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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

ST-0   Wymagania ogólne 
 

1. WSTĘP 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych została 
opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. 
(Dz. U. Nr 202 poz. 2072)„w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego” i na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) Nr 2151/2003 z dnia 
16 grudnia 2003r. w sprawie „Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)” 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są ogólne wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych związanych z zadaniem 
inwestycyjnym pn. „Termomodernizacja, przebudowa budynku dla potrzeb Pomorskiego 
Ośrodka Ruchu Drogowego oddział Chojnice wraz z infrastrukturą techniczną, 
utwardzeniem terenu”. Szczegółowy zakres robót określa projekt budowlany. Specyfikacja 
jest integralną częścią projektu budowlanego, wykonanego na zlecenie Inwestora. 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna stanowi obowiązujący dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót dla niniejszego zadania. 
Zakres robót objętych niniejszą specyfikacją obejmuje wymagania ogólne wspólne dla robót 
objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi: 
 
1. 3. Określenia podstawowe 
Użyte w ST a wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 
- Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego 
przydatność do stosowania w budownictwie. 
- Budynek - obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z 
przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiadający fundament i dach. 
- Dokumentacja (dokumenty) budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę 
wraz z załączonym projektem budowlanym, wykonawczym, kosztorysami, Specyfikacją 
Techniczną, protokołami przekazania terenu budowy, dziennik budowy, protokoły odbiorów 
cząstkowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, 
operaty geodezyjne i książki obmiarów, dziennik montażu, atesty materiałowe i aprobaty 
techniczne, protokoły z narad i ustaleń, Oświadczenie kierownika budowy o przejęciu 
obowiązków i placu budowy, projekty organizacji budowy, montażu, zabezpieczenia 
wykopów i inne opracowania wykonywane przez wykonawcę, wszystkie inne dokumenty 
niezbędne do odbioru ostatecznego obiektu i wystąpienia o pozwolenie na użytkowanie. 
- Dziennik budowy - dziennik, wydany i prowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
stanowi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w toku wykonywania robót. 
- Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 
pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do 
usunięcia po jej zakończeniu. 
- Inwestor osoba reprezentująca interesy Zamawiającego przedsięwzięcia, akceptująca 
poczynania Wykonawcy na budowie, zatwierdzająca ewentualnie korygująca je 
- Inspektor Nadzoru - osoba reprezentująca interesy Inwestora kontrolująca zgodność 
realizacji budowy z projektem, sprawdzająca jakość i odbierająca roboty budowlane. 
- Kierownik budowy/Kierownik robót - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona 
do kierowania budową/robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
kontraktu. 
- Kosztorys ofertowy – wyceniony kosztorys ślepy 
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- Księga Obmiarów - akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami 
służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiarów dokonywanych robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników; wpisy w Księdze Obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora. 
- Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne 
do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz 
robót. 
- Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi, 
- Nadzór projektowy – osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej 
lub osoba upoważniona przez Projektanta do pełnienia nadzoru projektowego i posiadająca 
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, 
- Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
- Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy, 
- Projektant - osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
- Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności 
technologicznej ich wykonania. 
- Roboty budowlane- należy przez to rozumieć budowę a także prace polegające na 
montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
- Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i 
wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
- Ślepy Kosztorys/Przedmiar - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar).  
- Wyroby budowlane - 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. 
- Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiącą odrębną całość 
technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno  
użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z termo 
modernizacją budynku 
- Przyjęte oznaczenia i skróty 
PN - Polska Norma 
BN - Branżowa Norma 
OST – Ogólne Specyfikacje Techniczne  
ST - Specyfikacje Techniczne 
DP - Dokumentacja Projektowa 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność                       
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia wszystkich czynności wykonawczych: 
przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych składających się na kompletność robót 
wynikających z norm , przepisów technicznych, Warunków Technicznych niniejszej 
Specyfikacji Technicznej i zasad sztuki budowlanej. 
W okresie od przekazanie Wykonawcy terenu robót do zakończenia realizacji Wykonawcę 
obowiązuje prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
1.4.1. Przekazanie terenu robót 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże PROTOKOLARNIE 
Wykonawcy teren robót wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi                            
i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dokumentację projektową wraz ze 
Specyfikacjami Technicznymi. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za 
zabezpieczenie terenu robót wraz ze znajdującymi się na nim urządzeniami technicznymi 
oraz za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego  
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robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy  i utrwali na własny 
koszt. 
 

1.4.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora 
Nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym 
z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. W 
przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca 
kolejność ich ważności: 
1) Specyfikacje Techniczne, 
2) Dokumentacja Projektowa. 
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. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą 
zgodne z dokumentacją projektową i ST. Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST 
będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 
określonego przedziału tolerancji. W przypadku rozbieżności opis wymiarów jest ważniejszy 
od odczytu ze skali. Cechy materiałów muszą być 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 ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to 
takie materiały zostaną zastąpione innymi,    a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt 
Wykonawcy. 
 

1.4.3. Zabezpieczenie terenu robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia 
uzgodniony z odpowiednim służbami użytkownika obiektu projekt zabezpieczenia robót w 
okresie trwania budowy. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia i utrzymania placu 
budowy w okresie trwania kontraktu aż do odbioru ostatecznego robót. W czasie wykonywania 
robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające w tym: ogrodzenia, znaki ostrzegawcze, dozorców, oświetlenie tymczasowe 
i wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót na podstawie zatwierdzonego przez 
inwestora Projektu Organizacji Placu Budowy i Robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy 
nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
 

1.4.4. Obsługa geodezyjna 
Obsługę geodezyjną obowiązującą w budownictwie, Wykonawca winien przeprowadzić na 
własny koszt, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 
z dnia 21 lutego 1995 r. (Dz. Nr 25 póz. 133 z 1995 r.). Pomiarami geodezyjnymi winny być 
objęte czynności w toku robót. Wykonanie tych czynności pomiarów geodezyjnych, poza 
sporządzeniem opracowania geodezyjnego, musi zostać potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy. Po zakończeniu budowy należy sporządzić geodezyjną inwentaryzację 
powykonawczą. 
 

1.4.5. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na 
terenie całego terenu budowy, a w szczególności w pomieszczeniach i magazynach oraz w 
maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny                          z 
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 
robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
 
 
 
 
 
 



Specyfikacja Techniczna ST-0 WYMAGANIA OGÓLNE 

6 

 

1.4.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stężeniu większym od dopuszczalnego,  określonego odpowiednimi przepisami. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. 
 

1.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 
instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane służby 
użytkownika 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. 
 

1.4.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Przed przystąpieniem do robót wykonawca jest 
zobowiązany do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Jest zobowiązany 
do udokumentowania, iż personel uczestniczący bezpośrednio na obiekcie w procesie 
inwestycyjnym został odpowiednio przeszkolony i zapoznany z planem bezpieczeństwa. W 
szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia 
osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje 
się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 

1.4.9. 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 robót. Wykonawca będzie 
utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone 
w taki sposób, aby wykonane elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do 
momentu odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba 
utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć roboty związane z 
utrzymaniem robót i materiałów nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 

1.4.10. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) 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 wpływ na: 
a) Lokalizację baz, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych. 
b) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- możliwością powstania pożaru 
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1.4.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne  i 
miejscowe oraz użytkownika obiektu, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 
podczas prowadzenia robót. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Wszystkie materiały dostarczone na budowę będą posiadały fabryczne oznaczenia 
producenta, rodzaju materiału, ilości oraz instrukcje wykonawcze i magazynowania. 
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Atestów i Certyfikatów materiałowych od 
producenta wyrobu. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły 
spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. W ramach obowiązywania norm 
dotyczących systemu oceny i deklaracji zgodności wyrobów budowlanych z Polską Normą 
lub aprobatą techniczną, należy przestrzegać przepisów wprowadzających wymóg 
oznakowania produktów znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu                                                     
i powszechnego stosowania w budownictwie. Oznaczeniami takimi powinny być znakowane 
produkty posiadające certyfikat na znak bezpieczeństwa lub te, których zgodność z Polskimi 
Normami została potwierdzona poprzez wydanie deklaracji bądź certyfikatu zgodności. 
Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem i magazynowaniem 
materiałów. 
 
2.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj 
robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, tymczasowe składowanie materiałów, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, zgodnie z zaleceniami producenta lub dostawcy, tak aby zachowały one 
swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez 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 ST, lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Sprzęt będący własnością 
Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST 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. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące 
zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i 
niedopuszczone do robót. 
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4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie a jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, 
w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą 
spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie 
usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach  i dojazdach do terenu budowy. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 
Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie  i 
wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 
określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora 
Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę   w 
wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub 
wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub 
odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w 
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także  w odpowiednich normach. 
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia 
z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 
kwestię. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane  w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca 
zapewni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie  i wszystkie 
urządzenia do badań materiałów i robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i 
badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty 
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne 
wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Wszystkie koszty związane  z organizowaniem   i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
 

6.2. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć 
zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora Nadzoru 
będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora. 
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6.3 Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
 

6.3.1. Badania prowadzone przez Inspektora 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania 
kontroli, pobierania próbki badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu 
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor 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 poleci Wykonawcy lub  zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań pokryje Wykonawca. 
 
6.4. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor Nadzoru dopuści do użycia tylko te 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 dokumentów technicznych, 
- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną, w 
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny 
jej cechy. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi 
Nadzoru. 
 
6.5. Dokumenty budowy 
6.5.1. Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest 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 
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco. 
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. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne 
dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem 
Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
 - datę przekazania Wykonawcy terenu budowy i dokumentacji projektowej, 
 - uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru harmonogramów robót, 
 - terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
 - uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
 - zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych                     
    i ostatecznych odbiorów robót, 
 - 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, 
 - inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru 
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 
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zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru 
do ustosunkowania się. 
 
6.5.2 Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te 
stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 
Inspektora Nadzoru, 
 
6.5.3 Pozostałe dokumenty budowy 
a) Pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) Protokoły przekazania terenu budowy, 
c) Umowy cywilno-prawne, 
d) Protokoły odbioru robót, 
e) Protokoły z narad i ustaleń, 
f) Korespondencja na budowie. 
 
6.5.4 Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 
będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
7.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiorowi częściowemu, 
- odbiorowi ostatecznemu, 
- odbiorowi pogwarancyjnemu, lub po upływie okresu rękojmi. 
 
7.2. 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. Gotowość danej części robót do odbioru 
zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 
Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w 
ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na 
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu 
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi 
ustaleniami. W przypadku niedopełnienia powyższego obowiązku przez Wykonawcę, jest 
on zobowiązany na żądanie Zamawiającego do odkrycia na własny koszt takich robót, 
celem umożliwienia Zamawiającemu dokonania odbioru. 
 
7.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 
robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
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7.4. Odbiór ostateczny robót 
7.4.1. 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 zgłoszona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy  z 
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór 
ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów,  o 
których mowa w punkcie 7.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona 
przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca 
roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 
badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i ST. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza  w 
zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach 
niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku 
stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu  i 
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 
7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest Protokół 
Odbioru Ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli    
    została sporządzona w trakcie Realizacji umowy. 
2. Specyfikacje Techniczne podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie   
    uzupełniające lub zamienne. 
3. Recepty i ustalenia technologiczne. 
4. Dzienniki Budowy i Księgę Obmiarów. 
5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST. 
6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST. 
7. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i  
    pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z ST. 
8. Rysunki (dokumentację) na wykonanie robót towarzyszących (np. przełożenie  
    istniejących sieci) oraz protokoły odbioru i przekazywania tych robót właścicielom  
    urządzeń. 
9. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu. 
10. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji    
      powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty 
poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 
komisja. 
 
7.5 Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny lub po okresie rękojmi polega na ocenie wykonanych robót 
związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w 
okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny lub po okresie rękojmi będzie dokonany na 
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 
„Odbiór ostateczny robót". 
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8. OBMIAR ROBÓT 
Jednostkami obmiarowymi robót są: 1 m2, 1 m3, 1 mb, 1 szt.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Niniejsza inwestycja jest przygotowywana i prowadzona w oparciu o Ustawę Prawo 
Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. wraz z późniejszymi zmianami. Na 
podstawie przedmiaru i kosztorysu ślepego Wykonawca przedstawia cenę ofertową za 
roboty. Kosztorysy ślepe i inwestorskie opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-
użytkowym. (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r. Nr 130, poz. 1389) Podstawą płatności za 
wykonane roboty budowlane będzie umowa realizacyjna sporządzona pomiędzy 
Wykonawcą i Zamawiającym z zawartą ceną, zakresami robót, warunkami i terminami 
płatności. Podstawą okresowej płatności za ustalony zakres robót i termin będzie protokół 
odbioru robót podpisany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Podstawą kalkulacji 
płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie 
uwzględniać wszystkie czynności, składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty 
w SST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i   
   transportu na teren budowy, 
- wartość pracy maszyn i sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty odwozu i utylizacji odpadów, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr z 2000 r Nr 106, poz. 1126 z  
  późniejszymi zmianami) 
- Ustawa Prawo ochrony środowiska z dn. 27. 04. 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn.  
  zmianami) 
- Ustawa o odpadach, z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. zmianami) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 19 listopada 2001r. w sprawie rodzajów  
  obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora  
  nadzoru inwestorskiego.( Dz.U. Nr 138, poz. 1554 z późn. zmianami). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika  
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej, oraz ogłoszenia zawierającego dane   
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.( Dz.U. Nr 108, poz.953 z późn. 
zmianami). 
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia  
  metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych   
 kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych   w 
programie funkcjonalno-użytkowym. (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r. Nr 130, poz. 1389 z 
późn. zmianami). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie   
  szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych   
  wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.   
  Weszło w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia tzn. 1 października 2004 r.(Dz. 
  U. Nr 202, poz. 2072 z dnia 16 września 2004 r. z późn. zmianami) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 kwietnia 2005 r. zmieniające         
  rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,  
  specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu    
  funkcjonalno-użytkowego.(Dz. U. Nr 75, poz. 2075 z dnia 29 kwietnia 2005 r.) 
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- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polit. Spał. z dn. 14.03.2000 r. w sprawie   
  bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych. (Dz. U. Nr 26,  
  poz. 313, 2000 r. z późn. zmianami). 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polit. Spał. z dn. 26. 09. 1997 r. w sprawie ogólnych  
  przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (DzU. Nr 129, poz. 844, 1977). 
- Rozporządzenie Ministra INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie  
  bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dnia  
  19 marca 2003 r . z późn. zmianami) 
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie   
  samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578 oraz z 2007  
  r. Nr 210, poz. 1528 z późn. zmianami) 
- Rozporządzenie Ministra Spraw wew. i Adm. Z dn. 16.06.2003 r. w sprawie ochrony  
  przeciwpożarowe budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Dz. U. Nr121,  
  poz.1138 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów  
  deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem  
  budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat  
  technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U.  
  Nr 249, poz. 2497) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków  
   technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U.Nr75 poz.690,  
   z późniejszymi zmianami 
- USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr  
  19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207 i Nr 145, poz. 1537) z późniejszymi  
   zmianami. 
 
 
11. UWAGI KOŃCOWE: 
Niniejszą specyfikację należy rozpatrywać łącznie z projektem budowlanym, 
projektem wykonawczym i przedmiarem robót. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE  
 

SST-01   Roboty ziemne  
 

1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot i zakres  specyfikacji 

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robót ziemnych dla 
zadania: „Termomodernizacja, przebudowa budynku dla potrzeb Pomorskiego Ośrodka 
Ruchu Drogowego oddział Chojnice wraz z infrastrukturą techniczną, utwardzeniem terenu”. 

1.2 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). 
Grupy Klasy Kategorie Opis 

45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę 

 45110000-1  
Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 
budowlanych; roboty ziemne 

  45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

  45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 

45200000-9   

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia 
kompletnych obiektów budowlanych lub ich części 
oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45230000-8 

 
 

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, 
linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, 
autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie 
terenu 

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 
Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są: 
� grunt wydobyty z wykopu 
� grunt do zasypki z odkładu  
� humus 

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

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST 0.0 - Wymagania ogólne.  
Roboty ziemne, związane z wykonaniem wykopów, prowadzone mogą być ręcznie lub przy 

użyciu następującego sprzętu mechanicznego: 
a). koparka, 
b). spycharka, 
c). ubijak do zagęszczania, 
d). zagęszczarka. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. 
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4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU  
Transport gruntu z wykopu będzie się odbywać samowyładowczymi środkami transportu. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBÓT ZIEMNYCH 
5.1 Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą PN-B-10736 i PN-B-06050.  
Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, Wykonawca ma obowiązek do 
zapoznania się z dokumentacją geotechniczną, stanowiącą część dokumentacji projektowej. 
W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy dokumentacją geotechniczną a stanem 
stwierdzonym w podłożu, należy bezzwłocznie powiadomić Inspektora nadzoru w celu 
uzgodnienia sposobu postępowania. 
Dodatkowo należy zapoznać się z dokumentacją określającą występowanie na terenie budowy 
urządzeń podziemnych i w miarę możliwości określić ich rzeczywiste położenie. W przypadku 
stwierdzenia rozbieżności pomiędzy dokumentacją a faktycznym położeniem urządzeń, 
należy bezzwłocznie powiadomić Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu 
postępowania. 
Wykonanie wykopów może nastąpić po wykonaniu robót przygotowawczych i po wyrażeniu 
zgody przez Inspektora nadzoru. 
Harmonogram i technologia prowadzenia robót ziemnych powinny zapewniać nienaruszenie 
struktury gruntu rodzimego i zachowanie jego parametrów technicznych. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów zgodnie z dokumentacją projektową lub dyspozycjami 
Inspektora nadzoru, przekazanymi na piśmie. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną poprawione przez 
Wykonawcę, jeżeli zażąda tego Inspektor nadzoru. 
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się 
lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem a w 
razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. 

5.1.1 Odspojenie i  odkład urobku  
Odkład urobku powinien być dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odległości co 
najmniej 1,0 m od krawędzi klina odłamu. 
Podczas trwania robót ziemnych należy zwrócić szczególną uwagę na: 
a). bezpieczną odległość (w pionie i w poziomie) od przewodów wodociągowych, gazowych, 
kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na 
urządzenia nie oznaczone w dokumentacji projektowej bądź niewypał, należy miejsce to 
zabezpieczyć i natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru i odpowiednie przedsiębiorstwa i 
instytucje. 
b). 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. 
c). w sytuacjach uzasadnionych względami bezpieczeństwa należy stosować odpowiednie 
przykrycie wykopu 
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d). należy stosować elementy obudowy według normy PN-B-10736. Rozstaw rozparcia lub 
podparcia powinien być dostosowany do występujących warunków 
e). należy prowadzić ciągłą kontrolę stanu obudowy, w szczególności rozparcia lub podparcia 
ścian w stosunku do poziomu terenu (co najmniej 15 cm ponad poziom terenu) 
f). należy instalować bezpieczne zejścia, przestrzegać usytuowania koparki w odległości co 
najmniej 0,6 m poza klinem odłamu dla każdej kategorii gruntu 
g). jeśli w czasie prowadzenia robót ujawnią się warunki kurzawkowe, to należy natychmiast 
przerwać pogłębianie wykopu, opanować upłynnianie gruntu i przełomy, a dopiero potem 
kontynuować prace ziemne 
h). obudowę należy zakładać stopniowo w miarę pogłębiania wykopu, a w czasie zasypki i 
zagęszczania stopniowo rozbierać 
5.1.2 Podłoże  
Podłoże naturalne powinien stanowić nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotności 
o wytrzymałości powyżej 0,05 MPa wg PN-86/B—02480. Przy zmechanizowanym 
wykonywaniu robót ziemnych należy pozostawić warstwę gruntu ponad założone rzędne 
wykopu o grubości co najmniej: przy pracy spycharki, zgarniarki i koparki wielonaczyniowej - 
15 cm, przy pracy koparkami jednonaczyniowymi – 20cm. Odchylenia grubości warstwy nie 
powinno przekraczać +/-3 cm. Nie wybraną, w odniesieniu do projektowanego poziomu, 
warstwę gruntu należy usunąć sposobem ręcznym lub mechanicznym, zapewniającym 
uzyskanie wymaganej dokładności wykonania powierzchni podłoża, bezpośrednio przed 
wykonaniem fundamentu lub ułożeniem przewodu. 

5.1.3 Zasypka i zagęszczenie gruntu 
Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu należy osuszyć i oczyścić z 
zanieczyszczeń pozostałych po montażu przewodu. Użyty materiał i sposób zasypania 
przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na 
przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej 
powinny być: grunt wydobyty z wykopu, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub 
średnio ziarnisty wg PN-86/B-024 80.  
Zasypki nad wykonanymi elementami konstrukcyjnymi należy wykonywać warstwami z 
zagęszczaniem do wymaganych parametrów w projekcie i umowie przy użyciu ubijaków 
płytowych w sposób uniemożliwiający uszkodzenie elementu konstrukcyjnego. 
Jeśli wymagane jest wykonanie zasypki do takiego samego poziomu z więcej niż jednej strony 
elementu konstrukcyjnego, należy ją układać i zagęszczać na wysokościach nie różniących 
się o więcej niż 25cm po zagęszczeniu po przeciwnych stronach chyba, że Inspektor nadzoru 
dopuszcza inaczej. 
Uszkodzony element konstrukcyjny sprzętem do zagęszczania zasypek i nasypów będzie 
wymieniany na nowy lub remontowany na koszt wykonującego zagęszczenia  

Zastosowany sposób zagęszczenia zasypki wykopów nie powinien oddziaływać ujemnie na 
stateczność budynków i innych budowli oraz istniejącego uzbrojenia terenu. Za powstałe 
ewentualne szkody odpowiadać będzie Wykonawca. 
 

5.2 Zakres robót przygotowawczych  
a). Zapoznanie się z planem sytuacyjno - wysokościowym, naniesionymi na nim konturami i 
wymiarami istniejących i projektowanych budynków, budowli i robót liniowych oraz z wynikami 
badań geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych nasypów i skarp ziemnych 
b). Prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót  
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c). Przygotowanie i oczyszczenie terenu poprzez: usuniecie gruzu i kamieni, wycinkę 
krzewów, wykonanie robót rozbiórkowych, usunięcie ogrodzeń itp. 
d). Zdjęcie warstwy darniny I ziemi roślinnej niezbędnych powierzchni terenu niezbędnych 
miejscu przewidzianych wykopów i nasypów oraz jej zmagazynowanie 
e). Wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych, zasilania w energię elektryczną           i 
wodę oraz odprowadzenie ścieków 
f). Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego 
 

5.3 Uwagi końcowe  
Po zakończeniu budowy należy doprowadzić teren do stanu pierwotnego (w tym humusowanie 
terenów zielonych i obsianie ich trawą, usunięcie wszelkich innych uszkodzeń i strat 
wynikających z prowadzenia prac budowlanych i pomocniczych). 
 

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR ROBÓT ZIEMNYCH 
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST 0.0. „Wymagania ogólne". 
Po wykonaniu wykopu należy sprawdzić, czy pod względem kształtu i wykończenia odpowiada 
on wymaganiom zawartym w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej oraz czy dokładność 
wykonania nie przekracza tolerancji podanych w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej i 
normach PN-B-06050, PN-B-10736. 
 

6.1 Dokładność wykonania robót: 
� Odchylenie rzędnych dna wykopu od rzędnych projektowanych i szerokości wykopów nie 
powinny być większe od 5 cm 
� Pochylenie skarp wykopów nie powinno się różnić od projektowanych pochyleń więcej niż 
10% 
� Powierzchnie skarp nie powinny mieć większych wklęśnięć niż 10 cm 
 

6.2 Kontrola jakości robót 
Kontroli podlega: 
a). wykonanie wykopu i podłoża 
b). zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu, 
c). stan skarp wykopu pod kątem bezpieczeństwa pracy robotników zatrudnionych przy 
pracach w wykopie, 
d). wykonanie niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin, 
e). jakość gruntu przy zasypce,  
f). wykonanie zasypu, 
g). zagęszczenie, 
h). odwodnienie wykopów. 
 

Częstość oraz zakres badań i pomiarów poprawności wykopów przedstawia poniższa tabela: 
Lp. Sprawdzana cecha Minimalna częstotliwość badan i pomiarów 
1 Pomiar gabarytów wykopu 

Pomiar taśmą, szablonem, łatą i niwelatorem w odstępach 
co 10 m, w narożach oraz w miejscach, które budzą 
wątpliwość 

2 Pomiar rzędnych dna wykopu 
3 Pomiar pochylenia skarp 
4 Pomiar równości skarp 
5 Badanie zagęszczenia gruntu Stopień zagęszczenia określić dla podłoża gruntowego    i 

każdej ułożonej warstwy, w miejscach id głębokości 
określonych w specyfikacji szczegółowej 
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7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0.0 “Wymagania ogólne". 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 
Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, 
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych 
zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji 
Inspektora nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 
Zasady szczegółowe: 
1. objętości robót ziemnych kubaturowych oblicza się na podstawie określonych w projekcie 
wymiarów (przekroje poprzeczne, profile podłużne wykopów i nasypów) w m3 gruntu 
rodzimego lub zagęszczonego, 
2. objętości wykopów tymczasowych należy obliczać w oparciu o wymiary, które ustala się 
zgodnie z niżej podanymi zasadami: 
a). pochylenie skarp wykopów przyjmować należy w zależności od kategorii gruntu i tak dla 
gruntu kategorii I - II - 1 : 1, a dla gruntu kategorii III - IV - 1 : 0, 6, 
b). wymiary dna wykopów fundamentowych o skarpach pochyłych należy przyjmować jako 
równe wymiarom rzutu fundamentów obiektu lub instalacji, 
c). wymiary dna wykopów fundamentowych o ścianach pionowych nieumocnionych należy 
przyjmować równe wymiarom rzutu fundamentów lub instalacji powiększonym o 0, 60 m w 
kierunku ścian wykopu, 
d). wymiary dna wykopów fundamentowych o ścianach pionowych umocnionych należy 
przyjmować równe wymiarom rzutu fundamentów lub instalacji powiększonym o 0, 15 m w 
kierunku ścian wykopu, gdy fundament nie jest deskowany ani nie izolowany (lecz nie węższy 
ni 0,9 m) 
e). wymiary dna wykopów fundamentowych o ścianach pionowych umocnionych należy 
przyjmować równe wymiarom rzutu fundamentów lub instalacji powiększonym o 0, 75 m w 
kierunku ścian wykopu, gdy fundament jest deskowany lub izolowany. 
Jednostką obmiarową dla robót ziemnych jest: 
1. m3 – dla:  
a). wykopów wszelkich kategorii wykonywanych ręcznie oraz koparkami z zabezpieczeniem 
i bez ścian wykopów  
b). zasypywania wykopów o ścianach pionowych i ze skarpami 
c). innych robót ziemnych wykonywanych koparkami i spycharkami z transportem gruntu  
d). formowania nasypów  
2. m2  - dla ręcznego i mechanicznego zdjęcia i układania humusu,  
3. m-g – dla pompowania wód gruntowych z wykopu  
4. szt. – dla wykonania studzienek  
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w SST „Wymagania ogólne". 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 
Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
Zasady szczegółowe: 
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Proces odbioru powinien obejmować: 
a). sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletności i uzyskanych 
wyników badań laboratoryjnych, 
b). sprawdzenie robót pomiarowych w zakresie zgodności z dokumentacją projektową, 
c). sprawdzenie wykonania wykopów i nasypów pod względem wymaganych parametrów 
wymiarowych i technicznych, 
d). sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robót ziemnych. 
 

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Dokumentacją odniesienia jest: 
1. umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót 
zatwierdzona przez Zamawiającego  
2. dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania 
3. normy 
4. aprobaty techniczne 
5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 
 
 Normy  
 

Numer normy polskiej 
i odpowiadającej jej normy 

europejskiej i międzynarodowej 
 

 
Tytuł normy 

 

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
PN-81/B-03020 Głębokość przemarzania gruntów 

PN-B-10736 
 

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
 

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
BN-72/8932-01 Przewody podziemne. Roboty ziemne. 

Wymagania i badania przy odbiorze 
BN-83/8836-02 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu. 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów 
BN-70/8931-05 Oznaczania wskaźnika nośności gruntu jako 

podłoża nawierzchni podatnych. 
 

PN-66/B-06714 Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. 
Badania techniczne. 
 

PN-8 l/B-03 020 Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. 
Obliczenia statyczne i projektowanie. 
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Inne: 

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót oraz inne obowiązujące PN (EN-PN), a w 
szczególności: 
a). Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. Dz.U. 
Nr 126, poz. 839 w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 
budowlanych. 
b). Ustawa z dnia 15.02.1962 r. o ochronie dóbr kultury i muzeach Dz.U./1999 Nr 158 póz. 
1150. 
c). Ustawa z dnia 3.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych Dz.U Nr 16 póz 78 z późniejszymi 
zmianami 
d). Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony środowiska Dz. U. nr 62 poz. 627. 
e). Ustawa z dnia 18.07.2001 r. Dz.U z 2001 Nr 115 póz 1229 oraz nr 154 poz 1803 - Prawo 
wodne, 
f). Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14.11.1995r. Dz. U. nr 139  
Roboty należy prowadzić z uwzględnieniem wymogów BHP określonych obowiązującymi 
przepisami, a w tym:  
� Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy - Dz. U. nr 1 
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SST-02   Beton konstrukcyjny  
 

1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot specyfikacji i zakres robót nią objętych 

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru betonu oraz 
robót betonowych (żelbetowych) dla zadania: „Termomodernizacja, przebudowa budynku dla 
potrzeb Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego oddział Chojnice wraz z infrastrukturą 
techniczną, utwardzeniem terenu”. 

Roboty te obejmują wykonanie elementów betonowych i żelbetowych na budowie. 

1.2 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe, użyte w niniejszej  specyfikacji,  są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w ST 0.0 – Wymagania ogólne. Oprócz tego 
występują dodatkowe określenia: 

Beton zwykły - beton o gęstości objętościowej powyżej 2000 kg/m3 wykonany z cementu, 
wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków 
mineralnych i domieszek chemicznych. 

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. 

Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody. 

Zaprawa - mieszanina cementu, wody i pozostałych składników, które przechodzą przez sito 
kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 

Partia betonu - ilość betonu o tych samych wymaganiach, podlegająca oddzielnej ocenie, 
wyprodukowana w okresie umownym - nie dłuższym niż 1 miesiąc - z takich samych 
składników, w ten sam sposób i w tych samych warunkach. 

Klasa betonu - symbol literowo - liczbowy (np. B25) klasyfikujący beton pod względem jego 

wytrzymałości na ściskanie; liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną R G

b
 (np. 

beton klasy B25 przy R G

b
 = 25 MPa). 

Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton do jego masy 
w stanie suchym. 

Stopień mrozoodporności - symbol literowo – liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod 
względem jego odporności na działanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę 
cykli zamrażania i odmrażania próbek betonowych. 

Rusztowania niosące - rusztowania służące do przenoszenia obciążeń od deskowań   i od 
konstrukcji betonowych, żelbetowych i z betonu sprężonego, do czasu uzyskania przez nie 
wymaganej nośności, oraz od ciężaru sprzętu i ludzi. 
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1.3 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). 
Grupy Klasy Kategorie Opis 

45200000-9   Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 
obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w 
zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

 45260000-7  Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji 
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne 

  45262000-1 Specjalne roboty budowlane, inne niż dachowe 

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 
2.1 Drewno na deskowania 
Drewno tartaczne iglaste stosowane do robót ciesielskich powinno odpowiadać wymaganiom 

PN-D95017. 
Tarcica iglasta do robót ciesielskich powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-06251 i PN-75/B-

96000. 
2.2 Składniki mieszanki betonowej 
Cement 
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatków 

mineralnych wg normy PN-B-19701:1997 - CEM I klasy „32,5”. 
Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-B-04300, a 

wyniki ocenione wg normy PN-B-30000. 
Nie dopuszcza się występowania w cemencie grudek w ilości większej niż 20%, nie dających 

się rozgnieść w palcach i nie dających się rozpuścić w wodzie. 
Należy każdorazowo przeprowadzić kontrolę cementu przed użyciem go do wykonania 

mieszanki betonowej, obejmującą: 
� Oznaczenie czasu wiązania wg PN-B-04300 
� Oznaczenia zmiany objętości wg PN-B-04300 
� Sprawdzenie istnienia grudek w cemencie nie dających się rozgnieść w palcach 
Transport i przechowywanie cementu powinno być zgodne z postanowieniami normy BN-6731-

08 i PN-B-30000. 
Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości wraz z wynikami prób. 
 

Kruszywo 
Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-86/B-

06712 i PN-B-06714.  
Kruszywa do betonu powinny charakteryzować się stałością cech fizycznych                                i 

jednorodnością uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości.  
Poszczególne partie kruszywa muszą być składowane oddzielnie na umocnionym                i 

czystym podłożu w taki sposób, aby nie uległy zniszczeniu przemieszaniu. 
Do betonu należy stosować kruszywa o marce nie niższej niż klasa betonu. 
Uziarnienie kruszywa powinno zapewnić uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o 

wymaganej konsystencji przy możliwie jak najmniejszym zużyciu cementu i wody, 
prawidłowego zagęszczenia oraz odpowiedniej urabialności. 

Do betonu do konstrukcji żelbetowych należy stosować kruszywo przechodzące przez sito o 
boku oczka kwadratowego 32 mm. 
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W zależności od rodzaju elementu wymiar największego ziarna kruszywa powinien być mniejszy 
od: 

� 
3

1  najmniejszego wymiaru poprzecznego elementu 

� 
4

3  odległości w świetle pomiędzy prętami leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do 

kierunku betonowania 
Przed użyciem należy sprawdzić zawartość ziaren do 2 mm (punkt piaskowy). 
 

Woda 
Woda powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-32250 „Materiały budowlane. Woda do 

zapraw I betonów”. 
Zaleca się stosowanie wody wodociągowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga 

przeprowadzania badań. Należy pobierać ją ze zbiornika pośredniego a nie bezpośrednio z 
instalacji wodociągowej. 

W przypadku poboru z innego źródła należy przeprowadzić kontrolę zgodnie z PN-B-32250. 
Kontrola powinna wykazać: 

� zabarwienie – brak 
� zapach – brak zapachu gnilnego 
� zawiesina – brak grudek i kłaczków 
� pH – co najmniej 6 (przy badaniu papierkiem) 

 

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

napowietrzającym i uplastyczniającym. Rodzaj domieszki, jej ilość i sposób stosowania 
powinny być zaopiniowane przez uprawnioną jednostkę badawczo naukową. Zaleca się 
doświadczalne sprawdzanie skuteczności domieszek przy ustalaniu receptury mieszanki 
betonowej.  

Domieszki należy stosować przy użyciu cementów portlandzkich marki 32,5 i wyższych. 
 

2.3 Wymagane właściwości betonu 
Klasy betonu i ich zastosowanie 

Na budowie należy stosować klasy betonu określone w Rysunkach, tj. beton C20/25 oraz 
zgodnie z normą PN-88/B-06250. 

Wymagania dla betonu 

Beton musi spełniać wymagania zestawione poniżej w tablicy 

 

 

 

Cecha Wymagania Metoda badań wg 

Nasiąkliwość do 5% PN-88/B-06250 

Mrozoodporność 

 

ubytek masy nie większy od 5% 
spadek wytrzymałości nie większy od 20% 
po 150 cyklach zamrażania i odmrażania 

(F 150) 

jw. 
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3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.  

Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich 
opróżnianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza się 
także przenośniki taśmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na odległość nie większą 
niż 10 m. 

Należy stosować wibratory wgłębne o częstotliwości min. 6000 drgań/min. z buławami o 
średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie 
poziomej. 

Belki i łaty wibracyjne stosowane do wyrównywania powierzchni płyt betonowych powinny 
charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości. 

Wykonawca na żądanie dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Masę betonową należy transportować środkami niepowodującymi: 

a) naruszenia jednorodności masy, 

b) zmian w składzie masy w stosunku do stanu początkowego (bezpośrednio po 
wymieszaniu). 

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca 
układania masy betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego sposobu 
zagęszczania i rodzaju konstrukcji. 

Dopuszczalne odchylenie badanej po transporcie mieszanki w stosunku do założonego 
Rysunkami może wynosić 1 cm przy stosowaniu stożka opadowego. Dla betonów gęstych 
badanych metodą "Ve-be" różnice nie powinny przekraczać: 

a) dla betonów gęstoplastycznych 4 oC do 6 oC, 

b) dla betonów wilgotnych 10 oC do 15oC. 

Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. 
"gruszkami"). Ilość "gruszek" należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość 
betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej 
rezerwy w przypadku awarii samochodu 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

90 minut przy temperaturze otoczenia +15o C 

70 minut przy temperaturze otoczenia +20o C 

30 minut przy temperaturze otoczenia +30o C 

Stosowanie środków transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
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5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BETONOWYCH 
5.1 Ogólne wymagania 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami 
obowiązujących PN i EN-PN i postanowieniami umowy. 

5.2 Zakres robót przygotowawczych  

W zakres robót przygotowawczych wchodzą następujące prace: 

Wykonanie deskowania 

Wykonanie zbrojenia 

Przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego, w miejscu przerwy roboczej lub 
powierzchni łączonych prefabrykatów 

Sprzętu potrzebnego do prowadzenia betonowania 

5.3 Wykonanie deskowania i rusztowania 

Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapewnić sztywność i niezmienność konstrukcji 
oraz bezpieczeństwo konstrukcji.  

Konstrukcja deskowań powinna umożliwić łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność ich 
użycia. Płyta deskowań dla betonów ciekłych powinny być tak szczelne, aby zabezpieczały 
przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowej. Deskowania belek o rozpiętości ponad 3,0 m 
powinny być wykonane ze strzałką roboczą skierowaną w odwrotnym kierunku od ich ugięcia, 
przy czym wielkość tej strzałki nie może być mniejsza od maksymalnego przewidywanego 
ugięcia tych belek przy obciążeniu całkowitym. 

Powierzchnia betonu ma być jednorodna, gładka (bez segregacji, wgłębień, raków)                  i 
czysta. 

Złączenia szalunków muszą być regularne. Ślad w betonie na złączach szalunków nie może 
być większy niż 2 mm. 

Tolerancja nierówności powierzchni betonu po rozszalowaniu wynosi: 

� na odcinku 20 cm - 2 mm, 

� na odcinku 200 cm - 5 mm. 

Wykonanie rusztowań powinno zapewnić prawidłowość kształtu i wymiarów formowanego 
elementu konstrukcji. 

Budowę rusztowań należy prowadzić zgodnie z projektem sporządzonym przez Wykonawcę 
uwzględniającym wymagania niniejszej Specyfikacji. Wykonanie rusztowań powinno 
uwzględnić ugięcie i osiadanie rusztowań pod wpływem ciężaru ułożonego betonu, zgodne z 
wartościami podanymi w Rysunkach. 

Wykonawca musi przygotować i przedłożyć Inspektorowi nadzoru szczegółowy projekt 
rusztowań roboczych, niosących i montażowych. Projekty te powinny być zatwierdzone przed 
przystąpieniem do realizacji 

Rusztowania niosące dla konstrukcji monolitycznych powinny być tak zaprojektowane   i 
wykonane aby zapewnić dostateczną sztywność i niezmienność kształtu podczas 
betonowania  

Do rusztowań należy używać drewna w dobrym stanie bez uszkodzeń mogących mieć wpływ 
na jego wytrzymałość. Drewno powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-75/D-96000 i 
PN-72/D-96002 
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We wszystkich konstrukcjach rusztowań należy stosować kliny z drewna twardego lub inne 
rozwiązania, które umożliwią właściwą regulację rusztowań 

Inspektor nadzoru może odmówić zezwolenia na prowadzenie robót betonowych, jeżeli uzna 
rusztowanie za niebezpieczne i niegwarantujące przeniesienia obciążeń. Zezwolenie na 
prowadzenie robót nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za jakość i ostateczny efekt 
robót. 

Rusztowania stalowe powinny być wykonywane z kształtowników, blach grubych i blach 
uniwersalnych ze stali St3SX, St3SY lub St3S dla elementów spawanych wg PN-88/H-84020 
oraz z rur stalowych ze stali R35 i R45 wg PN-81/H-84023. Można również stosować stal o 
podwyższonej wytrzymałości 18G2A wg PN-86/H-84018. Elementy z innych gatunków stali 
mogą być stosowane pod warunkiem ustalenia naprężeń dopuszczalnych i stwierdzenia 
spawalności stali przez odpowiednie placówki naukowo badawcze.  

5.4 Roboty betonowe 
Zalecenia ogólne 

Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić po wykonaniu przez Wykonawcę 
zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru dokumentacji technologicznej, która określać 
będzie kolejność betonowania i czas wykonania robót oraz planowany termin rozebrania 
deskowania. 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251. 

Przygotowanie do betonowania 

Przed betonowaniem należy osadzić i wyregulować wszystkie elementy kotwione w betonie, 
oczyścić deskowanie, nawilżyć deskowanie lub powlec formę stalową środkiem adhezyjnym, 
zamontować zbrojenie i zapewnić właściwe grubości otulin dzięki odpowiednim przekładkom 
dystansowym. 

1. Przed przystąpieniem do betonowania powinna być formalnie stwierdzona prawidłowość 
wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie a w szczególności: 

� Wykonanie deskowania, rusztowań, usztywnień, pomostów itp. 
� Wykonanie zbrojenia 
� Przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej 
� Wykonanie wszystkich robót zanikających, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych 
� Prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność zamocowania elementów kotwiących zbrojenie 

i deskowanie formujące kanały oraz innych elementów ustalających położenie armatury itd. 
� Gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania 
2. Deskowanie i zbrojenie powinno być bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone ze 
śmieci, brudu, płatków rdzy, ze zwróceniem uwagi na oczyszczenie dolnej części słupków i 
ścian. 

3. Powierzchnie okładzin z betonu przylegające do betonu powinny być zwilżone wodą 
bezpośrednio przed betonowaniem. 
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Układanie mieszanki betonowej 

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. 

Układanie mieszanki betonowej powinno być wykonywane przy zachowaniu następujących 
warunków ogólnych: 

� W czasie betonowania należy stale obserwować zachowanie się deskowań              i rusztowań, 
czy nie następuje utrata prawidłowości kształtu konstrukcji. 

� Szybkość i wysokość wypełniania deskowania mieszanką betonową powinny być określone 
wytrzymałością i sztywnością deskowania przyjmującego parcie świeżo ułożonej mieszanki. 

� W okresie upalnej, słonecznej pogody ułożona mieszanka powinna być niezwłocznie 
zabezpieczona przed nadmierną utratą wody. 

� W czasie deszczu układana i ułożona mieszanka betonowa powinna być niezwłocznie 
chroniona przed wodą opadową; w przypadku, gdy na świeżo ułożoną mieszankę betonową 
spadła nadmierna ilość wody powodująca zmianę konsystencji mieszanki, należy ją usunąć. 

� W miejscach, w których skomplikowany kształt deskowania formy lub gęsto ułożone zbrojenie 
utrudnia mechaniczne zagęszczanie mieszanki, należy dodatkowo stosować zagęszczanie 
ręczne za pomocą sztychowania. 

Przebieg układania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien być rejestrowany w 
dzienniku robót, w którym powinny być podane: 

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

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

� Daty, sposób, miejsce i liczba pobranych próbek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie a 
następnie wyniki i terminy badań 

� Temperatura zewnętrzna powietrza i inne dane dotyczące warunków atmosferycznych 
 

Zagęszczanie betonu 

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy zachować następujące warunki:  

a) Mieszanka betonowa powinna być zagęszczana za pomocą urządzeń mechanicznych. 
b) Mieszanka betonowa w czasie zagęszczania nie powinna ulegać rozsegregowaniu a ilość 

powietrza w mieszance betonowej po zagęszczeniu nie powinna być większa od 
dopuszczalnej. 

c) Ręczne zagęszczanie może być stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji 
ciekłej i półciekłej lub gdy zbrojenie jest zbyt gęsto rozstawione i nie pozwala na użycie 
wibratorów pogrążanych. 

d) Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6 000 drgań na minutę, z 
buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w 
płaszczyźnie poziomej.  

e) Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą 
wibratora.  
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f) Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5-8 cm 
w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 sek., po 
czym wyjmować powoli w stanie wibrującym.  

g) 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. 

h) 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. 

i) Ręczne zagęszczanie mieszanki betonowej należy wykonywać za pomocą sztychowania 
każdej ułożonej warstwy prętami stalowymi w ten sposób, aby końce prętów wchodziły na 
głębokość 5-10 cm w  warstwę poprzednio ułożoną oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania 
deskowania młotkiem drewnianym. 
 

Przerwy w betonowaniu 

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

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana 
do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez:  

a) usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy 
pozostałego szkliwa cementowego;  

b) 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 20o C to czas trwania 
przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać 
dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 

 

Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus 

5o C zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 
MPa przed pierwszym zamarznięciem  

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. 

Pielęgnacja betonu 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 
osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu                       i 
chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem.  
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Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5o 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-88/B-32250.  

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami                     i 
drganiami. 

Usuwanie deskowania i rusztowania 

Całkowite rozmontowanie konstrukcji może nastąpić po uprzednim ustaleniu rzeczywistej 
wytrzymałości betonu określonej na próbkach przechowywanych w warunkach najbardziej 
zbliżonych do warunków dojrzewania betonu w konstrukcji. 

Wykańczanie powierzchni betonu 

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania:  

a) wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między 
ziarnami kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię,  

b) pęknięcia są niedopuszczalne,  
c) rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana 

otulina zbrojenia betonu minimum 1 cm, 
d) pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu 

będzie nie mniejsze niż 1cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5% 
powierzchni odpowiedniej ściany, 

e) gładkość powierzchni powinna cechować się brakiem lokalnych progów, raków, wgłębień i 
wybrzuszeń, wystających ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne są lokalne nierówności do 3 mm 
lub wgłębienia do 5 mm.  

 
6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BETONOWYCH 
Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót. 

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

Jakość betonu powinna być stwierdzona w „Protokole z kontroli jakości”. 

Łączna powierzchnia ewentualnych raków nie powinna być większa niż 5% całkowitej 
powierzchni danego elementu a w konstrukcjach cienkościennych nie więcej niż 1%. Lokalne 
raki nie powinny obejmować więcej niż 5% przekroju danego elementu. Należy ponadto 
sprawdzić wymagane grubości otuliny. 
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6.1 Kontrola jakości mieszanki betonowej i betonu 
Zakres kontroli 

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

88/B-06250: 

a) właściwości cementu i kruszywa, 
b) konsystencja mieszanki betonowej, 
c) wytrzymałość betonu na ściskanie, 
d) nasiąkliwość betonu, 
e) odporność betonu na działanie mrozu, 
f)    przepuszczalność wody przez beton. 

 

Zwraca się uwagę na konieczność wykonania planu kontroli jakości betonu, zawierającego 
m.in. podział obiektu (konstrukcji) na części podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe 
określenie liczności i terminów pobierania próbek do kontroli jakości mieszanki i betonu. 

Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej 

Sprawdzenie konsystencji przeprowadza się podczas projektowania składu mieszanki 
betonowej i następnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany 
roboczej.  

Różnice pomiędzy przyjętą konsystencją mieszanki a kontrolowaną nie powinny przekroczyć: 

20 % ustalonej wartości wskaźnika Ve-be, 

1 cm - wg metody stożka opadowego, przy konsystencji plastycznej. 

Dopuszcza się korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wyłącznie poprzez zmianę 
zawartości zaczynu w mieszance, przy zachowaniu stałego stosunku wodno-cementowego 
W/C, (cementowo-wodnego C/W), ewentualnie przez zastosowanie domieszek chemicznych, 
zgodnie z 2.1.3. 

 

Sprawdzenie wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu) 

W celu sprawdzenia wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu) należy pobrać próbki o 
liczności określonej w planie kontroli jakości, lecz nie mniej niż: jedną próbkę na 100 zarobów, 

jedną próbkę na 50 m3, jedną próbkę na zmianę roboczą oraz 3 próbki na partię betonu. 

Próbki pobiera się przy stanowisku betonowania, losowo po jednej, równomiernie w okresie 
betonowania, a następnie przechowuje się i bada zgodnie z PN-88/B-06250. Ocenie podlegają 
wszystkie wyniki badania próbek pobranych z partii. 

W przypadku, gdy warunki wytrzymałości nie są spełnione, kontrolowaną partię betonu należy 
zakwalifikować do odpowiednio niższej klasy. W uzasadnionych przypadkach przeprowadzić 
można dodatkowe badania wytrzymałości betonu na próbkach wyciętych z konstrukcji lub 
elementu albo badania nieniszczące wytrzymałości betonu wg PN-74/B-06261 lub PN-74/B-

06262. Jeżeli wyniki tych badań dodatkowych będą pozytywne, to beton można uznać za 
odpowiadający wymaganej klasie.  

Sprawdzenie nasiąkliwości betonu 

Sprawdzenie nasiąkliwości betonu przeprowadza się przy ustalaniu składu mieszanki 
betonowej oraz na próbkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem 



SST-02 BETON KONSTRUKCYJNY 

31 

 

kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niż 1 raz na 5000 

m3 betonu. Zaleca się badanie nasiąkliwości na próbkach wyciętych z konstrukcji. 

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

 

Sprawdzenie odporności betonu na działanie mrozu 

Sprawdzenie stopnia mrozoodporności betonu przeprowadza się na próbkach wykonanych w 
warunkach laboratoryjnych podczas ustalania składu mieszanki betonowej oraz na próbkach 
pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej jeden 

raz w okresie betonowania obiektu, ale nie rzadziej niż 1 raz na 5000 m3 betonu. Zaleca się 
badanie na próbkach wyciętych z konstrukcji. 

Do sprawdzania stopnia mrozoodporności betonu w elementach nawierzchni i innych 
konstrukcjach, szczególnie mających styczność ze środkami odmrażającymi, zaleca się 
stosowanie badania wg metody przyśpieszonej (wg PN-88/B-06250). 

Wymagany stopień mrozoodporności betonu F150 jest osiągnięty, jeśli po wymaganej równej 
150, liczbie cykli zamrażania - odmrażania próbek spełnione są następujące warunki: 

1. po badaniu metodą zwykłą wg PN-88/B-06250: 
a) próbka nie wykazuje pęknięć, 
b) łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi, odprysków 

kruszywa itp. nie przekracza 5% masy próbek nie zamrażanych, 
c) obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie 

zamrażanych nie jest większe niż 20 %, 
2. po badaniu metodą przyspieszoną wg PN-88/B-06250: 
a) próbka nie wykazuje pęknięć, 
b) ubytek objętości betonu w postaci złuszczeń, odłamków i odprysków, nie przekracza w 
żadnej próbce wartości 0,05 m3/m2 powierzchni zanurzonej w wodzie. 
 

Pobranie próbek i badanie 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 
przewidzianych normą PN-88/B-06250 oraz gromadzenie, przechowywanie                     i 
okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i 
stosowanych materiałów  

Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan 
kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli 
powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i PZJ oraz ewentualne inne 
konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych. 
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Zestawienie wszystkich badań dla betonu 

a) badanie mieszanki betonowej,  
b) badanie betonu. 

Zestawienie wymaganych badań betonu wg PN-88/B-06250 podano w tabeli poniżej: 

 

 Rodzaj badania Punkt normy 

PN-88/B-06250

Metoda badania 

wg 

Termin 

lub częstość badania 

Badanie 

mieszanki 

betonowej 

1) Urabialności 4.2 PN-88/B-06250 Przy rozpoczęciu robót 

 2) Konsystencji 4.2 jw. 2 razy na zmianę roboczą 

Badania 

betonu 

1) Wytrzymałość na 
ściskanie 

5.1 PN-88/B-06250 Po wykonaniu każdej partii 
betonu 

 2) Wytrzymałość na 
ściskanie -badania 

nieniszczące 

5.2 PN-74/B-06261 

PN-74/B-06262 

W przypadkach technicznie 
uzasadnionych 

 3) Nasiąkliwość 5.2 PN-88/B-06250 3 razy w okresie wykonywania 
konstrukcji i raz na 5000 m3 

betonu 

 4) Mrozoodporność 5.3 jw. jw. 

 

6.2 Kontrola szalowań 

Kontrola szalowań obejmuje: 

a) sprawdzenie zgodności wykonania z projektem roboczym szalowania lub z instrukcją 
użytkowania szalowania wielokrotnego użycia, 

b) sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiarów szalowanych elementów zgodnych z 
Dokumentacją Projektową z dopuszczalną tolerancją), 

c) sprawdzenie materiału użytego na szalowanie (klasa drewna, obecność wód itp.), 
d) sprawdzenie szczelności szalowań w płaszczyznach i narożach wklęsłych. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0.0 “Wymagania ogólne". 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 

Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, 
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych 
zawartych w niniejszej specyfikacji i ujmuje w Księdze obmiaru. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót muszą posiadać ważne 
certyfikaty legalizacji. 

Jednostką obmiarową jest m3, dla:  

a) wykonania ław fundamentowych żelbetowych i stóp fundamentowych, 
b) wykonania ścian prostych żelbetowych, 
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c) wykonania łuków żelbetowych, 
d) wykonania kanałów betonowych 
e) wykonania słupów żelbetowych, 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiorom podlegają: 

a) dostarczana na plac budowy gotowa mieszanka betonowa, 
b) deskowania i rusztowania  
c) zbrojenie wykonane zgodnie z  ST 3.0  
d) beton wykonanych elementów  

Do odbioru końcowego Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru dokumenty określające 
parametry zastosowanych materiałów do wytworzenia betonu, cechy fizyczne i mechaniczne 
wbudowanego betonu oraz operat z pomiarów geometrycznych wykonanych elementów. 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 
Inspektorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 

Z odbioru końcowego sporządza się protokół. 

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Dokumentacją odniesienia jest: 

1. SIWZ  
2. Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót, 

zatwierdzona przez Zamawiającego  
3. Dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania 
4. Normy 
5. Aprobaty techniczne 
6. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji 

Normy: 

1. PN-87/B-01100 - Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
2. PN-EN 196-1,2,3,5,6,7, 21 - Cement. Metody badań. 
3. PN-86/B-04320 - Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 
4. PN-90/B-06240 - Domieszki do betonu. Metody badań efektów oddziaływania 

domieszek na beton. 
5. PN-88/B-06250 - Beton zwykły.  
6. PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
7. PN-74/B-06261 - Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa 

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

badania wytrzymałości na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N. 
9. PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu. 
10. PN-B-19701:1997 - Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania  i ocena 

zgodności. 
11. PN-88/B- 32250 - Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw  
12. PN-92/D-95017 - Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne 

wymagania i badania. 
13. PN-75/D-96000 - Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
14. PN-72/D-96002 - Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 
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15. BN-6736-O1 – Beton zwykły. Metody badań. Szybka ocena wytrzymałości na 
ściskanie 

16. BN-6736-02 – Beton zwykły. Beton towarowy. 
17. BN-6738-OS – Badania betonu 
18. BN-6738-06 – Badania składników betonu 
19. BN-66/7113-10 - Sklejka szalunkowa. 
20. BN-86/7122-11/21 - Płyty pilśniowe. Płyty twarde zwykłe. Wymagania. 
21. BN-70/9082-01 - Rusztowania drewniane budowlane. Wytyczne ogólne projektowania i 

wykonania. 
 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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SST-03   Beton niekonstrukcyjny  
 

1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru warstwy 
podbetonu pod fundamenty.  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą warstw betonu klasy B-7,5 i obejmują 
rozścielenie warstwy betonu tej klasy pod fundamenty, wraz z zagęszczeniem i wyrównaniem 
górnej powierzchni. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
projektową, Specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru.  

1.2 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
Grupy Klasy Kategorie Opis 

45200000-9   Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 
obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w 
zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

 45260000-7  Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji 
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne 

  45262000-1 Specjalne roboty budowlane, inne niż dachowe 

  45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia 

 

2. MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według zasad niniejszej Specyfikacji są: 
Beton klasy B-7,5 na wykonanie betonu wyrównawczego zgodnie z normą  PN-806250 „Beton 
zwykły” i BN-6736-02 „Beton zwykły. Beton towarowy”. 
 

3. SPRZĘT 
Sprzęt do przygotowania i układania mieszanki betonowej jak dla betonów konstrukcyjnych. 
 
4. TRANSPORT 
Transport betonu pojazdami specjalistycznymi zgodnie z wytycznymi ogólnymi. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Zakres wykonywanych robót 
a). Przygotowanie podłoża 
Podłoże pod podbudowę wyrównać i oczyścić. 
b). Wykonanie betonu 
Pod projektowanymi ławami i stopami fundamentowymi rozścielić warstwę betonu B-7,5 o 

gr. 10 cm. Zapobiega on ucieczce zaczynu cementowego w trakcie betonowania oraz 
ułatwia rozłożenie zbrojenia. Powierzchnię górną warstwy betonu należy wyrównać przez 
ściągnięcie łatą wyrównawczą.  
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 2.0 – dla betonu konstrukcyjnego. 

Rozpoczęcie wykonania podłoża z betonu może nastąpić dopiero po odbiorze zagęszczenia 
gruntu. Przy sprawdzeniu stanów gruntów w podłożu należy stosować makroskopowe metody 
badań gruntów zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami.  

Badania składników betonu powinny być wykonane przed przystąpieniem do przygotowania 
mieszanki betonowej i prowadzone systematycznie przez cały czas trwania robót betonowych.  

W i przeciętnych warunkach wykonania betonu zakres kontroli powinien obejmować wszystkie 
wymagane normami właściwości betonu.  

Wykonywanie mieszanki betonowej powinno być kontrolowane na bieżąco. Kontroli powinny 
podlegać parametry, od których zależy jakość betonu.  

Należy sprawdzić zgodność z Projektem pod względem kształtu, wymiarów i rzędnych 
ułożonej warstwy betonu. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 

� Głębokość nie więcej niż 20 mm 
� Wymiary w planie nie więcej niż 30 mm 
� Usytuowanie nie więcej niż 50 mm. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT. 

Szczegółowe zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 2.0 – Beton 
konstrukcyjny. 

Jednostką obmiarową jest m2, dla wykonania podkładów pod fundamenty  

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiorom podlegają: 

e) dostarczana na plac budowy gotowa mieszanka betonowa, 
f) beton wykonanych elementów  

Szczegółowe zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST 3.0 – Beton 
konstrukcyjny. 

 

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Dokumentacją odniesienia jest: 

7. SIWZ  
8. Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót, 

zatwierdzona przez Zamawiającego  
9. Dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania 
10. Normy 
11. Aprobaty techniczne 
12. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji 
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Normy: 

1. PN-65/B – 14504 - Zaprawy budowlane cementowe  
2.  PN-88/B-30000 - Cement portlandzki  
3.  PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.  
4.  PN-88/B-06250 - Beton zwykły  
5.  PN-86/B – 06712 - Kruszywa mineralne do betonu  
6.  PN- 88/B – 32250 - Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. Wymagania i 

badania.  
7. BN-6736-O1 – Beton zwykły. Metody badań. Szybka ocena wytrzymałości na ściskanie 
8. BN-6736-02 – Beton zwykły. Beton towarowy. 
9. BN-6738-OS – Badania betonu 
10. BN-6738-06 – Badania składników betonu 
11.  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano –montażowych . Arkady 1989 
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SST-04   Zbrojenie  
 

1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot i zakres  specyfikacji 

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania, montażu i odbioru 
zbrojenia betonu stalą niskostopową dla zadania: „Termomodernizacja, przebudowa budynku 
dla potrzeb Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego oddział Chojnice wraz z infrastrukturą 
techniczną, utwardzeniem terenu”. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych ze 
zbrojeniem betonu stalą konstrukcyjną fundamentów obiektu oraz konstrukcji arkady 
dziedzińca i obejmują: 

a). transport, składowanie oraz przygotowanie, wygięcie, przycięcie i łączenie prętów 
b). montaż zbrojenia elementów żelbetowych. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz za zgodność z Projektem      i 

Specyfikacją techniczną oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.2 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w ST 0.0 – Wymagania ogólne.  

1.3 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). 
Grupy Klasy Kategorie Opis 

45200000-9   Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 
obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w 

zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

 45260000-7  Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji 
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne 

  45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne, niż dachowe 

  45262310-7 Zbrojenie 

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 
Klasy i gatunki stali zbrojeniowej 

Do konstrukcji żelbetowych w obiektach objętych niniejszym opracowaniem stosuje się klasy i 
gatunki stali wg zestawienia poniżej: 

a). Klasa A-II, gatunek S235 
b). Klasa A-IIIN , gatunek B500SP 
Odpowiednie certyfikaty pochodzenia będą wymagane przez Inspektora nadzoru przy 

dokonywaniu odbioru wykonanych robót. 

Własności mechaniczne i technologiczne stali 

Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać 
wymaganiom podanym w PN-89/H-84023/06.  
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Wady powierzchniowe 

Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań, 
Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, 

rozwarstwienia i pęknięcia widoczne nieuzbrojonym okiem   
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, 

wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne: 
a). jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek średnicy dla walcówki i prętów 

gładkich 
b). jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej 

do 25 mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach. 
 

Magazynowanie stali zbrojeniowej 
 

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

 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu odpowiedniego sprzętu 

zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi, przystosowanymi do tego celu, 
środkami transportu, w sposób gwarantujący uniknięcia trwałych odkształceń stali oraz 
zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów.  

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

5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBÓT ZBROJARSKICH 
5.1 Ogólne wymagania. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących 

PN i EN-PN i postanowieniami umowy. 

5.2 Wykonywanie zbrojenia 
Czystość powierzchni zbrojenia 

Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z kurzu, ziemi, 
zgorzeliny, luźnej rdzy lub innych zanieczyszczeń.  

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

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

Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. W 
przypadku stwierdzenia krzywizn w prętach stali zbrojeniowej należy ją prostować.  

Haki, odgięcia prętów, złącza i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg Dokumentacji 
Projektowej. Cięcie i gięcie stali zbrojeniowej należy wykonywać mechanicznie. 

Montaż zbrojenia 

Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem 
szalowania bocznego. 

Dla zachowania właściwej grubości otulin należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać 
podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. 

Szkielety płaskie i przestrzenne po ich ustawieniu i ułożeniu w deskowaniu należy łączyć 
zgodnie z rysunkami roboczymi przez spawanie. 

Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami. 
Zamknięcia strzemion należy umieszczać na przemian. Przy stosowaniu spawania skrzyżowań 

prętów i strzemion, styki spawania mogą się znajdować na jednym pręcie. 
Liczba uszkodzonych skrzyżowań w dostarczonych na budowę siatkach lub szkieletach 

płaskich nie powinna przekraczać 4 w stosunku do wszystkich skrzyżowań w siatce lub 
szkielecie płaskim. Liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie powinna 
przekraczać 25% ogólnej ich liczby. 

 

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT ZBROJARSKICH 
6.1 Badania w czasie budowy 
Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu jakości materiałów, zgodności z 

Rysunkami oraz podanymi powyżej wymaganiami i obowiązującymi normami. Zbrojenie 
podlega odbiorowi przed zabetonowaniem. 

Z każdej partii należy pobierać po 6 próbek do badania na zginanie i 6 próbek do określenia 
granicy plastyczności. Stal może być przeznaczona do zbrojenia tylko wówczas, jeśli na 
próbkach zginanych nie następuje pęknięcie lub rozwarstwienie. 

Jeżeli rzeczywista granica plastyczności jest niższa od stwierdzonej na zaświadczeniu lub 
żądanej - stal badana może być użyta tylko za zezwoleniem Inspektora nadzoru. 

Sprawdzenie materiałów polega na stwierdzeniu, czy ich gatunki odpowiadają przewidzianym 
w Rysunkach i czy są zgodne ze świadectwami jakości i protokołami odbiorczymi. 

Sprawdzenie ułożenia zbrojenia wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, poziomnicą i 
taśmą, suwmiarką i porównanie z Rysunkami oraz PN-63/B-06251. 

Badanie na wytrzymałość siatek i szkieletów płaskich należy przeprowadzić przyjmując za partie 
ich liczbę o ciężarze nieprzekraczającym 10 ton. Liczba badanych siatek lub szkieletów 
płaskich nie powinna być mniejsza niż 3 na partię. 

Badany węzeł powinien wytrzymać obciążenie nie mniejsze od podwójnego ciężaru siatki lub 
szkieletu płaskiego. 

Badaniu należy poddawać trzy skrzyżowania prętów, jedno w rzędzie skrajnym i dwa w rzędach 
środkowych. W przypadku gdy jedno ze skrzyżowań zostanie zerwane, próbom należy poddać 
podwójną część siatek lub szkieletów płaskich. Jeśli badanie podwójnej liczby próbek da 
również wynik ujemny, wówczas partię należy odrzucić. 
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6.2 Tolerancje wykonania 
Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podaje 

tablica nr 1. 
Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia nie powinna przekraczać 4 mm. 
Dopuszczalna różnica długości pręta liczona wzdłuż osi od odgięcia do odgięcia w stosunku do 

podanych na rysunku nie powinna przekraczać 10 mm. 
Dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia podłużnego nie powinno 

przekraczać 3 %. 
Różnica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekraczać +3 mm. 
Dopuszczalna różnica w wykonaniu siatki na jej długości nie powinna przekraczać +25 mm. 
Liczba uszkodzonych skrzyżowań w dostarczanych na budowę siatkach nie powinna 

przekraczać 20% w stosunku do wszystkich skrzyżowań w siatce. Liczba uszkodzonych 
skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich liczby na tym pręcie. 

Różnice w rozstawie między prętami głównymi w belkach nie powinny przekraczać +0.5 cm. 
Różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać +2 cm. 
 
Tablica 1 

Parametr Zakresy tolerancji 
Dopuszczalna 

odchyłka 

Cięcie prętów 
(L - długość cięcia wg projektu) 

dla L<6.0 m 
dla L>6.0 m 

20 mm 
30 mm 

Odgięcia 
(odchylenia w stosunku do położenia określonego w 

projekcie) 

dla L<0.5 m 
dla 0.5 m<L<1.5 m 

dla L>1.5 m 

10 mm 
15 mm 
20 mm 

Usytuowanie prętów: 
a) otulenie (zmniejszenie wymiaru w stosunku do 

wymagań projektu) 

  
<5 mm 

b) odchylenie plusowe (h - jest całkowitą grubością
elementu) 

dla h<0.5 m 
dla 0.5 m<h <1.5 m 

dla h>1.5 m 

10 mm 
15 mm 
20 mm 

c) odstępy pomiędzy sąsiednimi równoległymi 
prętami (a - jest odległością projektowaną 

pomiędzy powierzchniami przyległych prętów) 

a<0.05 m 
a<0.20 m 
a<0.40 m 
a>0.40 m 

5 mm 
10 mm 
20 mm 
30 mm 

d) odchylenia w relacji do grubości lub szerokości w 
każdym punkcie zbrojenia (b - oznacza całkowitą

grubość lub szerokość elementu) 

b<0.25 m 
b<0.50 m 
b<1.5 m 
b>1.5 m 

10 mm 
15 mm 
20 mm 
30 mm 

 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0.0: “Wymagania ogólne". 
W zakresie przygotowania i montażu zbrojenia nie prowadzi się obmiaru robót. Prace te są 

składowymi robót budowlano-konstrukcyjnych. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST 0.0 “Wymagania ogólne”. 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości i jakości. 
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8.1 Odbiór stali na budowie 
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie zaświadczenia, w które powinien 

być zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Zaświadczenie to powinno zawierać: 
a). znak wytwórcy, 
b). średnicę nominalną, 
c). gatunek stali, 
d). numer wyrobu lub partii, 
e). znak obróbki cieplnej. 
Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po dwie 

sztuki dla każdej wiązki. 
Dostarczona na budowę stal, która: 
a). nie ma zaświadczenia (atestu), 
b). oględziny zewnętrzne nasuwają wątpliwości co do jej własności, 
c). pęka przy wykonywaniu haków, 
może być dopuszczona do wbudowania pod warunkiem uzyskania pozytywnych wyników 

badań wg normy PN-91/H-04310. 
8.2 Odbiór zamontowanego zbrojenia 
Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez 

Inspektora nadzoru oraz wpisany do Dziennika Budowy, 
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi 

konstrukcji żelbetowej i postanowieniami niniejszej Specyfikacji. 
Sprawdzenie zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi obejmuje: 
a). zgodność kształtu prętów, 
b). zgodność liczby prętów i ich średnic w poszczególnych przekrojach, 
c). rozstaw strzemion, 
d). prawidłowe wykonanie haków, złącz i długości zakotwień, 
e). zachowanie wymaganej w Rysunkach otuliny zbrojenia. 
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Dokumentacją odniesienia jest: 

1. SIWZ  
2. umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót 
3. zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania 
4. normy 
5. aprobaty techniczne 
6. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 
Najważniejsze normy: 

1. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe  
2. PN-84/H-04408 Metale. Technologiczna próba zginania 
3. PN-91/H-04310 Próba statyczna rozciągania metali 
4. PN-89/H-84023/01 Stal określonego stosowania. Wymagania ogólne. Gatunki 
5. PN-89/H-84023/06 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. 
Gatunki 
6. PN-82/H-93000 Stal węglowa i niskostopowa. Walcówka i pręty walcowane 
na gorąco 
7. PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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SST-05   Roboty konstrukcyjne  
 

Kod CPV: 
45223821-7 - Elementy gotowe 
45262300-4 – Betonowanie 
45262310-7 - Zbrojenie 
 

1 .WSTĘP 
 

1.1.Przedmiot SST 
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są prace związane z montażem nadproży 
prefabrykowanych, wykonywaniem konstrukcji żelbetowych, betonowych, dostawą i montażem 
prefabrykatów nadproży 
 

1.2.Zakres stosowania STS 
 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3.Zakres robót objętych ST 
 

Niniejsza specyfikacja techniczna szczegółowa dotyczy następujących robót: 
• Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży stalowych 
• Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych 
• Wykonanie poduszek betonowych, beton B-20 - dla nadproży 
• Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe 
żebrowane, Fi do 8· mm, klasa A-II, gatunek: St50B 
• Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe 
żebrowane, Fi powyżej 8 mm, klasa A-IIIN, gatunek: B500SP 
• Wykonanie elementów konstrukcyjnych żelbetowych, beton C20/25 (B25) 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 

Określenia podane w specyfikacji technicznej szczegółowej są zgodne z Polskimi Normami, 
wytycznymi i określeniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-0. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej ST-0. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z dokumentacją 
przetargową, projektową, specyfikacją techniczną. 

2. MATERIAŁY 
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-0 
Przy wykonywaniu robót objętych niniejszą specyfikacją techniczną szczegółową występują niżej 
wymienione materiały podstawowe: 
• Nadproża prefabrykowane żelbetowe  
• Składniki masy betonowe: cement , piasek, żwir, woda 
• Stal zbrojeniowa 
Szczegółowe dane materiałów – zgodnie z dokumentacją przetargową, projektową. 
 
3. SPRZĘT 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej ST-0. 
Przy wykonywaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej występuje 
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następujący sprzęt: wyciąg, betoniarka wolnospadowa elektryczna, sprzęt montażowy, wciągarka 
 

4. TRANSPORT 
 

4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Zgodnie ze specyfikacją techniczną ST-0. 
 

4.2.Szczegółowe wymagania dotyczące transportu 
 

Elementy prefabrykowane można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed uszkodzeniami. 
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających 
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem. 
Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami normowymi. Cement luzem 
należy przewozić specjalnym pojazdem, natomiast cement workowany można przewozić 
dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczony przed nadmiernym 
zawilgoceniem. 
Prefabrykaty można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed uszkodzeniami. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 
 

5.1. Warunki wykonywania robót 
 

Wymagania dotyczące wykonywania robót podano w specyfikacji technicznej ST-0, punkt 5. 
 

5.2. Szczegółowe warunki wykonywania robót. 
 

Montaż prefabrykatów nadproży 
Montaż elementów prefabrykowanych powinien być poprzedzony pomiarami kontrolnymi. 
Prefabrykaty powinny być oczyszczone z ewentualnych zanieczyszczeń, śniegu. 
Przy montażu prefabrykatów nadproży należy zwrócić uwagę na ich dokładne ułożenie i 
wypoziomowanie, głębokość oparcia. 
 

Wykonywanie konstrukcji żelbetowych i betonowych 
 

 Wykonywanie i montaż zbrojenia 
 

Do wykonywania zbrojenia należy użyć prętów spełniających wymagania normowe. 
Wykonane elementy zbrojenia należy składować na wydzielonych miejscach, tak aby nie 
powodowało to uszkodzenia zbrojenia. Układanie elementów zbrojenia winno być 
wykonywane tak aby nie uniemożliwiało ułożenie następnych elementów zbrojenia. Zbrojenie 
może być układane w deskowaniu po sprawdzeniu i odbiorze deskowania. Ułożone zbrojenie 
winno być zabezpieczone przed uszkodzeniami i przesunięciami podczas wykonywania robót, 
podawania betonu i jego zagęszczania(wibrowania) 
Grubość warstwy otulającej – zgodnie z wymaganiami normowymi. 
Spawanie prętów zbrojeniowych do kształtowników stalowych wykonywać zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. Wymiary spoin – zgodnie z dokumentacją projektową. 
 

 Roboty żelbetowe i betonowe 

 

Wykonywanie robót żelbetowych i betonowych obejmuje: wykonanie deskowania dla elementu 
żelbetowego i betonowego, podawanie i ułożenie mieszanki betonowej, zagęszczanie masy 
betonowej, pielęgnacja betonu. Mieszankę betonową o zadanej klasie i wytrzymałości wykonać 
ze składników odpowiadającym wymogom normowym oraz według zatwierdzonej receptury. 
Mieszankę betonową układać przy stałej obserwacji deskowania odnośnie prawidłowości 
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zachowania kształtu konstrukcji. Przebieg układania i zgęszczania masy betonowej winien być 
zapisany w dzienniku budowy. Ułożony beton należy pielęgnować zgodnie z wymaganiami 
normowymi. Rozdeskowanie może nastąpić po osiągnięciu przez beton odpowiedniej 
wytrzymałości zgodnie z wymogami normowymi normowymi. 

Przy wykonywaniu robót żelbetowych i betonowych w niskich temperaturach należy przestrzegać 
postanowień normowych oraz zastosować odpowiednie środki i prace zabezpieczające, zgodnie z 
„Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur" 
Instrukcja nr 282 Instytutu Techniki Budowlanej.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji technicznej ST-0. 
 

6.2. Kontrola montażu prefabrykatów żelbetowych 
 

a) sprawdzenie jakości prefabrykatów na budowie 
b) sprawdzenie ułożenia prefabrykatów 
 

6.3. Kontrola wykonania robót żelbetowych i betonowych 
 

a) Kontrola robót zbrojarskich 
Kontrola obejmuje oględziny zewnętrzne o pomiary ułożenia zbrojenia oraz średnic prętów. 
Dopuszczalne odchylenia - zgodnie z wymaganiami normowymi. 
Wyniki pomiarów kontrolnych i oględzin zbrojenia należy wpisać do dziennika budowy 
 

b) Kontrola wykonania robót żelbetowych i betonowych 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania robót poprzedzających betonowanie: 
- kontrola prawidłowości wykonania masy betonowej 
- kontrola prawidłowości wykonania deskowania 
- kontrola prawidłowości wykonania zbrojenia 
Deskowanie i zbrojenie powinno być bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone. 
Beton należy starannie zagęścić. 
Kontrola wykonania robót żelbetowych i betonowych obejmuje sprawdzenie stanu i jakości 
powierzchni, wymiarów geometrycznych, prostoliniowości, równości wypoziomowania. Tolerancje 
wymiarowe zgodnie z przepisami normowymi. 
Należy pobrać próbki betonowe zgodnie z wymaganiami normowymi. 
 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 
Zgodnie z ST-0 punkt 7. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 punkt 8. 
 

8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót. 
 

a) Odbiór dostawy prefabrykatów 
Warunki dostawy prefabrykatów określają warunki umowy. Odbiór prefabrykatów może być 
dokonywany w zakładzie prefabrykacji/wytwórni lub na budowie. Każda partia powinna mieć 
dokument dopuszczenia materiałów do stosowania w budownictwie. 
Przy odbiorze prefabrykatów na budowie należy wykonać: 
• sprawdzanie zgodności typów i liczby z wykazem, 
• sprawdzanie prawidłowości oznakowania zgodności typów i liczby z wykazem 
• sprawdzanie stanu technicznego prefabrykatów 
• sporządzenie protokołu w przypadku uszkodzeń, 
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Elementy uszkodzone w sposób obniżający ich wartość konstrukcyjną, techniczną nie powinny 
być przyjęte do wmontowania i usunięte poza obręb budowy. 

b) Odbiór robót montażowych prefabrykatów nadproży 
W trakcie wykonywania robót montażowych dokonuje się odbiorów częściowych dla 
fragmentów 
obiektu obejmujących kontrolę montażu poszczególnych ustalonych zakresów robót, kontrolę 
wyników pomiarów dokładności montażu, zgodnie z punktem „Kontrola jakości robót”, 
zakończoną protokołem odbioru i wpisem do dziennika budowy. Odbiór końcowy odbywa się 
na podstawie pełnej dokumentacji roboczej obiektu, dokumentów dopuszczenia materiałów 
do stosowania w budownictwie, protokołów odbioru prefabrykatów na placu budowy, 
protokołów odbioru poszczególnych ustalonych zakresów robót, dziennika budowy, 
protokołów orzeczeń, ekspertyz itp. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją 
przetargową, projektową STS i wymaganiami Zamawiającego, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania, z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 
c) odbiór zbrojenia – polega na stwierdzeniu zgodności z wymogami dokumentacji, 
normowymi i pomiarami kontrolnymi, potwierdzonymi zapisem do dziennika budowy 
d) odbiór robót żelbetowych i betonowych – polega na stwierdzeniu zgodności z wymogami 
dokumentacji, normowymi i pomiarami kontrolnymi, potwierdzonymi zapisem do dziennika 
budowy W trakcie wykonywania robót żelbetowych i betonowych dokonuje się odbiorów 
częściowych dla fragmentów obiektu obejmujących kontrolę wykonania poszczególnych 
elementów robót żelbetowych i betonowych, zgodnie z punktem „Kontrola jakości robót”, 
zakończoną protokołem odbioru i wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór końcowy odbywa się na podstawie pełnej dokumentacji roboczej obiektu, 
dokumentów dopuszczenia materiałów do stosowania w budownictwie, protokołów odbioru 
poszczególnych elementów robót żelbetowych, dziennika budowy, protokołów orzeczeń, 
ekspertyz itp. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją przetargową, 
projektową STS i wymaganiami Zamawiającego, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z 
zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZĄCYCH I 
PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Zgodnie z ST-0 punkt 9. 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 

Zgodnie z ST-0 punkt 10 oraz: 
PN-68/B-10020 Roboty murowe, z cegły. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze 
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 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane 
PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania 
stosowane w kraju 
PN-ISO 6935-2/Ak:1998/Ap1:1999 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe 
wymagania stosowane w kraju 
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
PN-EN 206-1 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 
projektowanie 
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PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 
ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu 

PN-EN 197-1:2002 „Cement .Część 1. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku”. 
PN-ISO 3059:1997 Badania nieniszczące. Metoda pośredniej oceny źródeł promieniowania 
ultrafioletowego 
PN-EN 571-1:1999 Badania nieniszczące. Badania penetracyjne. Zasady ogólne 
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SST-06   Roboty murowe 
Kod CPV: 
45262522-6 - Roboty murarskie 
 

1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot ST 
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót murowych: wykonanie ścian murowanych attyki budynku 
 

1.2. Zakres stosowania STS 
 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych STS 
 

Niniejsza specyfikacja techniczna szczegółowa dotyczy następujących robót: 
• ściany attyki –murowane z bloczków silikatowych gr. 18cm, wytrzymałości 20MPa, 

gęstości 1600kg/m3 na cienkowarstwowej zaprawie klejącej. 
• ściany wewnętrzne działowe – murowane z bloczków silikatowych gr. 12cm, 

wytrzymałości 15MPa, gęstości 1400kg/m3 na cienkowarstwowej zaprawie klejącej. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 

Określenia podane w specyfikacji technicznej szczegółowej są zgodne z Polskimi Normami, 
wytycznymi i określeniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-0. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej ST-0. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z dokumentacją 
przetargową, projektową, specyfikacją techniczną. 
 

2. MATERIAŁY 
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-0. 
Przy wykonywaniu robót objętych niniejszą specyfikacją techniczną szczegółową występują 
niżej wymienione materiały podstawowe: 
• Prefabrykaty z betonu komórkowego 
• Składniki zaprawy: cement , piasek, wapno, woda 
• Siatka tynkarska 
Szczegółowe dane materiałów – zgodnie z dokumentacją przetargową, projektową. 
 

3. SPRZĘT 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej ST-0. 
Przy wykonywaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej występuje 
następujący sprzęt: narzędzia i sprzęt do robót murowych 

4. TRANSPORT 
 

4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu 
zgodnie ze specyfikacją techniczną ST-0. 
 

4.2.Szczegółowe wymagania dotyczące transportu 
 

a)Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami normowymi. Cement 
luzem należy przewozić specjalnym pojazdem, natomiast cement workowany można 
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przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed 
nadmiernym zawilgoceniem. 
 

b) Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami 
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 

c) cegłę, prefabrykaty z betonu komórkowego, pustaki wentylacyjne należy, można przewozić 
dowolnym środkiem transportu zwracając uwagę na jej zabezpieczenie przed uszkodzeniami. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Warunki wykonywania robót 
 

Wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST-0, punkt 5. 
 

5.2. Szczegółowe warunki wykonywania robót. 
 

Wykonywanie robót murowych: 
Do wykonywania robót należy zastosować odpowiednie dla danych rodzajów prac cegły, 
pustaki, bloczki, zaprawy. 
Zaprawę należy wykonać na podstawie zatwierdzonej receptury. 
Cegły, prefabrykaty z betonu komórkowego, pustaki wentylacyjne winny być czyste i wolne od 
kurzu 
Mury wykonywać warstwami z zastosowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin. 
Przy wykonywaniu uzupełnień ścian, zamurowań otworów, bruzd, przemurowaniu pęknięć, 
należy zwracać uwagę na właściwe połączenie z istniejącymi elementami. 
W miejscach tego wymagających należy wzmocnić ściany zbrojeniem z płaskownika lub stali 
zbrojeniowej okrągłej o średnicy 6 mm, ułożonej poziomo w co trzeciej spoinie. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji technicznej ST-0. 
Kontrola robót murowych obejmuje: 
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją 
- sprawdzenie jakości materiałów: cegła, prefabrykaty z betonu komórkowego, pustaki 
wentylacyjne, 
- sprawdzenia zaprawy, 
- sprawdzenie zgodności zakresu robót, prawidłowości wymiarów, tolerancji wykonawczych. 
 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 
Zgodnie z ST-0 punkt 7. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1.Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 punkt 8. 
 

8.2.Szczegółowe zasady odbioru. 
 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją i uzgodnieniami Zamawiającego, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania w punkcie 6 dały pozytywne wyniki. 
Odbiór powinien być potwierdzony protokołem i winien zawierać: 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 



SST-06 ROBOTY MUROWE 

50 

 

 
 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZĄCYCH I 
PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące sposobu rozliczania robót tymczasowych i towarzyszących oraz 
podstawy płatności podano w ST-0 , punkt 9. 
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Zgodnie z ST-0 punkt 10 oraz: 
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z 
autoklawizowanych betonów komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane 
PN-89/B-06258 Autoklawizowany beton komórkowy 
PN-89/B-06258/Az1:2001 Autoklawizowany beton komórkowy (Zmiana 1) 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 
ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu 
PN-EN 197-1:2002 Cement .Część 1. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Część 1:Definicje, wymagania i kryteria zgodności 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 
PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. 
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze 
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SST-07   Roboty izolacyjne 

 
Kody robót : 
CPV -  45321000  - Izolacja cieplna, 
CPV - 45323000-7 - Roboty w zakresie izolacji dźwiękoszczelnych 
 
1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot Specyfikacji. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych                       
z wszystkimi czynnościami umożliwiającymi wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, 
przeciwwodnych, termicznych związanych z zadaniem: „Termomodernizacja, przebudowa 
budynku dla potrzeb Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego oddział Chojnice wraz z 
infrastrukturą techniczną, utwardzeniem terenu”. 
 

1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
wykonanie izolacji termicznych ścian fundamentowych i przeciwwodnych: 
• Izolacja ścian przyziemia i fundamentowych zewnętrznych  które są zasypane gruntem 

– styropianem wodoodpornym EPS-P 200 
• Hydroizolacja podłogi na gruncie PAPA TERMOZGRZEWALNA 
• Hydroizolacja ścian fundamentowych – strona zewnętrzna  

DWUSKŁADNIKOWA MASA USZCZELNIAJĄCA (KMB) 
• Izolacja przeciwwilgociowa ścian fundamentowych – strona wewnętrzna 

DYSPERSYJNA MASA ASFALTOWO - KAUCZUKOWA DYSPERBIT 
 
1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, Specyfikacją i poleceniami Inspektora. Układanie izolacji 
termicznej powinno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w 
realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. Izolacja powinna 
być wykonana ściśle wg dokumentacji. 
 
2. MATERIAŁY 
 
Materiały termoizolacyjne powinny odpowiadać wymaganiom norm i świadectw 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Materiały powinny być dostarczane na 
budowę wraz z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta na podstawie 
wykonanych badań laboratoryjnych. 
 
STY STYROPIAN WODOODPORNY EPS-P 200 
• Współczynnik przewodzenia ciepła λ ≤ 0,036 W/mK 
• naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu CS ≥ 120 kPa 
• Wytrzymałość na zginanie≥ 150 kPa3 
• długotrwałą nasiąkliwość wodą po 28 dniach WL(T)1≤ 1%8 
• Klasa reakcji na ogień E 

 
DWUSKŁADNIKOWA MASA USZCZELNIAJĄCA (KMB) 

• Baza: tworzywa sztuczne, bitum, wypełniacze 
• Rozpuszczalniki: brak 
• Konsystencja: plastyczna 
• Kolor: czarny 
• Gęstość masy: 0,7 kg/dm3 
• Obciążalność mechaniczna: 0,3 MN/m2 
• Temperatura mięknięcia: 130°C 
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DYSPERSYJNA MASA ASFALTOWO - KAUCZUKOWA DYSPERBIT 
• Skład: wodna emulsja asfaltów, kauczuków i dodatków uszlachetniających 
• Czas tworzenia powłoki: ≤ 6 godzin 
• Czas między nanoszeniem poszczególnych warstw: ok. 5 godz. 
• Odporność na deszcz: po ok. 5 godzinach 
• Zawartość wody w masie: nie więcej niż 60% 
• Spływność powłoki w pozycji pionowej czasie 5 h w temp. 100° C: nie spływa 
• Giętkość powłoki przy przeginaniu na walcu o Ø 30 mm w temp. -10° C: brak rys i 

pęknięć 
• Przesiąkliwość powłoki przy działaniu słupa wody 1000 mm w czasie 48 h: 

niedopuszczalna 
• Zdolność rozcieńczania masy wodą: nie mniej niż 200% 
• Temperatura stosowania: od + 5o C do + 25o C 
• Zużycie: 
• 0,2 kg/m2 przy gruntowaniu 
• 0,5 kg/m2 /na warstwę przy pokryciach dachowych 
• 1,5 kg/m2 /mm przy wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowej 

 
3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zgodnego z zaleceniami producentów 
materiałów 
 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE. 
Płyty polistyrenu są pakowane w pakiety i owinięte folią termokurczliwą. Pakiety z płytami należy 
układać w poziomie, ściśle obok siebie w celu zabezpieczenia przed przemieszczeniem w czasie 
transportu i przed uszkodzeniem. Wystające wewnątrz środka transportu śruby i inne części należy 
usunąć i zabezpieczyć aby nie uszkodziły płyt w czasie transportu. Płyty należy chronić przed 
kontaktem z rozpuszczalnikami, benzyną, lepikami asfaltowymi stosowanymi na zimno. Materiały 
termoizolacyjne powinny być składowane starannie na suchym podkładzie, w pomieszczeniach 
krytych i zamkniętych, a przechowywane na zewnątrz – przykryte szczelnie brezentem lub folią. 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
Izolacje termiczne i akustyczne należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej. Roboty 
termoizolacyjne powinny być wykonywane zgodnie z ogólnymi warunkami wykonywania i odbioru 
robót ogólnobudowlanych, szczególnie w zakresie organizacji, technologii i bezpieczeństwa pracy. 
Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane w temperaturze dodatniej. Zakres robót, w 
okresie zimowym powinien być ograniczony do wykonywania izolacji bez procesów mokrych, 
warstwa izolacji powinna być ciągła i mieć stałą grubość zgodnie z projektem. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI I ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór robót termoizolacyjnych powinien być zgodny z ogólnymi zasadami przeprowadzania 
odbiorów robót budowlanych. 
Obiór częściowy należy przeprowadzać w następujących fazach wykonywania robót: 

− po dostarczeniu materiałów na budowę, po przygotowaniu podłoża, po przyklejeniu bądź ułożeniu 
warstwy ocieplającej, ale przed rozpoczęciem tynkowania, układania gładzi cementowej lub 
pokrywania papą przy odbiorze materiałów na budowę należy stwierdzić czy zostały one 
dostarczone wraz z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta na podstawie badań 
kontrolnych. Sprawdzenie materiałów powinno być dokonane zgodnie z normami lub świadectwem 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, 

− odbiór przygotowanego podłoża pod ocieplenie powinien obejmować: sprawdzenie spadków, 
równości i czystości podłoża, odbiór wykonanej warstwy ocieplającej powinien obejmować 
sprawdzenie: grubości warstwy, ciągłości warstwy, prawidłowego ułożenia, zawilgocenia, i czy w 
przypadku styropianu nie styka się on z materiałami zawierającymi w swym składzie 
rozpuszczalniki lub substancje oleiste. 

− Odbiór ostateczny powinien polegać na sprawdzeniu wyników odbiorów międzyfazowych oraz 
sposobu zabezpieczenia warstwy termoizolacyjnej przed zawilgoceniem opadami 
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atmosferycznymi. Odbiór techniczny łącznie z zakresem i terminem naprawy powinien być 
potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy przez Inspektora nadzoru Inwestorskiego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Podstawą obmiaru są m2 użytej izolacji. 
 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez 
wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie. 
 
9. NORMY 
PN-EN 13162:2002 "Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wełny mineralnej (MW) 
produkowane fabrycznie - Specyfikacja", 
PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budynkach. Płyty styropianowe (PS-E) 
PN-B-23100:1975 Materiały do izolacji cieplnej z włókien mineralnych - Wełna mineralna 
PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach – 
Wymagania ogólne i środki techniczne ochrony przed hałasem oraz Aprobaty techniczne i 
Instrukcje producentów dla stosowanego materiału 
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SST-08   Rusztowanie 
Kod CPV: 
45262100-2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowań 
 

1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot ST 
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z montażem i eksploatacją rusztowań do wykonywania robót 
budowlano-montażowych. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 
 

Niniejsza specyfikacja techniczna szczegółowa dotyczy następujących robót: 
• Wykonanie rusztowania  
• rusztowania ramowe fasadowe 
• Czas pracy rusztowania 
 

1.4. Określenia podstawowe 
 

Określenia podane w specyfikacji technicznej szczegółowej są zgodne z Polskimi Normami, 
wytycznymi i określeniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-0. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej ST-0. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z dokumentacją 
przetargową, projektową, specyfikacją techniczną. 
 

2. MATERIAŁY 
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-0. 
Przy wykonywaniu robót objętych niniejszą specyfikacją techniczną szczegółową występują niżej 
wymienione materiały podstawowe: 
• rusztowanie ramowe fasadowe 
• drewno dla wykonania rusztowania  
Szczegółowe dane materiałów – zgodnie z dokumentacją przetargową, projektową. 
 

3. SPRZĘT 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej ST-0. 
Przy wykonywaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej występuje 
następujący sprzęt: elektronarzędzia 
 

4. TRANSPORT 
 

4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu - zgodnie ze specyfikacją ST-0. 
 

4.2.Szczegółowe wymagania dotyczące transportu 
 

Do przewozu materiałów należy używać pojazdów samochodowych umożliwiających 
zabezpieczenie wyrobu przed wpływem warunków atmosferycznych i uszkodzeniem. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Warunki wykonywania robót 
 

Wymagania dotyczące wykonywania robót podano w specyfikacji ST-0 
 

5.2. Szczegółowe warunki wykonywania robót. 
 

Montaż rusztowania można stawiać na podłożu o odpowiedniej wytrzymałości. Obciążenie 
jednostkowe od konstrukcji rusztowania nie może być większe od wielkości dopuszczalnych dla 
danego podłoża. 
Podkłady pod stojaki rusztowaniowe należy układać na przygotowanym podłożu. 
Rusztowanie należy składać zgodnie z instrukcja producenta przez osoby posiadające 
odpowiednie uprawnienia. 
Po wykonaniu wszystkich robót należy dokonać odbioru spisać protokół, który stanowi podstawę 
dopuszczenia rusztowania do użytkowania. 
Rusztowania przy kominach wykonywać należy z tarcicy iglastej sortowanej wytrzymałościowo. 
W czasie eksploatacji należy okresowo sprawdzać stan techniczny rusztowania. 
Przy wykonywaniu rusztowania należy sprawdzić: materiały, podłoże 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji technicznej ST-0. 
Kontrola robót montażu zadaszeń obejmuje: 
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją 
- sprawdzenie jakości materiałów 
- sprawdzenie pionowania i poziomowania elementów 
- sprawdzenie ilości i jakości zastosowanych elementów mocujących 
- sprawdzenie czy w czasie montażu nie wystąpiły uszkodzenia elementów 
- sprawdzenie stabilności konstrukcji rusztowania 
- sprawdzenie wykonanych połączeń 
- sprawdzenie skuteczności uziemienia(pomiary elektryczne) 
 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 
Zgodnie z ST-0 punkt 7. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1.Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 punkt 8. 
 

8.2.Szczegółowe zasady odbioru. 
 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją i uzgodnieniami Zamawiającego, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania w punkcie 6 dały pozytywne wyniki. 
Odbiór powinien być potwierdzony protokołem i winien zawierać: 
- ocenę wyników kontroli, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
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9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZĄCYCH I 
PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące sposobu rozliczania robót tymczasowych i towarzyszących oraz 
podstawy płatności podano w ST-0 , punkt 9. 
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 

Zgodnie z ST-0 punkt 10 oraz: 
PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne 
parametry 
PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur 
PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe 
PN-M-47900-4:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza 
PN-EN 74:2002U Złącza, trzpienie centrujące i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych i 
nośnych wykonanych z rur stalowych - Wymagania i procedury badań 
PN-B-03163-1:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia 
PN-B-03163-2:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania 
PN-B-03163-3:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania przy odbiorze 

 


