwszy rząd gontów . drugi rząd układa się tak aby dolna krawędź gonta dochodziła do linii wycięć 
pierwszego rzędu z przesunięciem w poziomie o połowę szerokości listka Wzdłuż pasa szczytowego mocować klejem 
bitumicznym. Linie cięcia gontów należy uszczelnić kitem trwale plastycznym. Po obiciu połaci dachowych gontami 
należy przyciąć je wzdłuż osi kalenicy. 
 
5.8. Wykonanie więźby dachowej stalowej oraz pozostałych elementów konstrukcyjnych stalowych jako szkieletu 

wiaty na odpady wielkogabarytowe – wymagania ogólne 
 
5.8.1. Wykonanie elementów konstrukcyjnych 
 
5.8.1.1. Cięcie elementów stalowych: 
 
- wytwarzanie konstrukcji należy poprzedzić sprawdzeniem wymiarów i prostoliniowości używanych wyrobów ze 

stali konstrukcyjnej, 
- cięcie elementów i obrabianie brzegów należy wykonywać zgodnie z wymaganiami na rysunkach - stosować cięcie 

nożycami lub gazowe (tlenowe) automatyczne lub półautomatyczne, 
- dla elementów pomocniczych i drugorzędnych stosować można cięcie gazowe ręczne, 
- brzegi po cięciu powinny być oczyszczone z gradu i naderwań, 
- przy cięciu nożycami podniesione brzegi powierzchni cięcia należy wyrównać na odcinkach wzajemnego 

przylegania z powierzchnią cięcia elementów sąsiednich, 
- arkusze nie obcięte w hucie należy obcinać co najmniej 20 mm z każdego brzegu, 
 
 
- ostre brzegi po cięciu należy wyrównywać i stępić przez wyokrąglenie promieniem R=2 mm lub większym. -przy 

cięciu tlenowym można pozostawić bez obróbki mechanicznej te brzegi, które będą poddane przetopieniu w 
następnych operacjach spawania oraz te, które osiągnęły klasę jakości nie gorszą niż 3-2-2-4. wg PN-76/M-69774, 

- po cięciu tlenowym powierzchnie cięcia i powierzchnie przyległe powinny być oczyszczone z żużla, gradu, 
 nacieków i rozprysków materiału, 
- dokładność cięcia: dla wymiaru liniowy elementu [m] <1, 1÷5, >5 - odchyłka dopuszczalna odpowiednio [mm] ±1, 

±1,5, ±2 (dokładności nie dotyczą wymiaru, na którym pozostawia się zapas montażowy), 
 
5.8.1.2. Prostowanie i gięcie 
 
 Podczas prostowania i gięcia powinny być przestrzegane ograniczenia dotyczące granicznych temperatur oraz 
promieni prostowania i gięcia. W wyniku tych zabiegów w odkształconym obszarze nie powinny wystąpić rysy i 
pęknięcia. 
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 Prostowanie na zimno na walcach i prasach jest dopuszczalne tylko w przypadku, gdy promienie krzywizny R są 
mniejsze niż graniczne dopuszczalne wartości podane w normie PN-B-06200. Nie dopuszcza się odkształcania na 
zimno elementów ze stali o grubości ponad 12 mm.  
 W przypadkach, gdy nie zachodzą warunki jw. prostowania należy dokonywać na gorąco po podgrzaniu do 
temperatury kucia i zakończyć w temperaturze nie niższej niż 950°C. Obszar nagrzewania materiału powinien być 1,5 
do 2 razy większy niż obszar odkształcony. Chłodzenie elementów powinno odbywać się wolno, w temperaturze 
otoczenia nie niższej. 
 
5.8.1.3. Składanie zespołów 
 
1)   Tolerancje montażowe 
 
 Części do składania powinny być czyste oraz zabezpieczone przed korozją co najmniej w miejscach, które po 
montażu będą niedostępne. Stosowane metody i przyrządy powinny zagwarantować dotrzymanie wymagań dokładności 
zespołów i wykonania połączeń według załączonych tabeli: 
 

Rodzaj odchyłki Element konstrukcji Dopuszczalna odchyłka 

Nieprostoliniowość 
Pręty, blachownice, słupy,  

części ram 
0,001 długości lecz nie więcej 

jak 10 mm 

Skręcenie pręta – 
0,002 długości lecz nie więcej 

niż 10 mm 

Odchyłki płaskości półek, ścianek środników – 
2 mm na dowolnym odcinku 

1000 m 

Wymiary przekroju – 
do 0,01 wymiaru lecz nie 

więcej niż 5 mm 

Przesunięcie środnika – 0,006 wysokości 

Wygięcie środnika – 0,003 wysokości 

 

Wymiar nominalny mm 
Dopuszczalna odchyłka wymiaru mm 

przyłączeniowy swobodny 

do 500 
500-1000 

1000-2000 
2000-4000 
4000-8000 

8000-16000 
16000-32000 

0,5 
1,0 
1,5 
2,0 
3,0 
5,0 
8,0 

2,5 
2,5 
2,5 
4,0 
6,0 

10,0 
16 

   
 
2)   Połączenia spawane 
 
a) Spawanie winno odbywać się zgodnie z norma PN-89/S-10050. 
b) Osoby kierujące spawaniem i spawacze powinny posiadać odpowiednie uprawnienia państwowe. 
c) Elementy stalowe konstrukcji spawane są w Wytwórni w elementy montaŜowe zgodnie z dokumentacją 

projektową. 
d) Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15 mm powinny być oczyszczone z rdzy, farby i 

zanieczyszczeń oraz nie powinny wykazywać rozwarstwień i rzadzizn widocznych gołym okiem. Kąt ukosowania, 
położenie i wielkość progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyłki przyjmuje się według właściwych norm 
spawalniczych. Szczelinę między elementami o nieukosowanych brzegach stosować nie większą od 1,5 mm. 

e) W czasie spawania wilgotność względna powietrza nie może być większa niż 80%, a temperatura nie 
niższa niż +5°C. W czasie opadów atmosferycznych, mgły lub mżawki miejsce spawania i stanowiska 

 spawaczy należy osłonić. 
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f) Wykonanie spoin. 
- na Wytwórcy spoczywa obowiązek prowadzenia Dziennika spawania, 
- spoiny powinny posiadać klasę zgodną z dokumentacją projektową i projektem spawania, 
- rzeczywista grubość spoin może być większa od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza się grubość 

mniejszą o 5% dla spoin czołowych i o 10% dla pozostałych, 
- dopuszcza się miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jeśli wady te mieszczą się w granicach grubości spoiny, 
- niedopuszczalne są pęknięcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica, 
- każda spoina powinna być oznaczona osobistym znakiem spawacza, wybitym na obu końcach krótkich spoin w 

odległości 10-15 mm od brzegu, na długich spoinach co 1,0 m, 
- spoiny czołowe powinny być podspawane lub wykonane taką technologią, aby grań była jednolita i gładka, 
- spoiny czołowe powinny posiadać klasę wadliwości złącza R1, a spoiny normalnej jakości powinny 

odpowiadać wadliwości złącza R2 wg PN-87/M-69772 (PN-EN 1435:2001), 
- spoiny pachwinowe powinny odpowiadać klasie wadliwości W2 wg PN-85/M-69775 PN-EN970:1999), 
- spoiny po wykonaniu powinny być obrobione mechanicznie, 
- dopuszczalna wadliwość spoiny czołowej wg PN- 85/M-69775 (PN-EN 970:1999): dla złączy specjalnej jakości - 

klasa wadliwości W1, a dla złączy normalnej jakości - klasa wadliwości W2, 
- wszystkie spoiny po wykonaniu podlegają badaniu, ocenie jakości i odbiorowi zgodnie z PN-89/S-10050. 
- koszt wszystkich badań przewidzianych SST, normą PN-89/S-10050 i innych zleconych przez Inżyniera ponosi 

Wykonawca, 
- badania mogą wykonywać jedynie laboratoria zaakceptowane przez Inżyniera, 
- Wykonawca robót montażowych zobowiązany jest gromadzić pełną dokumentację badań w postaci radiogramów 

oraz protokołów i przekazać je Inżynierowi podczas odbioru końcowego konstrukcji, 
- wymagania dodatkowe takie jak: obróbka spoin, przetopienie grani, wymaganą technologię spawania może zalecić 

Inżynier wpisem do dziennika budowy, 
- spoiny sczepne powinny być wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne, 
- wady zewnętrzne spoin można naprawić uzupełniającym spawaniem, natomiast pęknięcia, nadmierną ospowatość, 

braki przetopu, pęcherze należy usunąć przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie. 
g) W wyniku spawania powstają naprężenia spawalnicze powodujące odkształcenia elementów 
 konstrukcji stalowej. Sposób usunięcia odkształceń konstrukcji w zgodzie z zaleceniami PN-89/S-10050. 
 
3) Połączenia na śruby 
 
 Długość śruby powinna być taka, aby można było stosować możliwie najmniejszą liczbę podkładek, przy 
zachowaniu warunku, że gwint nie powinien wchodzić w otwór głębiej jak na dwa zwoje. Nakrętka i łeb śruby powinny 
bezpośrednio lub przez podkładkę dokładnie przylegać do łączonych powierzchni. powierzchnie gwintu oraz 
powierzchnie oporowe nakrętek i podkładek przed montażem pokryć warstwą smaru. śruba w otworze nie powinna 
przesuwać się ani drgać przy ostukiwaniu młotkiem kontrolnym. 
 
4) Połączenia na kotwy wklejane 
 
 Połączenia na kotwy wklejane należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną oraz instrukcją montażu 
producenta. 
 
5.8.1.4. Montaż konstrukcji 
 
1) Dopuszczalne tolerancje: 
 
 Wytwórca powinien w obecności przedstawiciela Inspektora nadzoru wykonać próbne użycie sprzętu 
przeznaczonego do prostowania i gięcia elementów, 
 Wystąpienie pęknięć po prostowaniu lub gięciu powoduje odrzucenie wykonanych elementów. 
 Wymiary liniowe elementów konstrukcyjnych, których dokładność nie została podana na rysunkach lub innych 
normach, powinny być zawarte w granicach podanych, przy czym rozróżnia się: 
a) wymiary przyłączeniowe, tj. wymiary konstrukcyjne zależne od innych wymiarów, podlegające pasowaniu, 

warunkujące prawidłowy montaż oraz normalne funkcjonowanie konstrukcji, 
b) wymiary swobodne, których dokładność nie ma konstrukcyjnego znaczenia. 
 Dopuszczalne odchyłki wymiarów liniowych pokazano w poniższej tabeli: 
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Wymiar nominalny [mm] 
Dopuszczalne odchyłki wymiaru [mm] 

przyłączeniowego swobodnego 

500 - 1 000 0,5 1,5 

1 000 - 2 000 1,0 2,5 

2 000 - 4 000 1,5 4,0 

4 000 - 8 000 2,5 6,0 

8 000 - 16 000 4,0 10,0 

 
2) Zasady montażu konstrukcji stalowych: 
 
 Montaż konstrukcji stalowych należy wykonywać zgodnie z zaleceniami normy PN-B-06200. 
 Przed przystąpieniem do montażu należy naprawić uszkodzenia elementów powstałe podczas transportu i 
składowania. Dopuszczalne odchyłki ustawienia geometrycznego konstrukcji 
- odchylenie osi słupa względem osi teoretycznej - 5 mm, 
- odchylenie osi słupa od pionu - 15 mm, 
- strzałka wygięcia słupa - h/750 lecz nie więcej niż 15 mm, 
- wygięcie belki lub wiązara l/750 lecz nie więcej niż 15 mm, 
- odchyłka strzałki montażowej - 0,2 projektowanej. 
 Powierzchnie i brzegi elementów przygotowanych do spawania powinny być czyste, suche i wolne od widocznych 
pęknięć i karbów. Materiały z oznakami uszkodzeń (pęknięcia i odpryski, zardzewiały i brudny element) nie powinny 
być stosowane. 
 W temperaturze otoczenia poniżej 0oC należy stosownie do rodzaju konstrukcji rozważyć zastosowanie wstępnego 
podgrzania. Wprowadzanie dodatkowych spoin lub zmiany położenia spoin w stosunku do projektu jest dopuszczalne. 
 Elementy konstrukcji winny być oznakowane w sposób trwały i widoczny zgodnie z oznaczeniami przyjętymi na 
rysunkach montażowych. 
 Łączniki i elementy złączne powinny być odpowiednio opakowane, oznakowane i przechowywane w warunkach 
suchych. 
 Jeżeli uszkodzone elementy są naprawiane przed montażem, sposób naprawy powinien być uzgodniony z osobą 
uprawnioną do kontroli jakości. 
 W każdym stadium montażu konstrukcja powinna mieć zdolność przenoszenia sił wywołanych wpływami 
atmosferycznymi oraz obciążeniami montażowymi, sprzętem i materiałami. Roboty należy tak wykonywać, aby żadna 
część konstrukcji nie została podczas montażu przeciążona lub trwale odkształcona. 
 Stałe połączenia elementów konstrukcji powinny być wykonywane dopiero po dopasowaniu styków i 
wyregulowaniu całej konstrukcji lub niezależnej jej części. Przekładki stosowane do regulacji konstrukcji należy 
wykonywać ze stali o takich samych własnościach plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczyć przed 
wypadnięciem. W połączeniach śrubowych zakładkowych szczelina w styku nie sprężanym nie powinna przekraczać 2 
mm. 
Otwory na śruby zaleca się dopasowywać za pomocą przebijaków a w razie konieczności rozwiercać. W przypadkach, 
w których zastosowanie przekładek nie pozwala na wyregulowanie konstrukcji, konieczna jest odpowiednia korekta 
elementów w warsztacie lub na budowie po uzgodnieniu z projektantem. 
 
5.8.2.  Roboty dekarskie 
 
5.8.2.1. Warunki przystąpienia do robót pokrywczych 
 

Do wykonywania robót pokrywczych płytami warstwowymi można przystąpić po całkowitym zakończeniu i 
odbiorze robót konstrukcyjnych (ciesielskich) dachu oraz po przygotowaniu i kontroli podkładu pod pokrycie. Ponadto 
roboty pokrywcze mogą być wykonywane po zrealizowaniu poprzedzających je prac na dachu takich jak: 
- deskowanie i wykonanie obróbek koszów i zlewów, 
- osadzenie  elementów przechodzących  przez pokrycie dachowe, nie osadzonych w elementach systemowych 

przyjętego rozwiązania pokrywczego układanych w trakcie wykonywania robót pokrywczych, 
- wykonanie obróbek blacharskich na okapach, w koszach, przy murach ogniowych, i kominach, rurach, masztach i 

podobnych elementach przechodzących przez pokrycie dachowe. 
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5.8.2.2. Pokrycia z płyt warstwowych 
 
Pokrycia z płyt warstwowych należy wykonać zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach wyrobów, 
wymaganiami producenta i PN-B-02361:2010. 
 
1)  Przygotowanie montażu  
 
Zespół projektowy musi zapewnić wykonawczą dokumentację projektową i montażową, obejmującą:  
- rysunki rozkładu płyt (rzuty poziome i przekroje pionowe w charakterystycznych płaszczyznach),  
- opis mocowania płyt (z podaniem rodzaju i ilości łączników) w pozycjach skrajnych i środkowych,  
- rozwiązanie poszczególnych detali połączeń lekkiej obudowy,  
- zestawienie obróbek blacharskich, łączników i uszczelek,  
- technologię montażu.  
 
W trakcie przejęcia stanowiska pracy należy sprawdzić :  
- czy konstrukcja nośna została wykonana zgodnie z dokumentacją techniczną i czy nie zostały przekroczone 
dopuszczalne odchyłki montażowe. Jeżeli producent nie zalieci inaczej  
płyty warstwowe będą montowane do konstrukcji wsporczej, której odchyłka od płaszczyzny nie przekracza 
L/600 (gdzie L – odległość pomiędzy kolejnymi elementami podparcia),  
 
O ewentualnych brakach, błędach lub złej jakości należy natychmiast poinformować Kierownictwo Budowy 
oraz przedstawiciela producenta płyt warstwowych. 
 
2)  Technologia montażu płyt dachowych warstwowych   
 
Dachowe płyty warstwowe lekkiej obudowy montuje się zwykle po wbudowaniu płyt ściennych. Przed montażem płyt 
dachowych należy ustawić pomocniczy pomost roboczy. Pakiety paneli transportuje się na dach przy pomocy żurawia 
budowlanego o odpowiednim zasięgu, wysokości podnoszenia i udźwigu. W zależności od ciężaru własnego, 
poszczególne płyty przenosi się w miejsce wmontowania ręcznie, przy pomocy wózka widłowego lub żurawia 
samojezdnego. Montaż płyt odbywa się po założeniu na konstrukcji nośnej wymaganych uszczelek samoprzylepnych 
oraz obróbek blacharskich przykrywanych płytami (zanikających). Po zamontowanych płytach dachowym można 
chodzić i można ich używać jako pomost roboczy. W przypadku, gdy nie da się zastosować płyt o długości 
odpowiadającej całej długości spadku dachu, płyty należy montować w pasmach poczynając od okapu i kończąc na 
kalenicy. Trzeba wtedy wykonać złącze poprzeczne płyt dachowych. Poszczególne płyty dachowe w danym paśmie 
nakładają się na siebie na długości od 150 do 300mm (tzw. „zakład” lub „podcięcie”) w zależności od pochylenia 
dachu. Płyty układane w drugim rzędzie (i ewentualnie w następnych rzędach) należy przed wmontowaniem 
odpowiednio przygotować przez odcięcie części dolnego arkusza blachy i usunięcie rdzenia izolacyjnego na szerokości 
zakładki (jest możliwe fabryczne wykonanie podcięcia, należy tę informację podać przy składaniu zamówienia).  
Folię ochronną należy usunąć z zakładkowych części płyt jak również z miejsc, w których panele mocuje się do 
konstrukcji nośnej. Przed przykręceniem montowanej płyty do konstrukcji wsporczej należy dokładnie sprawdzić czy 
płyta została prawidłowo ułożona (zaleca się stosować kontrolne linie znacznikowe). W czasie montażu danej płyty 
wystarczy ją wstępnie zamocować do konstrukcji za pomocą dwóch śrub, jednak przed końcem zmiany, w ułożonych 
płytach, należy uzupełnić wszystkie śruby mocujące. Przed ułożeniem kolejnej płyty należy przykleić butylową taśmę 
uszczelniającą na skrajnym grzbiecie płyty poprzednio zamontowanej (pod tzw. „zakładem”). Po nawierceniu i 
przykręceniu płyty należy usunąć wszystkie wióry i opiłki powstałe podczas mocowania. Nie wolno przesuwać płyt po 
zmontowanej części dachu. Po zdjęciu folii ochronnej (należy tego dokonać wciągu 4 tygodni od momentu ułożenia 
płyt) nie wolno chodzić po zmontowanej części dachu ze względu na możliwość zarysowania powierzchni płyt. Jeżeli 
konieczne jest wejście na dach i poruszanie się po płytach, należy ułożyć chodnik ochronny z materiałów elastycznych 
(styropian, wełna min.). 
 
3)  Technologia mocowań płyt warstwowych lekkiej obudowy  
 
Do mocowania płyt do konstrukcji nośnej służą śruby „pierwszego rzędu” samogwintujące lub samowiercące o 
średnicy Ø5.5mm lub Ø6.3mm, ze stali węglowej-ocynkowanej lub nierdzewnej, w zależności od grubości profili 
wsporczych obudowy. Pod łbem wkręcanej śruby znajduje się podkładka z uszczelką EPDM lub w przypadku śrub 
dachowych można zastosować wzmacniające kaloty. Przewidziane w projekcie śruby wkręca się, w zależności od 
rodzaju płyty, w gnieździe zamka lub w odpowiednim miejscu na wierzchniej okładzinie płyty. W przypadku płyt 
dachowych z zewnętrzną okładziną z blachy trapezowej, zwyczajowo łączniki osadza się na grzbietach trapezów, 
jednakże jest dopuszczalne osadzanie śrub mocujących w dolnych partiach blachy trapezowej. W przypadku płyt 
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dachowych niezbędne jest stosowanie łączników „pierwszego rzędu” z tzw. podwójnym gwintem. Są to łączniki 
dodatkowo wyposażone w gwint pod łbem śruby, mający na celu odpowiednie dociśnięcie zewnętrznej blachy do 
podkładki z uszczelką z EPDM i przez to zapewnienie odpowiedniej szczelności dla otworu, w którym osadzono 
łącznik.  
W przypadku stosowania łączników samogwintujących, średnica wstępnie wierconego otworu dla śruby 
samogwintującej zależy od grubości ścianki konstrukcji, do której mocowana jest płyta. Należy zachować średnice 
wstępnego wiercenia podane przez producenta śrub.  
Łączniki „drugiego rzędu” do wzajemnego łączenia płyt dachowych w zakładzie bocznym płyt można wkręcać dopiero 
po ostatecznym zamocowaniu płyt do konstrukcji wsporczej. Jako łączników drugiego rzędu używa się śrub 
samowiercących o średnicy Ø4.8mm lub Ø5.5mm ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej, wyposażonych w podkładki 
uszczelniające. Zalecane rozstawy śrub drugiego rzędu wnoszą od 200 do 500mm, dobór odpowiedniego rozstawu 
zależy głównie od pochylenia połaci dachowej i geometrii dachu, rozstawy śrub „szyjących” należy określić w 
projekcie wykonawczym.  
W złączu poprzecznym płyt dachowych stosuje się, co najmniej dwa rzędy uszczelek butylowych pomiędzy 
nakładające się górne blachy fałdowe łączonych płyt. W złączu poprzecznym stosuje się śruby „drugiego rzędu”: 
osadzane pomiędzy pasmami uprzednio założonych uszczelek butylowych, w ilości minimum po dwie śruby, 
równomiernie rozłożone, w każdej „dolinie” pomiędzy grzbietami trapezów. Poprzeczne  
złącza płyt dachowych wykonuje się dopiero po ostatecznym zamocowaniu płyt do konstrukcji wsporczej. 
 
4)  Warunki montażu płyt warstwowych lekkiej obudowy 
  
Montaż płyt warstwowych lekkiej obudowy nie wymaga specjalnych warunków atmosferycznych. Jednak 
podczas montażu w ekstremalnych temperaturach należy uwzględnić rozszerzalność termiczną okładzin płyt jak 
również trudności związane z użyciem niektórych materiałów uszczelniających i klejów. Zaleca się układanie i 
montaż płyt w temperaturach z zakresu od -5 0C do +20 0C.  
W związku z dużą powierzchnią montowanych płyt warstwowych, silne wiatry stanowią poważne zagrożenie w czasie 
robót montażowych. Przy pracy na wysokościach powyżej 20m, siłę wiatru należy mierzyć w najwyższym miejscu 
obszaru montowania. Jeżeli prędkość wiatru przekracza 10m/sek., zabronione są wszelkie prace wysokościowe. W 
związku z ewentualnym skutkami działania wiatru, ułożone płyty należy zamocować przy pomocy wszystkich 
przewidzianych w projekcie śrub przed końcem zmiany. Nie zamontowane płyty można pozostawić na dachu tylko po 
odpowiednim powiązaniu ich w pakiety i tymczasowym zamocowaniu do konstrukcji wsporczej. 
 
5) Urządzenia do odprowadzania wód opadowych 
 
- w dachach z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być osadzone uchwyty rynnowe 
(rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym, 
- zewnętrzny brzeg rynny powinien być usytuowany o 10 mm niżej niż brzeg wewnętrzny, 
- spadki rynien powinny być nie mniejsze niż 0,5%, 
- odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno być większe niż 3 mm na długości 2 m, 
- rury należy mocować do ściany za pomocą przykręcanych obejm, 
- obejmy mocować do ściany za pomocą kołków. 
 
6) Obróbki blacharskie 
 
- obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej gr. 0,7 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)  Przepisy BHP 
  
W czasie montażu płyt należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących bezpieczeństwa pracy i sprzętu technicznego 
używanego do prac budowlano-montażowych, w szczególności przepisów zawartych w Rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003, w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz.U. z 2003r, nr 47, poz. 401). Należy zwrócić szczególną uwagę na BHP robót wykonywanych w 
surowych warunkach atmosferycznych (silny i porywisty wiatr, obfite opady, niska temperatura). 
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5.9. Roboty izolacyjne – wymagania ogólne 
 
5.9.1. Izolacja bitumiczna 
 
Przygotowanie podkładu: 
Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań obciążenia. 
Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona.  
Gruntowanie podkładu: 
Podkład betonowy lub cementowy pod izolację bitumiczną powinien być zagruntowany roztworem bitumicznym lub 
emulsją asfaltowa. Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%. 
Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach z tym że druga warstwa może być 
naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu 
powinna być nie niższa niż 5°C. 
 
5.9.2. Izolacja foliowa 
 
Izolacje przeciwwilgociowe powinny składać się z warstwy foli polietylenowej gr. 0,2 mm z zakładem na łączeniach 15 
cm i zakładem na ścianach 5 cm. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i 
pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające 
odpowiednie uprawnienia budowlane. 
 
6.2. Konstrukcje betonowe i żelbetowe 
 
6.2.1. Kontrola, pomiary i badania 
 
6.2.1.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu: 
− określenie stanu terenu, 
− ustalenie składu betonu i zapraw, 
− ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy. 
 
6.2.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

a) Wymagania ogólne 
Kontrola jakości wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją 
projektową oraz wymaganiami podanymi w normie PN-S-10040:1999 oraz niniejszej ST. 
Kontrola powinna być prowadzona wg ustalonego „Planu kontroli”, obejmującego między innymi podział obiektu na 
części podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe określenie zakresu, celu kontroli, częstotliwości badań, sposobu i 
ilość pobierania próbek. 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek sporządzenia „Planu kontroli”, który podlega zatwierdzeniu przez Inżyniera. 
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.  

b) Zakres kontroli i badań 

- Deskowanie: 
Kontrola deskowania przed przystąpieniem do betonowania musi być dokonana przez Inżyniera i potwierdzona wpisem 
do Dziennika Budowy. 
Deskowanie powinno odpowiadać wymaganiom zawartym w normach PN-S-10040:1999 i PN-93/S-10080 oraz 
niniejszej SST. 
Sprawdzenie polega na: 
–  sprawdzeniu stanu technicznego deskowań uniwersalnych przed zastosowaniem, 
–  sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem, 
–  sprawdzeniu stateczności deskowania, 
–  sprawdzeniu szczelności deskowania, 
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–  sprawdzeniu czystości deskowania, 
–  sprawdzeniu powierzchni deskowania, 
–  sprawdzeniu pokrycia deskowania środkiem antyadhezyjnym, 
–  sprawdzeniu klasy drewna i jego wad, 
–  sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania, 
–  sprawdzeniu geodezyjnym położenia górnego poziomu betonowania. 
Wymagania i tolerancje podaje norma PN-S-10040:1999. 

- Zbrojenie: 
Kontrola zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania musi być dokonana przez Inżyniera i potwierdzona wpisem 
do Dziennika Budowy. 
Zbrojenie powinno być zgodne z dokumentacją projektową oraz odpowiadać wymaganiom zawartym w normach PN-S-
10040:1999 i PN-91/S-10042, a także niniejszej SST. 
Zakres sprawdzenia oraz wymagania i tolerancje podają powyżej przytoczone normy. 

- Składniki mieszanki betonowej: 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych normami PN-S-
10040:1999, PN-88/B-08250 i niniejszą SST, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inżynierowi 
wszystkich wyników badań dotyczących jakości stosowanych materiałów. 
Wykonawca musi posiadać własne laboratorium lub też, za zgodą Inżyniera, zleci nadzór laboratoryjny niezależnemu 
laboratorium. Wykonawca powinien umożliwić udział w badaniach Inżynierowi. 
Należy opracować „Plan kontroli” jakości betonu uwzględniający badanie składników mieszanki betonowej, 
dostosowany do wymagań technologii produkcji. W „Planie kontroli” powinny być uwzględnione badania przewidziane 
normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszą ST, oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia 
prawidłowości zastosowanych materiałów, a wymagane przez Inżyniera. 
W celu wykonania badań składników mieszanki betonowej należy pobierać próbki. Ilość pobranych próbek powinna 
być określona w „Planie kontroli” jakości betonu, który podlega zatwierdzeniu przez Inżyniera. 

- Mieszanka betonowa: 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych normami PN-S-
10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszą SST, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inżynierowi 
wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 
Wykonawca musi posiadać własne laboratorium lub też, za zgodą Inżyniera, zleci nadzór laboratoryjny niezależnemu 
laboratorium. Wykonawca powinien umożliwić udział w badaniach Inżynierowi. 
Należy opracować „Plan kontroli” jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W „Planie kontroli” 
powinny być uwzględnione badania przewidziane normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszą SST, oraz 
ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych, a wymagane 
przez Inżyniera. 
W celu wykonania badań mieszanki betonowej należy pobierać próbki. Ilość pobranych próbek powinna być określona 
w „Planie kontroli” jakości betonu, który podlega zatwierdzeniu przez Inżyniera. 
Mieszanka betonowa powinna mieć właściwości zgodne z postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej 
SST. 

- Wbudowanie mieszanki betonowej: 
Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny być zgodne z normą PN-S-10040:1999 oraz niniejszą SST. 
Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyżej przytoczona norma. 

- Pielęgnacja betonu: 
Warunki pielęgnacji betonu powinny być zgodne z normą PN-S-10040:1999 oraz niniejszą SST. 
Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyżej przytoczona norma. 

-  Beton: 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych normami PN-S-
10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszą SST, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inżynierowi 
wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 
Wykonawca musi posiadać własne laboratorium lub też, za zgodą Inżyniera, zleci nadzór laboratoryjny niezależnemu 
laboratorium. Wykonawca powinien umożliwić udział w badaniach Inżynierowi. 
Należy opracować „Plan kontroli” jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W „Planie kontroli” 
powinny być uwzględnione badania przewidziane normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszą SST, oraz 
ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych, a wymagane 
przez Inżyniera. 
W celu wykonania badań betonu należy pobierać próbki. Ilość pobranych próbek powinna być określona w „Planie 
kontroli” jakości betonu, który podlega zatwierdzeniu przez Inżyniera. 
Beton powinien mieć właściwości zgodne postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST. 
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- Kontrola wykończenia powierzchni betonu: 
Wykończenie powierzchni betonu powinno być zgodne z dokumentacją projektową, postanowieniami normy PN-S-
10040:1999 oraz niniejszej SST. 
Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podaje powyżej przytoczona norma. 

- Kontrola sprzętu: 
Sprzęt powinien być zgodny z postanowieniami niniejszej SST. Sprawdzenie polega na: 
–  kontroli miejsca przechowywania czynników produkcji, 
–  sprawdzeniu urządzeń do ważenia i mieszania, 
–  sprawdzeniu betoniarki, 
–  sprawdzeniu samochodów do przewozu mieszanki betonowej, 
–  sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki betonowej, 
–  sprawdzeniu urządzeń do zagęszczania mieszanki betonowej, 
–  sprawdzeniu urządzeń do pielęgnacji i obróbki betonu. 
− Wszystkie roboty ujęte w niniejszej ST podlegają odbiorowi, a ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana 
jest wpisem do Dziennika Budowy. 
 
6.3. Konstrukcje drewniane 
  
a) Kontrola jakości robót obejmuje następujące czynności: 
- kontrolę zgodności zastosowanego materiału z wymaganiami dokumentacji projektowej i SST, 
- kontrolę elementów przed ich zmontowaniem, 
- kontrolę gotowej konstrukcji, 
- kontrolę stężenia i zwiatrowania konstrukcji. 
 
b) Badanie materiałów przewidzianych w projekcie lub niniejszych warunkach technicznych do wykonania konstrukcji 

drewnianej powinno być dokonane przy dostawie tych materiałów. 
Ocena jakości materiałów przy odbiorze konstrukcji powinna być dokonywana pośrednio na podstawie zapisów w 
dzienniku budowy i zaświadczeń z kontroli stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami 
dokumentacji technicznej oraz norm państwowych. 

 
c) Badania elementów przed ich zmontowaniem powinno obejmować: 
- sprawdzenie wykonania połączeń na zgodność z wymaganiami podanymi w dokumentacji technicznej, 
- sprawdzenie wymiarów wzorników (szablonów) i konturów oraz wymiarów poszczególnych elementów 

konstrukcji należy przeprowadzić za pomocą pomiaru taśmą lub inną miarą stalową z podziałką milimetrową, przez 
stwierdzenie ich zgodności z dokumentacją techniczną i wymaganiami podanymi w niniejszych warunkach 
technicznych, 

- sprawdzenie wilgotności drewna. 
 
6.4. Konstrukcje stalowe 
 
6.4.1. Kontrola jakości wykonania konstrukcji stalowych. 
 

W trakcie wytwarzania konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlegają: 
- wymiary i kształt dostarczonego materiału, 
- właściwości wytrzymałościowe dostarczonego materiału, 
- wymiary i kształt elementów przeznaczonych do scalenia w element montażowy, prawidłowość rozmieszczenia i 

wielkości otworów pod śruby montażowe, 
- jakość i sposób przygotowania brzegów elementów do spawania, 
- kość połączeń spawanych w zależności od kategorii połączenia i klasy konstrukcji spawanej, 
- wymiary wykonanych elementów montażowych, 
- kształt wykonanych elementów montażowych. 

W trakcie montażu konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega: 
- osadzenie śrub kotwiących w elementach podporowych, 
- rozmieszczenie elementów montażowych i ich wzajemne położenie w pionie i w poziome, 
- połączenia montażowe w zakresie ilości, średnicy i klasy wytrzymałościowej łączników śrubowych, a w 

szczególności dokręcenie śrub i nakrętek. 
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6.4.2. Kontrola połączeń spawanych. 
 
 Spawanie winno odbywać się zgodnie z norma PN-89/S-10050. Osoby kierujące spawaniem i spawacze powinny 
posiadać odpowiednie uprawnienia państwowe. 

Przebieg prac spawalniczych należy kontrolować w fazach: 
- wstępnej, 
- bieżącej (międzyoperacyjnej), 
- ostatecznej. 

W fazie wstępnej należy sprawdzić: 
- opracowanie i stosowanie technologii spawania dla konstrukcji (elementów) spawanych klasy 1 i 2, 
- posiadanie kwalifikacji (uprawnienia) spawaczy, 
- dziennik spawania (dziennik budowy), 
- dobór i stan materiałów hutniczych, 
- przygotowanie materiałów do spawania, 
- sprzęt spawalniczy i stanowiska do spawania (m.in. warunki magazynowania i suszenia elektrod). 

W fazie bieżącej (międzyoperacyjnej) należy sprawdzać: 
- ogólną zgodność przebiegu procesu spawania z technologią spawania w zakresie kwalifikacji spawaczy, sprzętu, 

parametrów spawania, kolejności spawania, 
- zabezpieczenia stanowiska przed wpływami atmosferycznymi, 
 - jakość wykonania poszczególnych ściegów w przypadku spawania blach grubych ze stali niskostopowych o 

podwyższonej wytrzymałości w utrudnionych warunkach spawania, 
- prowadzenie dziennika spawania, 
- znakowanie spoin przez spawaczy, 
- jakość spoin, które po całkowitym wykonaniu konstrukcji lub urządzenia będą niedostępne lub będzie niemożliwa 

naprawa (utrudniona) w przypadku ich wadliwości, 
W fazie ostatecznej (po wykonaniu spawania) należy sprawdzać: 

- prawidłowość użytych materiałów przez porównanie oznaczeń materiałowych na konstrukcji z dowodami dostawy, 
dokumentacją techniczną oraz zaświadczeniami o jakości - atestami hutniczymi, 

- dziennik spawania (porównać oznaczenia spoin na konstrukcji z oznaczeniami wpisanymi do dziennika spawania) i 
warunki, jakie były podczas spawania konstrukcji z wymaganiami technologii, 

- oczyszczenie spoin z żużla i odprysków, 
- zgodność długości i liczby spoin pachwinowych z dokumentacją, 
- wymiary spoin ze szczególnym uwzględnieniem spoin pachwinowych, 
- jakość złączy spawanych w zakresie wymaganym odpowiednio do klasy konstrukcji. 

 
 
Kontrola jakości określa spoiny wymagające poprawy. Spoiny poprawione podlegają ponownemu 

odbiorowi. Kontrolą przez oględziny zewnętrzne należy objąć wszystkie połączenia spawane. Połączenie do kontroli 
powinno być oczyszczone na szerokości około 20 mm z rdzy, farb, żużla i innych zanieczyszczeń, w przypadkach 
wątpliwych połączenie musi być oczyszczone do metalicznego połysku. Wykryte niedopuszczalne wady należy 
oznaczyć i przedstawić do naprawy. 
 
6.4.3. Kontrola połączeń na śruby. 
 

Sprawdzenia połączeń śrubowych należy dokonać zgodnie z PN-B-06200. Kontrola polega na sprawdzeniu: 
- zastosowania w połączeniach właściwych śrub, 
- jakości wyrobów śrubowych, 
- przygotowania powierzchni styku, 
- szczelności połączenia śrubowego szczelinomierzem, 
- wielkości skręcenia śrubami sprężającymi - dokonuje się w ilości 10% śrub, a jeżeli liczba śrub jest mniejsza niż 20 

mm - dwa połączenia. 
 
6.4.4. Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i położenia konstrukcji stalowych. 
 

Należy wykonać: 
- sprawdzenie wykonanej konstrukcji z Dokumentacją Projektową, 
- wykonanie pomiarów sprawdzających konstrukcji, sprawdzenie wielkości odchyłek w stosunku do wielkości 

określonych w projekcie, 
- sprawdzenie poprawności wykonania połączeń, styków montażowych i kotwienia, 
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- sprawdzenie wpisów w Dzienniku budowy z odbiorów częściowych elementów montażu (podlewki, regulacji, 
stężenia itp.), 
Tolerancje i dopuszczalne odchyłki elementów stalowych wg PN-B-06200: 

- usytuowanie w planie osi słupa w poziomie stopy: ± 5 mm, 
- odległość między sąsiednimi słupami: ± 10 mm, 
- położenie słupa na poziomie fundamentów i pięter względem prostej łączącej sąsiednie fundamenty: ±5 mm, 
- pochylenie słupa między poziomami sąsiednich stropów: +/-wysokość/500, 
- pochylenie słupa jednokondygnacyjnego: ±wysokość/300, 
- położenie połączenia belki ze słupem w osi: ± 5 mm, 
- poziom belki: ±10mm, 
- różnica poziomów na końcach belek - mniejsza z wartości: długość/500 lub 10 mm, 
- poziomy sąsiednich belek: ± 10 mm, 
- odległość między sąsiednimi belkami: ± 10 mm, 
- poziomy sąsiednich stropów: ± 10mm. 

Dopuszczalne odchyłki szyn i belek podsuwnicowych wg PN-B-06200 
- lokalna odchyłka szyny od prostej: poziomo ± 1 mm / 2 m, 
- pionowo: ± 1 mm / 2 m, 
- różnica poziomów szyny na długości L między podporami: L/1000 lub 10 mm, 
- mimośrodowość szyny względem środnika: ±0,5 grubości środnika >12 mm, 
- ±6 mm przy grubości środnika: < 12 mm, 
- nachylenie główki szyny do poziomu: kąt = ± 1 / 100 arc, 
- uskok w styku szyn: 0,5 mm. 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
 
 Obmiar robót polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robót i wbudowanych materiałów. Obmiar 
robót wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w księdze obmiarów. Obmiar obejmuje roboty zawarte w kontrakcie 
oraz roboty dodatkowe. Roboty są podane w jednostkach zgodnych z kosztorysem ofertowym. Obmiar powinien być 
wykonany w sposób jednoznaczny i zrozumiały; dla robót zanikających przeprowadza się go w czasie ich 
wykonywania, dla robót zakrywalnych – przed ich zakryciem. Obmiary skomplikowanych powierzchni i kubatur 
powinny być uzupełnione szkicami w księdze obmiarów lub dołączone w formie załącznika. 
 
7.1. Jednostka obmiarowa 
 
Powierzchnia (m2) muru, okładzin, ścianek działowych, posadzek, tynków, wylewek betonowych. Pozostałe wg 
przedmiaru robót. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
 
Celem odbioru jest sprawdzenie zgodności wykonania robót z umową oraz określenie ich wartości technicznej. 
 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, wpisów do dziennika budowy i 
sprawdzenia z dokumentacją projektową. 
 
8.2. Odbiór końcowy 
 
Odbiorowi końcowemu wg PN-81/B-10725  i PN-91/B-10728  podlega: 
− sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające na sprawdzeniu 
protokółów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych częściowych), 
 Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu, szczegółowo omówione, 
wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji przeprowadzającej badania. 
 Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli wszystkie 
wymagania (badanie dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały spełnione. 
 Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić jego wpływ na 
stopień sprawności działania przewodu i w zależności od tego określić konieczne dalsze postępowanie. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 
Zgodnie z obmiarem po odbiorach poszczególnych robót. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 
Normy: 
 
PN-EN 206-1:2003 Beton; 
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości; 
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości; 
PN-EN 196-6:1997  Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia; 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki; 
PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami; 
PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie; 
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek; 
PN-88/B-06250  Beton zwykły; 
PN-80/B-06259 Beton komórkowy; 
PN-ENV 206-1:2002 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność; 
PN-EN 197-1:2002  Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego 
użytku; 
PN-EN 197-2:2002  Cement. Część 2: Ocena zgodności; 
PN-86/B-06712  Kruszywa mineralne do betonu; 
PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych; 
PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności alkaicznej; 
PN-78/B-06714/15  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego; 
PN-EN 933-1:2000  Badania geometrycznych właściwości kruszyw  
Część 1: Oznaczenie składu ziarnowego. Metoda przesiewu; 
PN-78/B-06714/16  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziaren; 
PN-EN 933-4:2001  Badania geometrycznych właściwości kruszyw.  
Część 4: Oznaczenie kształtu ziaren; 
PN-78/B-06714/12  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych; 
PN-88/B-06714/48  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń w postaci gliny; 
PN-78/B-06714/13  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości pyłów mineralnych; 
PN-77/B-06714/18  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości; 
PN-EN 1925:2001  Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczenie współczynnika nasiąkliwości kapilarnej; 
PN-88/B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw; 
PN-EN 934-2:2002  Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu, Część 2: Domieszki do betonu. Definicje, wymagania, 
zgodność, znakowanie i etykietowanie; 
PN-EN 934-6:2002  Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Część 6: Pobieranie próbek, kontrola zgodności i ocena 
zgodności; 
PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie; 
PN-ISO 6935-1/Ak:1998  Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju; 
PN-ISO 6935-2:1995 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane; 
PN-ISO 6935-2/Ak:1998  Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju; 
PN-89/H-84023.06 Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu; 
PN-82/H-93215  Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu; 
PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące tarcicy; 
PN-EN 844-1:2001  Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla drewna okrągłego i tarcicy; 
PN-82/D-94021  Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi; 
PN-EN 10230-1:2003  Gwoździe z drutu stalowego; 
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze; 
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno; 
PN-B-27617/A1:1997  Papa asfaltowa na tekturze budowlanej; 
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych; 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania 
techniczne przy odbiorze; 
PN-68/B-10020  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze; 
PN-B-12050:1996  Wyroby budowlane ceramiczne; 
PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki; 



SPRECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

 

89 
 

PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze; 
PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Okładzina kamienna. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 
odbiorze; 
PN-62/C-81502  Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań; 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane; 
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne; 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe; 
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe; 
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz; 
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.  


