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1. WST�P  

1.1. Nazwa nadana zamówieniu  

Budowa wiaty stalowej nad składowiskiem osadu na terenie oczyszczalni �cieków.  
  

1.2. Przedmiot ST  

Przedmiotem inwestycji jest budowa wiaty stalowej nad składowiskiem osadu na terenie 
oczyszczalni �cieków.  

  
1.3. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja techniczna jest dokumentem b�d�cym podstaw� do udzielenie zamówienia  
i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w „Projekcie budowy wiaty stalowej nad 
składowiskiem osadu na terenie oczyszczalni �cieków”.  

Odst�pstwa od wymaga� podanych w niniejszej specyfikacji mog� mie� miejsce tylko  
w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorz�dnych o niewielkim znaczeniu, dla 
których istnieje pewno��, 	e podstawowe wymagania b�d� spełnione przy zastosowaniu metod 
wykonania na podstawie do�wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.  

� Inwestor:    GMINA BLI�YN  

  

Zakres robót obj�tych ST  

Spis działów specyfikacji wraz z klasyfikacj� wg Wspólnego Słownika Zamówie� (CPV).  
Wymagania ogólne zawarte w ST dotycz� wszystkich robót budowlanych i nale	y je stosowa�  
w powi�zaniu z ni	ej wymienionymi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi SST:  

  
KOD CPV : 45000000-7 Roboty budowlane  
  

SST B.1.00  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE   

SST B.1.01  Roboty ziemne  
SST B.2.00  ROBOTY ZWI�ZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI 

OBIEKTU  

SST B.2.01  Podło	a i podkłady  

SST B.2.02  Konstrukcje 	elbetowe  

SST B.2.03  Konstrukcja stalowa  

SST B.2.04  Pokrycia dachowe  

SST B.2.05  Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe  
SST B.3.00  ZAGOSPODAROWANIE TERENU  
� SST B.3.01  Nawierzchnia z betonu asfaltowego  
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1.4. Okre�lenia podstawowe.  

Okre�lenia i nazewnictwo u	yte w niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej OST s� 
zgodne z obowi�zuj�cymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.  

U	yte w OST wymienione poni	ej okre�lenia nale	y rozumie� w ka	dym przypadku 
nast�puj�co:  
Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okre�lonym miejscu, a tak	e odbudow�, 

rozbudow�, nadbudow� obiektu budowlanego.  
Budynek – taki obiekt budowlany, który jest trwale zwi�zany z gruntem, wydzielony  

z przestrzeni za pomoc� przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.  
Budowla - obiekt budowlany nie b�d�cy budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: 

lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stoj�ce maszty 
antenowe, wolno stoj�ce trwale zwi�zane z gruntem urz�dzenia reklamowe, budowle ziemne, 
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stoj�ce instalacje 
przemysłowe lub urz�dzenia techniczne, oczyszczalnie �cieków, składowiska odpadów, stacje 
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przej�cia dla pieszych, sieci 
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a tak	e cz��ci budowlane urz�dze� 
technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urz�dze�) oraz fundamenty pod maszyny 
i urz�dzenia, jako odr�bne pod wzgl�dem technicznym cz��ci przedmiotów składaj�cych si� na 
cało�� u	ytkow�.  

Cz��� obiektu lub etap wykonania – cz��� obiektu budowlanego zdolna do spełniania 
przewidywanych funkcji techniczno-u	ytkowych i mo	liw� do odebrania i przekazania do 
eksploatacji.  

Data Rozpocz�cia - oznacza dat� rozpocz�cia Robót i dat� przekazania Wykonawcy placu 
budowy.  

Dokumentacja budowy – nale	y przez to rozumie� pozwolenie na budow� wraz  
z zał�czonym projektem budowlanym, Dziennik Budowy, protokoły odbiorów cz��ciowych  
i ko�cowych, w miar� potrzeby, rysunki i opisy słu	�ce realizacji obiektu, operaty geodezyjne  
i ksi�	k� obmiarów, dokumenty laboratoryjne, protokoły przekazania terenu budowy, umowy 
cywilnoprawne z osobami trzecimi, protokoły z narad i ustale�, plan bezpiecze�stwa i ochrony 
zdrowia a w przypadku realizacji obiektów metod� monta	u – tak	e dziennik monta	u.  

Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.  

Dokumentacja projektowa - dokumentacja b�d�c� zał�cznikiem do szczegółowych 
warunkach umowy. Komplet dokumentacji zgodny z wykazem podanym w szczegółowych 
warunkach umowy.  

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu 
pieszych wraz z wszelkimi urz�dzeniami technicznymi zwi�zanymi z prowadzeniem  
i zabezpieczeniem ruchu.  

Droga tymczasowa (monta�owa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 
pojazdów obsługuj�cych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuni�cia 
po jego zako�czeniu.  
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Dziennik budowy - dziennik wydany przez wła�ciwy organ zgodnie z obowi�zuj�cymi 
przepisami, stanowi�cy urz�dowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarze�  
i okoliczno�ci zachodz�cych w czasie wykonywania robót.  

Inspektor  Nadzoru Inwestorskiego – osoba posiadaj�ca odpowiednie wykształcenie 
techniczne i praktyk� zawodow� oraz uprawnienia budowlane, wykonuj�ca samodzielne funkcje 
techniczne w budownictwie, której Inwestor powierza nadzór nad budow� obiektu budowlanego. 
Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje bie	�c� kontrol� jako�ci i ilo�ci 
wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych  
i zanikaj�cych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urz�dze� technicznych, jak równie	 przy 
odbiorze gotowego obiektu.  

Istotne wymagania – oznaczaj� wymagania dotycz�ce bezpiecze�stwa, zdrowia i pewnych 
innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełnia� roboty budowlane.  

Instrukcja technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawc� 
urz�dze� technicznych i maszyn, okre�laj�ca rodzaje i kolejno�� lub współzale	no�� czynno�ci 
obsługi, przegl�dów i zabiegów konserwacyjnych, warunkuj�cych ich efektywne i bezpieczne 
u	ytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest równie	 składnikiem dokumentacji 
powykonawczej obiektu budowlanego.  

In�ynier - oznacza osob� wyznaczon� przez Zamawiaj�cego do działania jako In	ynier 
wymienion� w Akcie Umowy lub inn� osob� wyznaczon� w razie potrzeby przez 
Zamawiaj�cego z powiadomieniem Wykonawcy.  

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawc� robót posiadaj�ca uprawnienia 
do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie według prawa kraju, 
upowa	niona do kierowania robotami i do wyst�powania w jego imieniu w sprawach realizacji 
kontraktu, ponosz�ca ustawow� odpowiedzialno�� za prowadzon� budow�.  

Ksi�ga obmiarów, rejestr obmiarów – akceptowana przez Inspektora Nadzoru ksi�	ka  
z ponumerowanymi stronami, słu	�ca do wpisywania przez Wykonawc� obmiaru dokonanych 
robót  
w formie wylicze�, szkiców i ewentualnie dodatkowych zał�czników. Wpisy w rejestrze 
obmiarów podlegaj� potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru budowlanego.  

Laboratorium – laboratorium jednostki naukowej, zamawiaj�cego, wykonawcy lub inne 
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiaj�cego, niezb�dne do przeprowadzania 
niezb�dnych bada� i prób zwi�zanych z ocen� jako�ci stosowanych wyrobów budowlanych oraz 
rodzajów prowadzonych robót.  

Materiały – wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak równie	 ró	ne tworzywa  
i wyroby niezb�dne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacj� projektow� i specyfikacjami 
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  

Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw słu	�cych do przejmowania i rozkładania 
obci�	e� odruchu na podło	e gruntowe i zapewniaj�cych dogodne warunki dla ruchu.  

Normy europejskie – normy przyj�te przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz 
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie 
(EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych 
organizacji.  
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Obiekt budowlany - jest to budynek wraz z instalacjami i urz�dzeniami technicznymi lub 
budowla stanowi�ca cało�� techniczno-u	ytkow� wraz z instalacjami i urz�dzeniami lub obiekt 
małej architektury.  

Odpowiednia (bliska) zgodno�� - zgodno�� wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami,  
a je�li przedział tolerancji nie został okre�lony - z przeci�tnymi tolerancjami, przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.  

Oferta - oznacza dokument zatytułowany oferta, który został wypełniony przez 
Wykonawc�  
i zawiera podpisan� ofert� na Roboty, skierowan� do Zamawiaj�cego.  

Organy samorz�du zawodowego – organy okre�lone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r  
o samorz�dach zawodowych architektów oraz in	ynierów budownictwa (Dz.U. z 2016r. poz. 
1725) 

Obszarze oddziaływania obiektu – teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym  
na podstawie przepisów odr�bnych, wprowadzaj�cych zwi�zane z tym obiektem ograniczenia  
w zagospodarowaniu tego terenu.  

Opłata – kwota nale	no�ci wnoszona przez zobowi�zanego za okre�lone ustaw� 
obowi�zkowe kontrole dokonywane przez wła�ciwy organ.  

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczaj�cymi pas terenu przeznaczony do 
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy mo	e równie	 obejmowa� teren 
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urz�dze� chroni�cych ludzi i �rodowisko przed 
uci�	liwo�ciami powodowanymi przez ruch na drodze.  

Piasek - kruszywo naturalne o wielko�ci ziarna do 2 mm;  
Plac budowy - oznacza miejsca gdzie maj� by� realizowane Roboty Stałe i do których maj� 

by� dostarczone Urz�dzenia i Materiały oraz wszelkie inne miejsca wyra
nie w Umowie 
wyszczególnione jako stanowi�ce cz��ci Placu Budowy.  

Podło�e - grunt rodzimy lub nasypowy, le	�cy pod nawierzchni� do gł�boko�ci przemarzania.  
Podwykonawca - oznacza ka	d� osob� wymienion� w Umowie jako podwykonawca, lub 

jak�kolwiek osob� wyznaczon� jako podwykonawca, dla cz��ci Robót; oraz prawnych 
nast�pców ka	dej z tych osób.  

Polecenia Inspektora Nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotycz�ce sposobu realizacji robót lub innych spraw 
zwi�zanych  
z prowadzeniem budowy.  

Pozwolenie na budow� – decyzja administracyjna zezwalaj�ca na rozpocz�cie  
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych ni	 budowa obiektu 
budowlanego.  

Prawo do dysponowania nieruchomo�ci� na cele budowlane – tytuł prawny wynikaj�cy  
z prawa własno�ci, u	ytkowania wieczystego, zarz�du, ograniczonego prawa rzeczowego albo 
stosunku zobowi�zaniowego, przewiduj�cego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.  

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna b�d�ca autorem dokumentacji 
projektowej.  
Przedmiar robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych  

w kolejno�ci technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 
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ustalaj�cych szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilo�ci jednostek 
przedmiarowych robót podstawowych.  

Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osob�, wymienion� przez Wykonawc� w Umowie 
lub wyznaczon� w razie potrzeby przez Wykonawc�, która działa w imieniu Wykonawcy.  

Rekultywacji – nale	y przez to rozumie� roboty maj�ce na celu uporz�dkowanie  
i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót 
budowlanych.  

Robota podstawowa – minimalny zakres prac, które po wykonaniu s� mo	liwe do 
odebrania pod wzgl�dem ilo�ci i wymogów jako�ciowych oraz uwzgl�dniaj� przyj�ty stopie� 
scalenia robót.  

Roboty budowlane – budowa, a tak	e prace polegaj�ce na przebudowie, monta	u, remoncie 
lub rozbiórce obiektu budowlanego.  

Specyfikacja - oznacza dokument zatytułowany Specyfikacja Istotnych Warunków 
Zamówienia  
w post�powaniu przetargowym, w ramach którego zawarta została Umowa pomi�dzy 
Wykonawc�  
a Zamawiaj�cym.  

Specyfikacja techniczna - oznacza dokument zatytułowany Specyfikacja techniczna 
wykonania  
i odbioru robót, b�d�cy zał�cznikiem do SIWZ.  

Sprz�t Wykonawcy - oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne 
do realizacji i uko�czenia Robót oraz usuni�cia wszelkich wad. Jednak	e Sprz�t Wykonawcy nie 
obejmuje Robót Tymczasowych, Sprz�tu Zamawiaj�cego (je	eli wyst�puje), Urz�dze�, 
Materiałów, lub innych rzeczy, maj�cych stanowi� lub stanowi�cych cz��� Robót Stałych.  

Sprz�t Zamawiaj�cego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (je�li s�) udost�pnione przez 
Zamawiaj�cego do u	ytku Wykonawcy przy realizacji Robót jak podano w Specyfikacji; ale nie 
obejmuje Urz�dze�, jeszcze nie przyj�tych przez Zamawiaj�cego.  

Strona - oznacza Zamawiaj�cego lub Wykonawc�, w zale	no�ci jak tego wymaga 
kontekst.  
Teren budowy – przestrze�, w której prowadzone s� roboty budowlane wraz z przestrzeni� 

zajmowan� przez urz�dzenia zaplecza budowy.  
Teren zamkni�ty – teren zamkni�ty, o którym mowa w przepisach prawa geodezyjnego  

i kartograficznego: a) obronno�ci lub bezpiecze�stwa pa�stwa, b�d�cy w dyspozycji jednostek 
organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewn�trznych  
i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, b) bezpo�redniego wydobywania 
kopaliny ze zło	a, b�d�cy w dyspozycji zakładu górniczego.  

Tymczasowy obiekt budowlany –  obiekt budowlany przeznaczony do czasowego 
u	ytkowania  
w okresie krótszym od jego trwało�ci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce 
lub rozbiórki, a tak	e obiekt budowlany nie poł�czony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski 
uliczne, pawilony sprzeda	y ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki 
pneumatyczne, urz�dzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe  
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Umowa - oznacza Akt Umowny, Warunki Szczególne Umowy, Warunki Ogólne Umowy, 
Ofert�   

Wykonawcy wraz z zał�cznikami, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 
Dokumentacj� projektow�, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (je�li s�) wskazane w Akcie 
Umowy.  

Urz�dzenia budowlane – urz�dzenia techniczne zwi�zane z obiektem budowlanym 
zapewniaj�ce mo	liwo�� u	ytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przył�cza  
i urz�dzenia instalacyjne, w tym słu	�ce oczyszczaniu lub gromadzeniu �cieków, a tak	e 
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod �mietniki.  

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

Wła�ciwy organ – organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ 
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wła�ciwo�ci okre�lonych  
w  Specyfikacji Technicznej rozdziale 8 – Odbiór Robót.  

Wykazy - oznaczaj� dokumenty tak zatytułowane, wypełnione przez Wykonawc�  
i dostarczone wraz z Ofert� i wł�czone do Umowy. Dokumenty te mog� zawiera� Przedmiar 
Robót, dane, spisy oraz wykazy stawek i/lub cen.  

Wykonawca - oznacza osob�(y) wymienion�(e) jako Wykonawca w Akcie Umowy oraz 
prawnych nast�pców tej osoby(ób).  

Wykop płytki - wykop, którego gł�boko�� jest mniejsza ni	 1 m.  
Wykop �redni - wykop, którego gł�boko�� jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.  
Wykop gł�boki - wykop, którego gł�boko�� przekracza 3 m.  
Wykop szerokoprzestrzenny - wykop, o szeroko�ci dna wi�kszej od 1,5 m;  
Wykop w�skoprzestrzenny - wykop, o szeroko�ci dna mniejszej lub równej od 1,5 m;  
Wykop jamisty - wykop, o pow. dna równej lub mniejszej od 2,25 m2, o �cianach 
pionowych b�d
 nachyleniu 1:0,25;  
Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodno�ci, wytworzony  

w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały  
w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw 
wyborów do stosowania we wzajemnym poł�czeniu stanowi�cym integraln� cało�� u	ytkow�.  

Zarz�dzaj�cy realizacj� umowy – to osoba prawna lub fizyczna okre�lona w istotnych 
postanowieniach umowy, zwana dalej zarz�dzaj�cym, wyznaczona przez zamawiaj�cego, 
upowa	niona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umow� w zakresie okre�lonym 
w udzielonym pełnomocnictwie (zarz�dzaj�cy realizacj� nie jest obecnie prawnie okre�lony  
w przepisach).  

Zadanie budowlane - cz��� przedsi�wzi�cia budowlanego, stanowi�ca odr�bn� cało�� 
konstrukcyjn� lub technologiczn�, zdoln� do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji 
techniczno-u	ytkowych. Zadanie mo	e polega� na wykonywaniu robót zwi�zanych z budow�.  

Zał�cznik do oferty - oznacza wypełnione strony zatytułowane „Zał�cznik do oferty”, które 
s� zał�czone do Oferty i stanowi� jej cz���.  

Zamawiaj�cy - oznacza osob�, wymienion� jako Zamawiaj�cy w Akcie Umowy oraz 
prawnych nast�pców tej osoby.  

Grupa, klasa, kategoria robót – grupy, klasy, kategorie okre�lone w Rozporz�dzeniu 
Komisji  
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(WE) 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 zmieniaj�ce Rozporz�dzenie (WE) numer 2195/2002  
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówie� (CPV) oraz 
dyrektywy 2004/17/WE  i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotycz�ce procedur 
udzielania zamówie� publicznych w zakresie zmian CPV.  

Wspólny Słownik Zamówie� (CPV) - jest to jednolity system klasyfikacji maj�cy 
zastosowanie do zamówie� publicznych, w celu ujednolicenia odniesie� stosowanych przez 
instytucje oraz podmioty zamawiaj�ce do opisu przedmiotu zamówienia – patrz Rozporz�dzenie 
Komisji (WE) 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 zmieniaj�ce Rozporz�dzenie (WE) numer 
2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówie� (CPV) 
oraz dyrektywy 2004/17/WE  i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotycz�ce 
procedur udzielania zamówie� publicznych w zakresie zmian CPV.  

  

2. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ�CE ROBÓT.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz ich zgodno��  
z projektem budowlanym (PB), projektem wykonawczym (PW), specyfikacjami technicznymi 
(ST), oraz przepisami prawa budowlanego i sztuk� budowlan�.  

Zakres robót  

Wykonawca powinien zapewni� cało�� robocizny, materiałów, sprz�tu, narz�dzi, 
transportu  
i dostaw, niezb�dnych do wykonania robót obj�tych umow�, zgodnie z jej warunkami, 
dokumentacja projektow�, ST i ewentualnymi wskazówkami Inspektora Nadzoru. Przed 
ostatecznym odbiorem robót Wykonawca uporz�dkuje plac budowy i przyległy teren, dokona 
rozliczenia wykonanych robót, dostaw inwestorskich i przygotuje obiekt do przekazania. 
Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi Inwestorowi komplet dokumentów budowy, 
wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z Inwestorem za zu	yte media  
i wynajmowane pomieszczenia.  

Zgodno�� robót z dokumentacj� projektow�  

Projekt budowlany (PB), projekt wykonawczy (PW) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz 
inne dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru (np. protokoły konieczno�ci 
na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowi� o zamówionym zakresie i s� integraln� 
cz��ci� umowy, a wymagania w nich zawarte s� obowi�zuj�ce dla Wykonawcy.  

Wykonawca nie mo	e wykorzystywa� bł�dów w PB lub ich pomija�. O ich wykryciu 
powinien natychmiast powiadomi� Inspektora nadzoru, który w porozumieniu z Projektantem 
dokona odpowiednich zmian lub poprawek.  

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny by� zgodne PB, PW i ST.  
Dane okre�lone w PB, PW i w ST uwa	ane s� za warto�ci docelowe, od których 

dopuszczalne s� odchylenia w ramach okre�lonego przedziału tolerancji.  
Cechy materiałów musz� by� jednorodne i wykazywa� zgodno�� z okre�lonymi 

wymogami, a rozrzuty tych cech nie mog� przekracza� dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
W przypadku gdy roboty lub materiały nie b�d� w pełni zgodne z PB, PW lub ST i wpłynie 

to na zmian� parametrów wykonanych elementów budowli, to takie materiały winny by� 
niezwłocznie zast�pione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.  
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2.1. Dokumentacja projektowa  

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera�: 
• opis, 

• cz��� graficzn� 

• wszystkie dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach 
umowy.  

Wykonawca sporz�dza dokumentacj� powykonawcz� oraz dokumentacj� wykonawcz� 
technologiczn� dla poszczególnych elementów wyposa	enia podlegaj�cego odbiorze np. windy, 
pomiary, odbiory, próby szczelno�ci. 

  
2.2. Teren budowy  

Przekazanie terenu budowy  

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ci�gu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem 
przekazania terenu budowy nast�puj�ce dokumenty:  
- o�wiadczenia osób funkcyjnych o przyj�ciu obowi�zków na budowie (kierownik, budowy, 
kierownicy robót),  

Inwestor przeka	e teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umow�.  
W dniu przekazania placu budowy Inwestor przeka	e Wykonawcy dzienniki budowy wraz 

ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wska	e punkt poboru wody  
i energii elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona z materiałów własnych 
i usunie nieodpłatnie opomiarowanie punktów poboru mediów w sposób uzgodniony z dostawc� 
(u	ytkownikiem obiektu).  

Zabezpieczenie terenu budowy  

Fakt przyst�pienia i prowadzenie robót Wykonawca obwie�ci publicznie w sposób 
uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo�ciach 
okre�lonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych i ostrzegawczych - w miar� potrzeb 
pod�wietlanych. Inspektor nadzoru okre�li niezb�dny sposób ogrodzenia terenu budowy. Koszt 
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr�bnej zapłacie i przyjmuje si�, 	e jest wł�czony  
w cen� umown�.  

Ochrona i utrzymanie robót  

Wykonawca b�dzie odpowiedzialny za ochron� robót i za wszelkie materiały i urz�dzenia 
u	ywane do robót od daty rozpocz�cia do daty zako�czenia robót i przekazanie obiektu 
Inwestorowi. Wykonawca b�dzie utrzymywa� roboty do czasu odbioru ostatecznego. 
Utrzymanie powinno by� prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były  
w zadowalaj�cym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.  

Je�li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora 
Nadzoru powinien rozpocz�� roboty utrzymaniowe nie pó
niej ni	 w 24 godziny po otrzymaniu 
tego polecenia, pod rygorem wstrzymania robót z winy Wykonawcy.  
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2.3. Powi�zania prawne i odpowiedzialno�� prawna  

Stosowanie si� do ustale	 prawa i innych przepisów  

Wykonawca zobowi�zany jest zna� i stosowa� wszystkie przepisy powszechnie 
obowi�zuj�ce oraz przepisy (wydane przez odpowiednie władze miejscowe), które s�  
w jakichkolwiek sposób zwi�zane z robotami oraz musi by� w pełni odpowiedzialny za ich 
przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.  

Wykonawca b�dzie przestrzega� praw patentowych lub innych praw własno�ci i b�dzie  
w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszystkich wymaga� prawnych dotycz�cych 
wykorzystania opatentowanych rozwi�za� projektowych, urz�dze�, materiałów lub metod.  
W sposób ci�gły powinien informowa� Inspektora o swoich działaniach, przedstawiaj�c kopie 
zezwole� i inne odno�ne dokumenty.  

Je�li nie dotrzymanie w/w wymaga� spowoduje nast�pstwa finansowe lub prawne to  
w cało�ci obci�	� one Wykonawc�.  

Ochrona własno�ci publicznej i prywatnej  

Wykonawca jest zobowi�zany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 
własno�ci publicznej lub prywatnej. Je	eli w zwi�zku z zaniedbaniem, niewła�ciwym 
prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działa� ze strony Wykonawcy nast�pi 
uszkodzenie lub zniszczenie własno�ci prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swój koszt, 
naprawi lub odtworzy uszkodzon� własno��. Stan uszkodzonej, a naprawionej własno�ci 
powinien by� nie gorszy ni	 przed powstaniem uszkodzenia.  

Wykonawca odpowiada za ochron� instalacji na powierzchni ziemi i za urz�dzenia 
podziemne oraz musi uzyska� od odpowiednich władz, b�d�cych wła�cicielami tych urz�dze�, 
potwierdzenie informacji  
o ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora).  

Wykonawca zapewni w czasie trwania robót wła�ciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urz�dze�.  

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych u	ytkowników oraz b�dzie z nimi 
współpracował, dostarczaj�c wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.  

Ochrona �rodowiska w czasie wykonywania robót  

Wykonawca ma obowi�zek zna� i stosowa�, w czasie prowadzenia robót, wszelkie 
przepisy ochrony �rodowiska naturalnego.  

W okresie trwania robót Wykonawca b�dzie:  
- utrzymywa� teren budowy i wykopy w stanie bez wody stoj�cej, 
- podejmowa� wszelkie konieczne kroki maj�ce na celu stosowanie si� do przepisów  
i norm dotycz�cych ochrony �rodowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz b�dzie 
unika� uszkodze� lub uci�	liwo�ci dla osób lub własno�ci społecznej, a wynikaj�cych ze 
ska	enia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w nast�pstwie jego sposobu działania.  
Stosuj�c si� do tych wymaga�, Wykonawca b�dzie miał szczególny wzgl�d na: 
- lokalizacj� baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
- �rodki ostro	no�ci i zabezpieczenia przed: 
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,  
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- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  
- mo	liwo�ci� powstania po	aru.  
Opłaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robót norm, okre�lonych  

w odpowiednich przepisach dotycz�cych ochrony �rodowiska, obci�	aj� wykonawc�.  
Utylizacja ewentualnych materiałów szkodliwych nale	y do Wykonawcy i nie podlega 

dodatkowej opłacie.  

Ochrona przeciwpo
arowa.  

Wykonawca b�dzie przestrzega� przepisów ochrony przeciwpo	arowej.  
Sprawny sprz�t przeciwpo	arowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca 

rozmie�ci na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy 
maszynach i w pojazdach mechanicznych. Materiały łatwopalne b�d� składane w sposób zgodny 
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dost�pem osób trzecich.  

Prace po	arowo niebezpieczne wykonywane b�d� na zasadach uzgodnionych  
z przedstawicielami u	ytkownika nieruchomo�ci.  

Wykonawca b�dzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane po	arem 
wywołanym jego działalno�ci� przy realizacji robót przez personel Wykonawcy.  

Wykonawca odpowiada� b�dzie za straty spowodowane przez po	ar wywołany przez 
osoby trzecie powstały w wyniku zaniedba� w zabezpieczeniu budowy i materiałów 
niebezpiecznych.  

Bezpiecze	stwo i higiena pracy (bhp.)  

Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzega� b�dzie przepisów dotycz�cych bhp.  
W szczególno�ci Wykonawca ma obowi�zek zadba�, aby personel nie wykonywał pracy  
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniaj�cych odpowiednich 
wymaga� sanitarnych.  

Wykonawca zapewni i b�dzie utrzymywał wszelkie urz�dzenia zabezpieczaj�ce, socjalne 
oraz sprz�t i odpowiedni� odzie	 dla ochrony 	ycia i zdrowie osób zatrudnionych na budowie 
oraz dla zapewnienia bezpiecze�stwa publicznego. Uznaje si�, 	e wszystkie koszty zwi�zane  
z wypełnieniem wymaga� okre�lonych powy	ej nie podlegaj� odr�bnej zapłacie  
i s� uwzgl�dnione w cenie kosztorysowej.  

Ograniczenie obci�
e	 osi pojazdów  

Wykonawca stosowa� si� b�dzie do ustawowych ogranicze� obci�	enia na o� przy 
transporcie materiałów i wyposa	enia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezb�dne 
zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ci�gły b�dzie  
o ka	dym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki powoduj�ce 
nadmierne obci�	enie osiowe nie b�d� dopuszczone na �wie	o uko�czony fragment budowy  
w obr�bie terenu budowy i Wykonawca b�dzie odpowiadał za napraw� wszelkich robót  
w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.  
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3. WYMAGANIA  DOTYCZ�CE  MATERIAŁÓW,  SPRZ�TU I 
TRANSPORTU.  

3.1. Materiały  

Akceptowanie u
ytych materiałów  

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotycz�ce 
proponowanego 
ródła wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie �wiadectwa badania jako�ci 
w celu zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiału z danego 

ródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego 
ródła.  
  Wykonawca zobowi�zany jest do prowadzenia bada� w celu udokumentowania, 	e 
materiały uzyskane z dopuszczalnego 
ródła w sposób ci�gły spełniaj� wymagania ST w czasie 
prowadzenia robót.  

Je	eli materiały z akceptowanego 
ródła s� niejednorodne lub nie zadawalaj�cej jako�ci, 
Wykonawca powinien zmieni� 
ródło zaopatrywania w materiały.  

Materiały wyko�czeniowe stosowane na płaszczyznach widocznych z jednego miejsca 
powinny by� z tej samej partii materiału w celu zachowania tych samych wła�ciwo�ci 
kolorystycznych w czasie całego procesu eksploatacji.  

Pozyskiwanie materiałów miejscowych  

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwole� od wła�cicieli i odno�nych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek 
ródeł miejscowych wł�czaj�c w to 
ródła wskazane 
przez Inwestora i jest zobowi�zany dostarczy� Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty 
przed rozpocz�ciem eksploatacji 
ródła.  

Wykonawca przedstawi dokumentacj� zawieraj�c� raporty z bada� terenowych  
i laboratoryjnych oraz proponowan� przez siebie metod� wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 
Inspektorowi Nadzoru.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialno�� za spełnienie wymaga� ilo�ciowych i jako�ciowych 
materiałów z jakiegokolwiek 
ródła.  

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 
inne koszty zwi�zane z dostarczeniem materiałów do robót.  

Humus i nadkład czasowo zdj�te z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku  
i 	wiru b�d� formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po 
uko�czeniu robót.  

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w dokumentach Umowy b�d� wykorzystane do robót lub odwiezione na 
odkład odpowiednio do wymaga� Umowy lub wskaza� Inspektora Nadzoru.  

Eksploatacja 
ródeł materiałów b�dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowi�zuj�cymi na danym obszarze.  
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Materiały nie odpowiadaj�ce wymaganiom  

Materiały nie odpowiadaj�ce wymaganiom zostan� przez Wykonawc� wywiezione  
z terenu budowy. Ka	dy rodzaj robót, w którym znajduj� si� nie zbadane i nie zaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licz�c si� z tym, 	e roboty nie zostan� 
przyj�te i nie b�d� zapłacone.  

Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy b�d� one 
potrzebne do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoj� jako��  
i wła�ciwo�ci oraz były dost�pne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Przechowywanie 
materiałów musi si� odbywa� na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału 
oraz w sposób skutecznie zabezpieczaj�cy przed dost�pem osób trzecich.  

Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny by� po zako�czeniu robót 
doprowadzone przez Wykonawc� do ich pierwotnego stanu.  

Wariantowe stosowanie materiałów  

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

Proponowane materiały zamienne musz� charakteryzowa� si� parametrami 
technicznou	ytkowymi nie gorszymi od materiałów wskazanych w projekcie, a Wykonawca 
zobowi�zany jest na 	yczenie Inspektora Nadzoru przedstawi� specyfikacj� techniczn� 
materiałów zamiennych popart� wynikami bada� niezale	nych certyfikowanych laboratoriów 
technologicznych. Wszystkie materiały o nazwach własnych wskazane w dokumentacji 
projektowej i SST nale	y traktowa� jako standardy okre�laj�ce wymagania jako�ciowe  
i techniczne zdefiniowane przez projektanta.  

  

3.2. Sprz�t  

Wykonawca jest zobowi�zany do u	ywania jedynie takiego sprz�tu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jako�� wykonywanych robót i b�dzie gwarantowa� przeprowadzenie 
robót, zgodnie z zasadami okre�lonymi w dokumentacji projektowej.  

W przypadku braku ustale� w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprz�tu powinny 
by� uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.  

Sprz�t nale	�cy do Wykonawcy lub wynaj�ty do wykonania robót musi by� utrzymany  
w dobrym stanie technicznym i w gotowo�ci do pracy.  

Wykonawca dostarczy, na 	�danie, Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzaj�cych dopuszczenie sprz�tu do u	ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Je	eli przewiduje si� mo	liwo�� wariantowego u	ycia sprz�tu przy wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj�. 
Wybrany sprz�t po akceptacji, nie mo	e by� pó
niej zmieniany bez zgody Inspektora.  

Jakikolwiek sprz�t, maszyny, urz�dzenia i narz�dzia nie gwarantuj�ce zachowania 
warunków technologicznych, nie zostan� przez Inspektora nadzoru dopuszczone do robót.  
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Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprz�tu w cenie 
jednostkowej robót, do których ten sprz�t jest przeznaczony. Koszty transportu sprz�tu nie 
podlegaj� oddzielnej zapłacie.  

  
3.3. Transport  

Ogólne wymagania dotycz�ce transportu  

Wykonawca jest zobowi�zany do stosowania jedynie takich �rodków transportu, które nie 
wpłyn� niekorzystnie na jako�� wykonywanych robót i na wła�ciwo�ci przewo	onych 
materiałów.  

Liczba �rodków transportu b�dzie zapewnia� prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
okre�lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie 
przewidzianym  
w umowie.  

Wymagania dotycz�ce przewozu po drogach publicznych  

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b�d� spełnia� wymagania dotycz�ce 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obci�	e� na osie i innych 
parametrów technicznych. �rodki transportu nie odpowiadaj�ce warunkom dopuszczalnych 
obci�	e� na osie mog� by� dopuszczone przez wła�ciwy zarz�d drogi pod warunkiem 
przywrócenia stanu pierwotnego u	ytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca b�dzie usuwa� na bie	�co, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  

  

4. WYMAGANIA DOTYCZ�CE WYKONANIA ROBÓT  

4.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Przed rozpocz�ciem robót wykonawca opracuje:    

• projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składa� si� z cz��ci opisowej  
i graficznej, 

• plan bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia (plan bioz),    

• projekt organizacji budowy.  
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodne z umow� oraz za jako�� 

stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodno�� dokumentacj� projektow�, 
wymaganiami ST, programem zapewnienia jako�ci PZJ oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialno�� za pełn� obsług� geodezyjn� przy wykonywaniu 
wszystkich elementów robót okre�lonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na 
pi�mie przez Inspektora Nadzoru.  

Nast�pstwa jakiegokolwiek bł�du spowodowanego przez Wykonawc� w wytyczeniu  
i wykonywaniu robót zostan�, je�li wymaga� tego b�dzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez 
Wykonawc� na własny koszt.  
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4.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego  

Decyzje Inspektora Nadzoru dotycz�ce akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót b�d� oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w SST, a tak	e w normach i wytycznych.  

Polecenia Inspektora Nadzoru dotycz�ce realizacji robót b�d� wykonywane przez 
Wykonawc� nie pó
niej ni	 w czasie przez niego wyznaczonym, pod gro
b� wstrzymania robót. 
Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.  

W przypadku opó
nie� realizacyjnych budowy, stwarzaj�cych zagro	enie dla finalnego 
zako�czenia robót, Inspektor ma prawo wprowadzi� podwykonawc� na okre�lone roboty na 
koszt Wykonawcy.  

  

5. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT.  

5.1. Program zapewniania jako�ci  

Do obowi�zków Wykonawcy nale	y opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania 
przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jako�ci (PZJ), w którym przedstawi on 
zamierzony sposób wykonania robót, mo	liwo�ci techniczne, kadrowe i organizacyjne 
gwarantuj�ce wykonanie robót zgodnie z dokumentacj� projektow�, SST.  

Program zapewnienia jako�ci winien zawiera�:  
- organizacj� wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,  
- organizacj� ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,    
- plan bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jako�� i terminowo�� wykonania poszczególnych elementów 
robót, 
- system (sposób i procedur�) proponowanej kontroli i sterowania jako�ci� wykonywanych 
robót.  

  

5.2. Zasady kontroli jako�ci i robót  

Wykonawca odpowiedzialny jest za pełn� kontrol� robót i jako�ci materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli obejmuj�cy personel, laboratorium, sprz�t, zaopatrzenie  
i wszystkie urz�dzenia niezb�dne do prowadzenia kontroli robót.   

Wykonawca b�dzie przeprowadza� pomiary i badania materiałów oraz robót  
z cz�stotliwo�ci� zapewniaj�c� stwierdzenie, 	e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.  

Minimalne wymagania co do zakresu bada� i ich cz�stotliwo�ci s� okre�lone  
w ST i normach koniecznych, do wykonania robót zgodnie z PB i PW  

W przypadku, gdy nie zostały one tam okre�lone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewni� wykonanie robót zgodnie z umow�.  

Wszystkie koszty zwi�zane z organizowaniem i prowadzeniem bada� materiałów i robót 
ponosi Wykonawca.  
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5.3. Pobieranie próbek  

Próbki b�d� pobierane losowo. Zaleca si� stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, 	e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog� by�  
z jednakowym prawdopodobie�stwem wytypowane do bada�.  

Inspektor Nadzoru b�dzie mie� zapewnion� mo	liwo�� udziału w pobieraniu próbek. Na 
zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca b�dzie przeprowadza� dodatkowe badania tych 
materiałów, które budz� w�tpliwo�ci co do jako�ci, o ile kwestionowane materiały nie zostan� 
przez Wykonawc� usuni�te lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych bada� 
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty 
te pokrywa Inwestor.  

Pojemniki do pobierania próbek b�d� dostarczone przez Wykonawc� i zatwierdzone przez 
Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawc� do bada� b�d� odpowiednio opisane  
i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.  

  
5.4. Badania i pomiary  

Wszystkie badania i pomiary b�d� przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm  
i instrukcji. Przed przyst�pieniem do pomiarów lub bada� Wykonawca powiadomi Inspektora 
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.  

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pi�mie ich wyniki do 
akceptacji Inspektora Nadzoru. Wyniki przechowywane b�d� na terenie budowy i okazywane na 
ka	de 	�danie Inspektora Nadzoru.  

  

5.5. Raporty z bada	  

Wykonawca b�dzie przekazywa� Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami bada� 
jak najszybciej, nie pó
niej jednak ni	 w terminie okre�lonym w programie zapewnienia jako�ci.  

Wyniki bada� (kopie) b�d� przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  

  
5.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru  

Dla celów kontroli jako�ci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów stosowanych przez Wykonawc�. 
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawc�, b�dzie ocenia� zgodno�� materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie 
wyników bada� dostarczonych przez Wykonawc�. Inspektor Nadzoru mo	e pobiera� próbki 
materiałów i prowadzi� badania niezale	nie od Wykonawcy, na swój koszt. Je	eli wyniki tych 
bada� wyka	�, 	e raporty Wykonawcy s� niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci 
Wykonawcy lub zleci niezale	nemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych bada�, albo oprze si� wył�cznie na własnych badaniach przy ocenie zgodno�ci 
materiałów i robót z dokumentacj� projektow� i SST. W takim przypadku, całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych bada� i pobierania próbek poniesione zostan� przez Wykonawc�.  
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5.7. Certyfikaty i deklaracje  

Inspektor Nadzoru mo	e dopu�ci� do u	ycia tylko te wyroby i materiały, które:  
- posiadaj� deklaracj� zgodno�ci lub certyfikat zgodno�ci z: 
- Polsk� Norm� lub  
- aprobat� techniczn�, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 
je	eli nie s� obj�te certyfikacj� okre�lon� w pkt. 1 i które spełniaj� wymogi SST.  

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty s� wymagane przez SST, ka	da ich 
partia dostarczona do robót b�dzie posiada� te dokumenty, okre�laj�ce w sposób jedno-znaczny 
jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniaj� tych wymaga� b�d� odrzucone  

  
5.8. Dokumenty budowy  

Dziennik budowy  

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowi�zuj�cym Inwestora  
i Wykonawc� w okresie trwania budowy. Obowi�zek prowadzenia dziennika budowy spoczywa  
na Wykonawcy.   

Zapisy w dzienniku budowy b�d� dokonywane na bie	�co i b�d� dotyczy� przebiegu robót, 
stanu bezpiecze�stwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Ka	dy 
zapis w dzienniku budowy b�dzie opatrzony dat� jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska słu	bowego. Zapisy b�d� 
czytelne, dokonywane trwał� technik�, w porz�dku chronologicznym, bezpo�rednio jeden po 
drugim, bez przerw.   

Zał�czone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty b�d� oznaczone kolejnym 
numerem zał�cznika, opatrzone dat� i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru.  
Do dziennika budowy nale	y wpisywa� w szczególno�ci:  
- dat� przyj�cia placu budowy, 
- dat� przekazania przez Zamawiaj�cego dokumentacji projektowej,  
- dat� przyj�cia i zakres obowi�zków osób funkcyjnych na budowie, 
- dat� rozpocz�cia robót, 
- uzgodnienie prze Inspektora PZJ i harmonogramów robót, 
- terminy rozpocz�cia i zako�czenia poszczególnych elementów robót, 
- wyja�nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,   
- przebieg robót, trudno�ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw  
w robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
- daty wstrzymania robót z podaniem przyczyn ich wstrzymania, 
- zgłoszenia i daty odbioru robót zanikaj�cych, ulegaj�cych zakryciu, cz��ciowych i ko�cowych 

odbiorów robót, 
- stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robót podlegaj�cych 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w zwi�zku z warunkami klimatycznymi,  
- zgodno�� rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w PB i PW,    
- dane dotycz�ce sposobu zabezpieczenia robót, 
- dane dotycz�ce czynno�ci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,   
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- dane dotycz�ce jako�ci materiałów oraz wyniki przeprowadzonych bada� z podaniem autora 
bada�, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je prowadził,   
- inne istotne informacje o przebiegu robót.  

Propozycje, uwagi i wyja�nienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy b�d� 
przedstawione Inspektorowi do akceptacji.  

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem 
stanowiska ich przyj�cia.  

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawc�  
do ustosunkowania si� do jego tre�ci.  
   

Ksi�
ka obmiaru robót.  

Nie jest wymagana, ale jej zało	enia mo	e za	�da� Inspektor Nadzoru w przypadku robót 
o du	ym stopniu skomplikowania. Ksi�	ka obmiaru robót b�dzie wtedy jedynie dokumentem 
kontrolnym. Nie stanowi ona podstawy do zapłaty za wykonane roboty. Podstaw� do 
wystawienia faktury b�dzie zał�czony oryginał protokołu odbioru poszczególnych elementów 
potwierdzony przez Inspektora Nadzoru w oparciu o procentowe zaawansowanie robót.  

Obmiary wykonanych robót prowadzi si� sukcesywnie w jednostkach przyj�tych  
w kosztorysie i w SST.  
Ksi�ga obmiaru robót zawiera karty obmiaru robót z: 
- numerem kolejnym karty, 
- podstaw� wyceny i opisem robót, 
- ilo�ci� przedmiarow� robót, 
- dat� obmiaru, 
- obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 6 niniejszej OST,    
- ilo�ci� robót wykonanych od pocz�tku budowy.  

Ksi�ga obmiaru robót (je�li wymagana) musi by� przedstawiona Inspektorowi Nadzoru do 
sprawdzenia po wykonaniu robót, ale przed ich zakryciem.  

Dokumenty laboratoryjne  

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno�ci lub certyfikaty zgodno�ci materiałów, 
orzeczenia o jako�ci materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki bada� Wykonawcy b�d� 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewniania jako�ci. Dokumenty te stanowi� 
zał�czniki do odbioru robót. Winny by� udost�pniane na ka	de 	yczenia Inspektora Nadzoru.  

Pozostałe dokumenty budowy  

Do dokumentów budowy zalicza si� tak	e:    
- decyzj� o pozwoleniu na budow�,    
- protokół przekazania placu budowy,   
- protokół – szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,  
- inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze, 
- harmonogram budowy, 
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
- protokóły odbioru robót, 
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- protokóły z narad i ustale�,  
- dowody przekazania materiałów z demonta	u, dowody utylizacji materiałów z demonta	u 

podlegaj�ce utylizacji,  
- korespondencja na budowie.  
Przechowywanie dokumentów budowy  

Dokumenty budowy b�d� przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zagini�cie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.  
Dokumenty budowy b�d� zawsze dost�pne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgl�du 
na 	yczenie Inwestora.  
  

6. OBMIAR ROBÓT.  

6.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Obmiar robót b�dzie odzwierciedlał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z PB, 
PW i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.  

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed  terminem obmiaru. 
Wyniki obmiaru wpisywane b�d� do Ksi�	ki obmiaru robót.   

Jakikolwiek bł�d lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowi�zku 
uko�czenia wszystkich robót. Bł�dne dane zostan� poprawione wg ustale� Inspektora Nadzoru 
dostarczonych Wykonawcy na pi�mie.  

Obmiar gotowych robót b�dzie przeprowadzony zgodnie z cz�sto�ci� wymagan�  
do płatno�ci na rzecz Wykonawcy okre�lon� w umowie.  

  

6.2. Urz�dzenia i sprz�t pomiarowy  

Do pomiaru u	ywane b�d� tylko sprawne narz�dzia pomiarowe, posiadaj�ce czyteln� 
skal�, jednoznacznie okre�laj�c� wykonany pomiar, zaakceptowane prze Inspektora Nadzoru.  

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

  
6.3. Czas przeprowadzania obmiaru  

Obmiary b�d� przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robót, a tak	e w przypadku 
wyst�powania dłu	szych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.  

  
6.4. Wykonywanie obmiaru robót  

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane b�d� w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. Wykonany obmiar robót zawiera� b�dzie:  
- podstaw� wyceny i opis robót,    
- ilo�� przedmiarow� robót (z kosztorysu ofertowego),    
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- dat� obmiaru,  
- miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu 
pomocniczego, 
- obmiar robót z podaniem składowych obmiaru w kolejno�ci:  

długo�� x szeroko�� x gł�boko�� x wysoko�� x ilo�� = wynik obmiaru,  
- ilo�� robót wykonanych od pocz�tku budowy,    
- dane osoby sporz�dzaj�cej obmiar.  

  

7. ODBIÓR ROBÓT  

7.1. Rodzaje odbiorów  

Roboty podlegaj� nast�puj�cym odbiorom robót, dokonywanym przez Inspektora:  
- odbiorowi robót zanikaj�cych,    
- odbiorowi cz��ciowemu,  
- elementów robót,    
- odbiorowi ko�cowemu, ostatecznemu,    
- odbiorowi po upływie r�kojmi,    
- odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.  
  

7.2. Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu  

Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo�ci i jako�ci 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn� zakryciu.  

Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu b�dzie dokonany w czasie 
umo	liwiaj�cym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego post�pu 
robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru.  

Gotowo�� danej cz��ci robót zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy  
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór przeprowadzony b�dzie 
niezwłocznie, nie pó
niej jednak, ni	 w ci�gu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomieniem o tym tak	e Inspektora Nadzoru.  

Jako�� i ilo�� robót ulegaj�cych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 
dokumentów zawieraj�cych komplet wyników bada� laboratoryjnych i w oparciu  
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacj� projektow�, SST i uprzednimi 
ustaleniami.  

  

7.3. Odbiór cz��ciowy  

Odbiór cz��ciowy polega na ocenie ilo�ci i jako�ci wykonanych cz��ci robót.  
Odbioru cz��ciowego robót dokonuje si� dla zakresu robót okre�lonego w dokumentach 

umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor 
Nadzoru.  
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7.4. Odbiór ostateczny (ko	cowy)  

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilo�ci, jako�ci i warto�ci. Całkowite zako�czenie robót oraz gotowo�� do odbioru 
ostatecznego b�dzie stwierdzona przez Wykonawc� wpisem do dziennika budowy  
z bezzwłocznym powiadomieniem na pi�mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.  

Odbiór ostateczny robót nast�pi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licz�c od 
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zako�czenia robót i przyj�cia dokumentów,  
o których mowa w punkcie 7.6.  

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecno�ci 
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbieraj�ca roboty dokona ich oceny jako�ciowej na 
podstawie przedło	onych dokumentów, wyników bada� i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodno�ci wykonania robót z dokumentacj� projektow� i SST. W toku odbioru ostatecznego 
robót, komisja zapozna si� z realizacj� ustale� przyj�tych w trakcie odbiorów robót zanikaj�cych 
i ulegaj�cych zakryciu oraz odbiorów cz��ciowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniaj�cych i robót poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót 
poprawkowych lub robót uzupełniaj�cych w poszczególnych elementach konstrukcyjnych  
i wyko�czeniowych, komisja przerwie swoje czynno�ci i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisj�, 	e jako�� wykonywanych robót  
w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacj� projektow� 
i SST z uwzgl�dnieniem tolerancji i nie ma wi�kszego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 
komisja oceni pomniejszon� warto�� wykonywanych robót w stosunku do wymaga� przyj�tych 
w dokumentach umowy.  

  
7.5. Odbiór pogwarancyjny  

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwi�zanych z usuni�ciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym i r�kojmi. 
Odbiór pogwarancyjny b�dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu  
z uwzgl�dnieniem zasad odbioru ostatecznego.  

  
7.6. Dokumenty odbioru ostatecznego  

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 
odbioru ostatecznego sporz�dzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.  

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi�zany przygotowa� operat kolaudacyjny 
zawieraj�cy: 
- Dokumentacj� powykonawcz�, tj. dokumentacj� budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi  
w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
- Szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniaj�ce  
lub zamienne), 
- Protokóły odbioru robót ulegaj�cych zakryciu i zanikaj�cych, 
- Protokoły odbiorów cz��ciowych, 
- Recepty i ustalenia technologiczne, 
- Dziennik budowy – oryginał i kopi�, 
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- Ksi�	ki obmiarów robót,  
- O�wiadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym, 
- Protokóły prób, bada� i sprawdze�, 
- Instrukcje obsługi, eksploatacji, konserwacji wbudowanych urz�dze�, zalece� 
eksploatacyjnych, 
- Wykaz przekazywanych kluczy, 
- Wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada� i oznacze� laboratoryjnych, zgodne  
z SST i programem zapewnienia jako�ci (PZJ), 
- Deklaracje zgodno�ci lub certyfikaty zgodno�ci wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 
bezpiecze�stwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jako�ci (PZJ), 
- Sprawozdania techniczne z prób ruchowych, 
- Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzysz�cych (np. na przeło	enie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o�wietlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych 
robót wła�cicielom urz�dze�, 
- Geodezyjn� inwentaryzacj� powykonawcz� robót i sieci uzbrojenia terenu, 
- Kopi� mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.  
W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgl�dem przygotowania dokumentacyjnego 
nie b�d� gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawc� wyznaczy 
ponowny termin tego odbioru.  

Wszystkie zarz�dzone przez komisj� roboty poprawkowe lub uzupełniaj�ce b�d� 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgłoszone pismem przez 
Wykonawc� do odbioru w terminie ustalonym przez komisj�.  

  

8. PODSTAWY PŁATNO�CI  

8.1. Ustalenia ogólne  

Podstaw� płatno�ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawc� za jednostk� 
obmiarow� ustalon� dla danej pozycji kosztorysu przyj�t� przez Zamawiaj�cego w dokumentach 
umownych.  

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstaw� płatno�ci jest warto�� (kwota) podana przez 
Wykonawc� i przyj�ta przez Zamawiaj�cego w dokumentach umownych (ofercie).  

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe b�dzie 
uwzgl�dnia� wszystkie czynno�ci, wymagania i badania składaj�ce si� na jej wykonanie, 
okre�lone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.  

Cena obejmuje:  

- robocizn� bezpo�redni� wraz z kosztami, 
- warto�� zu	ytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, transportu, 
- warto�� pracy sprz�tu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprz�tu na plac budowy  
i z powrotem, monta	 i demonta	 na stanowisku pracy), 
- koszty po�rednie, w skład których wchodz�: płace personelu i kierownictwa zakładu, 
pracowników nadzoru i laboratorium, wydatki dotycz�ce bhp, usługi obce na rzecz budowy, 
ubezpieczenia, koszty zarz�du przedsi�biorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza, 
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- zysk kalkulacyjny zawieraj�cy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu wydatków, które mog� 
wyst�pi� w czasie realizacji robót,  
- podatki obliczane zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami.  

8.2. Warunki Umowy i wymagania ogólne OST  

Koszt dostosowania si� do wymaga� warunków Umowy i wymaga� ogólnych zawartych  
w niniejszej OST obejmuje wszystkie warunki okre�lone w wymienionych dokumentach,  
a nie wyszczególnione w kosztorysie.  

  

9. PRZEPISY ZWI�ZANE  

9.1. Ustawy  

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994r – Prawo budowlane (Dz.U. z 2017r. poz. 1332, t.j.) 
• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie� publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1579 

t.j.) 

• Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U. z 2016r. poz.1570 t.j.) 
• Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2222 t.j.) 
• Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. – - o dozorze technicznym (Dz.U. z 2017r. poz. 1040 t.j.) 

• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpo	arowej (Dz.U. z 2017r. poz.736 
t.j.) 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony �rodowiska (Dz.U. z 2017r. poz.519 t.j.) 

• Ustawa z dnia 25 lutego 2011r - o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U.  
z 2015r. poz. 1203 t.j.) 

9.2. Rozporz�dzenia  

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

• Rozporz�dzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 wrze�nia 1997 r. – w sprawie 
ogólnych przepisów bezpiecze�stwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003r, Nr 169, 
poz. 1650 z pó
niejszymi zmianami).  

• Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpiecze�stwa  
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003, Nr 47, poz. 401).  

• Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji 
dotycz�cej bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. z 2003, Nr 120, poz. 1126).  

• Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze�nia 2004r. – w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – u	ytkowego (Dz.U. z 2013r. poz. 1129) 

• Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r.  
– w sprawie sposobu deklarowania wła�ciwo�ci u	ytkowych wyrobów budowlanych oraz 
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2016r. poz. 1966). 
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9.3. Pozostałe dokumenty  

• „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta	owych” Arkady, 
Warszawa 1997,  

• „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.” Instytut Techniki 
Budowlanej, Warszawa 2003.  

• „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji,” Centralny O�rodek Badawczo 
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.  
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA  

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

� 

SST B.1.00  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE   

� SST B.1.01  Roboty ziemne  

SST B.2.00  ROBOTY ZWI�ZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU  

� SST B.2.01  Podło�a i podkłady  

� SST B.2.02  Konstrukcje �elbetowe  

� SST B.2.03  Konstrukcja stalowa  

� SST B.2.04  Pokrycia dachowe  

� SST B.2.05  Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe  

SST B.3.00  ZAGOSPODAROWANIE TERENU  

� SST B.3.01  Nawierzchnia z betonu asfaltowego  
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1. WST�P  
1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem inwestycji jest budowa wiaty stalowej nad składowiskiem osadu na terenie 
oczyszczalni �cieków.  

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówie� (CPV)  

Grupa  Klasa  Kategoria  Opis  

45100000-8      Przygotowanie terenu pod budow�  

  45110000-1    
Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 

budowlanych, roboty ziemne  

    45111000-8  Roboty w zakresie burzenia,  roboty ziemne  

  

1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem b�d�cym podstaw� do udzielenie 
zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w punkcie 1.1 niniejszego 
opracowania.  
  

1.3. Okre�lenia podstawowe  

Okre�lenia i nazewnictwo u�yte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s� 
zgodne z obowi�zuj�cymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.    
Gł�boko�� wykopu - ró�nica rz�dnej terenu i rz�dnej dna robot ziemnych po wykonaniu warstwy 
ziemi urodzajnej.  
Wykop płytki - wykop, którego gł�boko�� jest mniejsza ni� 1 m.  
Wykop �redni - wykop, którego gł�boko�� jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.  
Wykop gł�boki - wykop, którego gł�boko�� przekracza 3 m.  
Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, poło�ony w obr�bie 
obiektu kubaturowego.  
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub 
wykonania nasypów, poło�one poza placem budowy.  
Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwi�zanych 
z tym obiektem.  
Wska�nik zag�szczenia gruntu - wielko�� charakteryzuj�ca stan zag�szczenia gruntu, okre�lona 
według wzoru:  

Is = �d/�ds  
gdzie:   

       �d  g�sto�� obj�to�ciowa szkieletu zag�szczonego gruntu, [mg/m3]  
�ds  maksymalna g�sto�� obj�to�ciowa szkieletu gruntowego przy wilgotno�ci 

optymalnej, okre�lona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-88B-04481, 
słu��ca do oceny zag�szczenia gruntu w robotach ziemnych.  
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Wska�nik ró�noziarnisto�ci - wielko�� charakteryzuj�ca zag�szczalno�� gruntów niespoistych, 
okre�lona wg wzoru:  

U= d60/d10  
gdzie:   

d60  �rednica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, [mm] 
d10  �rednica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, [mm] 

  

1.4. Zakres robót obj�tych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotycz� zasad 
prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy i obejmuj�:  

• wykonanie wykopów pod fundamenty, 

• zabezpieczenie wykopu pod fundamenty, 

• wykonanie podkładów z ubitych materiałów sypkich,  

• zag�szczenie ubijakami mechanicznymi nasypów z gruntu sypkiego, 

• zasypanie wykopów, 

• wywóz nadmiaru ziemi,    

• utylizacj� ziemi.  
  

1.5. Wymagania ogólne dotycz�ce robót  

Wykopów nie nale�y prowadzi� r�cznie w okresie zimowym, a odsłoni�te grunty nale�y 
chroni� przed dopływem wody. Wszelkie koszty zwi�zane z zabezpieczeniem wykopów przed 
zawilgoceniem ponosi Wykonawca. Koszty te nale�y oszacowa� na podstawie wizji w terenie, 
Dokumentacji Projektowej i przewidzie� w cenie ofertowej.  

Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jako�� wykonanych robót, zgodno�� ich  
z Dokumentacj� Projektow�, SST, obowi�zuj�cymi normami i poleceniami zarz�dzaj�cego 
realizacj� umowy.  

Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 2.  
  

2. MATERIAŁY  

2.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów podano w ogólnej specyfikacji technicznej pkt.  
3.1. „Wymagania ogólne”  
  

2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót  

 Wykopy  

Do wykonania wykopów – materiały nie wyst�puj�.  

Piasek  

Do wykonania warstwy ods�czaj�cej nale�y stosowa� piasek lub pospółk� �wirowopiaskow� 
(uziarnienie do 50 mm, ł�czna zawarto�� frakcji kamiennej i �wirowej do 50%, zawarto�� frakcji 
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pyłowej do 2%, zawarto�� cz�stek organicznych do 2%). Do zasypywania wykopów mo�e by� 
u�yty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarzni�ty i bez zanieczyszcze	 takich jak 
ziemia ro�linna, odpadki materiałów budowlanych  itp.  

3. SPRZ�T  

Wykonawca jest zobowi�zany do u�ywania sprz�tu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na wła�ciwo�ci gruntu zarówno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak te� w czasie 
odspajania. Do wykonania wykopów Wykonawca powinien u�y� koparek podsi�biernych o 
pojemno�ci ły�ki 0,6m3. W ostatniej fazie robót ziemnych (20 cm -wybra� r�cznie) stosowa� 
nale�y sprz�t r�czny:   

• łopaty,   

• kilofy itp.  
Do zag�szczania powinien by� u�ywany sprz�t okre�lony przez Wykonawc�  

i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru np.:  

• ubijaki mechaniczne, 

• małe walce wibracyjne.  
Pozostały sprz�t u�ywany przy wykonywaniu robót ziemnych: 

• Samochód samowyładowczy 5t  

• Spycharka g�sienicowa 75KM  

• Spycharka g�sienicowa 100KM  
 

4. TRANSPORT  

4.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podane s� w OST „Wymagania ogólne” pkt 4.  
Do transportu urobku stosowa� samochody samowyładowcze i sprz�t r�czny np. taczki.  
Wykonawca ma obowi�zek zorganizowania transportu z uwzgl�dnieniem wymogów 

bezpiecze	stwa, zarówno w obr�bie pasa robót ziemnych, jak i poza nim. Jakiekolwiek skutki 
prawne, wynikaj�ce z niedotrzymania wymienionych powy�ej warunków obci��aj� Wykonawc�. 
Zwi�kszenie odległo�ci transportu ponad warto�ci zatwierdzone nie mo�e by� podstaw� roszcze	 
Wykonawcy, dotycz�cych dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwi�kszone odległo�ci nie 
zostały wcze�niej zaakceptowane na pi�mie przez Inspektora Nadzoru.  

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełnia� wymagania dotycz�ce 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obci��e	 na osie, wymiarów 
ładunku i innych parametrów technicznych. Wykonawca b�dzie usuwał na bie��co, na własny 
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Wymagania ogólne  

Ogólne zasady wykonania robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej „Wymagania 
ogólne” pkt.4.  

Przed przyst�pieniem do wykonywania robót ziemnych, Wykonawca ma obowi�zek do 
zapoznania si� z dokumentacj� projektow�. W przypadku stwierdzenia rozbie�no�ci pomi�dzy 
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dokumentacj� a stanem stwierdzonym w podło�u, nale�y bezzwłocznie powiadomi� Inspektora 
Nadzoru w celu uzgodnienia sposobu post�powania. Dodatkowo nale�y zapozna� si�  
z dokumentacj� okre�laj�c� wyst�powanie na terenie budowy urz�dze	 podziemnych i w miar� 
mo�liwo�ci okre�li� ich rzeczywiste poło�enie. W przypadku stwierdzenia rozbie�no�ci 
pomi�dzy dokumentacj� a faktycznym poło�eniem urz�dze	, nale�y bezzwłocznie powiadomi� 
Inspektora Nadzoru w celu uzgodnienia sposobu post�powania.  

Roboty ziemne nale�y prowadzi� pod stałym nadzorem uprawnionego geotechnika lub 
geologa, który ma obowi�zek potwierdzi� wpisem w dzienniku budowy czy istnieje zgodno�� 
układu warstw gruntowych i parametrów geotechnicznych z dokumentacj� geotechniczn�.  
W zwi�zku z powy�szym dokumentacja geotechniczna musi by� w posiadaniu Kierownika 
budowy.  

Wykonanie wykopów mo�e nast�pi� po wykonaniu robót przygotowawczych  
i po wyra�eniu zgody przez Inspektora Nadzoru.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialno�� za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysoko�ci wszystkich elementów zgodnie z dokumentacj� projektow� lub dyspozycjami 
Inspektora Nadzoru, przekazanymi na pi�mie. Nast�pstwa jakiegokolwiek bł�du w wytyczeniu  
i wyznaczeniu robót zostan� poprawione przez Wykonawc�, je�eli za��da tego Inspektor 
Nadzoru. Harmonogram i technologia prowadzenia robót ziemnych powinny zapewnia� 
nienaruszenie struktury gruntu rodzimego i zachowanie jego parametrów technicznych.  

  
5.2. Wykonanie wykopu  

Wykopy pod fundamenty b�d� wykonywane mechanicznie, a w ko	cowej fazie tak�e przy 
u�yciu narz�dzi r�cznych. Nale�y ograniczy� szeroko�� wykopu do minimum niezb�dnego dla 
wykonawstwa wykonuj�c skarpy wykopu o odpowiednim nachyleniu. Górna warstwa gruntu  
w dole fundamentowym powinna pozosta� o strukturze nienaruszonej. Dopuszczalne odchyłki 
wymiarów wykopu wynosz� dla rz�dnej dna wykopu: ± 5 cm. Inspektor dokonuje odbioru 
gruntu w poziomie posadowienia. Nadmiar gruntu z wykopu nale�y odwie
� na miejsce odkładu.  

  
5.3. Odkłady gruntu  

Lokalizacja odkładu powinna by� wskazana przez Wykonawc� i zaakceptowana przez 
Inspektora Nadzoru. Wykonawca musi uzyska� zgod� wła�ciciela terenu. Przyjmuje si� 
wykorzystanie gruntu z odkładu do ponownego zasypania fundamentu.   

  
5.4. Zasypywanie wykopu  

Zasypywanie wykopu nale�y wykonywa� warstwami o grubo�ci dostosowanej do przyj�tej 
metody zag�szczania gruntu, która to grubo�� nie powinna przekracza�:  

• przy zag�szczaniu r�cznym - 20 cm    

• przy zag�szczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 40 cm    

• przy stosowaniu ci��kich wibratorów lub ubijarek płytowych - 60 cm  
Nadmiar ziemi niewykorzystany do zasypania wykopu Wykonawca odwozi na własny 

koszt, w miejsce pozyskane przez siebie i uzgodnione z Inspektorem.  
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5.5. Zasady wykorzystania gruntów  

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny by� przez Wykonawc� 
wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy 
nasypów mog� by� wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowi� nadmiar 
obj�to�ci robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora Nadzoru.  

Je�eli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie b�d�c nadmiarem 
obj�to�ci robót ziemnych, zostały za zgod� Inspektora Nadzoru wywiezione przez Wykonawc� 
poza teren budowy z przeznaczeniem innym ni� budowa nasypów lub wykonanie prac obj�tych 
kontraktem, Wykonawca jest zobowi�zany do dostarczenia równowa�nej obj�to�ci gruntów 
przydatnych ze 
ródeł własnych, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.  

Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny by� wywiezione przez 
Wykonawc� na odkład. Inspektor mo�e nakaza� pozostawienie na terenie budowy gruntów, 
których czasowa nieprzydatno�� wynika jedynie z powodu zamarzni�cia lub nadmiernej 
wilgotno�ci.  
  

5.6. Wymagania dotycz�ce zag�szczenia gruntu w wykopie  

Zag�szczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełnia� 
wymagania, dotycz�ce minimalnej warto�ci wska
nika zag�szczenia Is = 1,00. Je�eli grunty 
rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie maj� wymaganego wska
nika zag�szczenia to 
przed wykonaniem konstrukcji fundamentów nale�y je dog��ci� do ww. warto�ci Is. Je�eli 
warto�ci wska
nika zag�szczenia okre�lone powy�ej nie mog� by� osi�gni�te przez bezpo�rednie 
zag�szczenie gruntów rodzimych, to nale�y podj�� �rodki w celu ulepszenia gruntów podło�a, 
umo�liwiaj�ce uzyskanie wymaganych warto�ci wska
nika zag�szczenia.  
Mo�liwe do zastosowania �rodki, zaproponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji 
Inspektorowi Nadzoru.  

6. KONTROLAJAKO�CI ROBÓT  

6.1. Wymagania ogólne  

Ogólne ustalenia dotycz�ce podstaw płatno�ci podano w pkt 5 OST „Wymagania ogólne”.  
Przed przyst�pieniem do robót ziemnych Wykonawca powinien sprawdzi� prawidłowo�� 

wykonania robót pomiarowych i przygotowawczych i prowadzi� systematyczne badania 
kontrolne dostarczaj�c kopie ich wyników do Inspektora Nadzoru. Badania kontrolne nale�y 
wykona� w zakresie i z cz�stotliwo�ci� gwarantuj�c� zachowanie wymaga	 dotycz�cych jako�ci 
robót.  

Dokładno�� robót:  

• odchylenie rz�dnych dna wykopu od rz�dnych projektowanych i szeroko�ci wykopów nie 
powinny by� wi�ksze od 5 cm,  

• pochylenie skarp wykopów nie powinno si� ró�ni� od projektowanych pochyle	 wi�cej  ni� 
10%,  

• powierzchnie skarp nie powinny mie� wi�kszych wkl��ni�� ni� 10 cm.  
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6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych - dokumenty kontrolne  

Wyniki bada	 i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót ziemnych nale�y 
wpisywa� do:  

- protokołów odbiorów robót zanikaj�cych lub ulegaj�cych zakryciu,   
- dziennika budowy.  

  

6.3. Sprawdzenie jako�ci wykonania wykopów  

Sprawdzenie wykonania jako�ci wykopów polega na kontrolowaniu zgodno�ci  
z wymaganiami okre�lonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej.  

W czasie kontroli szczególn� uwag� nale�y zwróci� na:  

• odspajanie gruntów w sposób nie pogarszaj�cy ich wła�ciwo�ci,  

• prawidłowo�� wytyczenia robót w terenie,   przygotowanie terenu, 

• rodzaj i stan gruntu w podło�u, 

• wymiary wykopów, 

• zabezpieczenie i odwodnienie wykopów.  
  

6.4. Sprawdzenie zag�szczenia gruntów  

Sprawdzenie przeprowadza si� na podstawie wyników podanych w dokumentach 
kontrolnych oraz przez przeprowadzenie wyrywkowych bada	 bezpo�rednich. Badania 
zag�szczenia wykonywane w czasie odbioru przeprowadza si� w górnych warstwach korpusu 
ziemnego do gł�boko�ci około 1,0 metra poni�ej jego korony, a w dolnych warstwach, tylko  
w przypadku gdy zachodz� w�tpliwo�ci co do wła�ciwego zag�szczenia gruntu w tych 
warstwach.  

7. OBMIAR ROBÓT  

Ogólne zasady dotycz�ce podstaw obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6.  

Jednostki obmiarowe poszczególnych robót ziemnych:  

• usuni�cie warstwy ziemi urodzajnej [m2], 

• wykonanie wykopu pod fundamenty [m3], 

• podkłady z ubitych materiałów sypkich [m3],  

• zasypanie wykopów [m3], 

• zag�szczenie nasypów [m3], 

• wywóz ziemi na składowisko [m3], 

• utylizacja ziemi [t].  
 

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Wymagania ogólne  

Ogólne zasady dotycz�ce odbioru robót ziemnych podano w OST „Wymagania ogólne” 
punkt 7.  

Roboty ziemne uznaje si� za wykonane zgodnie z dokumentacj� projektow�, je�eli 
wszystkie wyniki bada	 przeprowadzonych przy odbiorach okazały si� zgodne z wymaganiami. 
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W przypadku, gdy wykonanie, cho� jednego elementu robót ziemnych okazało si� niezgodne  
z wymaganiami, roboty ziemne uznaje si� za niezgodne z dokumentacj� projektow�  
i Wykonawca robót zobowi�zany jest doprowadzi� roboty do zgodno�ci z wymaganiami  
i przedstawi� je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wy�ej sytuacji nie 
podlegaj� zapłacie.  

9. PODSTAWA PŁATNO�CI  

Ogólne ustalenia dotycz�ce podstaw płatno�ci podano w OST „Wymagania ogólne” punkcie 8.  

Cena l metra sze�ciennego [m3] wykonania wykopów obejmuje:  

• wszelkie prace pomiarowe, 
• odspojenie gruntu, 
• załadowanie i wywiezienie odspojonego gruntu na odkład, 
• opłaty utylizacyjne, 
• koszty transportu i trwałego składowania urobku, 
• profilowanie dna wykopu zgodnie z dokumentacj� projektow�, 
• plantowanie (obrobienie na czysto) dna wykopu, 
• formowanie i zag�szczenie nasypów, 
• zag�szczenie powierzchni wykopu,  
• przeprowadzenie wymaganych pomiarów i bada	 laboratoryjnych,  
• koszty zwi�zane ze wzmocnieniem podło�a w przypadku braku mo�liwo�ci uzyskania 

wła�ciwych wska
ników zag�szczenia, 
• wymian� gruntu wraz z jego zag�szczeniem, 
• zabezpieczenie wykopów przed opadami deszczu, 
• wykonanie uzgodnie	 oraz projektów organizacji ruchu, 
• wykonanie dróg dojazdowych (je�li oka�� si� niezb�dne), a nast�pnie ich rozebranie, 
• koszty zwi�zane z utrzymaniem porz�dku (czyszczenie kół samochodów wyje�d�aj�cych z 

budowy, sprz�tanie ulicy w przypadku zanieczyszczenia jej przez pojazdy budowy), 

• koszty zwi�zane z geotechniczn� obsług� budowy – badania gruntu.  
 

10. PRZEPISY ZWI�ZANE  
 

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.  
PN-EN ISO 14688:2006 Badania geotechniczne – Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów. 
PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary. 
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
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1. WST�P  
1.1. Przedmiot SST   

Przedmiotem inwestycji jest budowa wiaty stalowej nad składowiskiem osadu na terenie 
oczyszczalni �cieków.  
  

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówie� (CPV)  

Grupa  Klasa  Kategoria  Opis  

45200000-9      
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 

obiektów budowlanych lub ich cz��ci oraz w zakresie 

In�ynierii l�dowej i wodnej  

  45260000-7    
Roboty w zakresie wykonywania pokry� i konstrukcji 

dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.  

    45262000-1  Specjalne roboty budowlane, inne ni� dachowe.  

      Podło�a i podkłady z zapraw i betonu  

  
1.2. Zakres stosowania SST  

 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem b�d�cym podstaw� do udzielenie 
zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w punkcie 1.1 niniejszego 
opracowania.  
  

1.3. Okre�lenia podstawowe  

 Okre�lenia i nazewnictwo u�yte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s� zgodne  
z obowi�zuj�cymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.   
Beton zwykły - beton o g�sto�ci powy�ej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa 
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych  
i domieszek chemicznych.  
Mieszanka betonowa –  mieszanka wszystkich składników przed zwi�zaniem betonu.   
Podło�e – warstwa zag�szczonych materiałów sypkich.  
Podkład – warstwa wyrównuj�ca lub spadkowa.  
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem – jedna lub dwie warstwy zag�szczonej 
mieszanki cementowo-gruntowej, która po osi�gni�ciu wła�ciwej wytrzymało�ci na �ciskanie, 
stanowi fragment no�nej cz��ci nawierzchni drogowej.  
  

1.4. Zakres robót obj�tych SST  

 Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotycz� zasad 
prowadzenia robót zwi�zanych z: 

• wykonaniem podsypki piaskowej,  wykonaniem podkładów betonowych na podło�u 
gruntowym z betonu C8/10, 

• wykonaniem podsypek z gruzobetonu,    

• wykonaniem warstwy wyrównawczej z betonu.   
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 1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�	 wykonania robót, ich zgodno�	 z dokumentacj� 
projektow�, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano 
w OST „Wymagania ogólne” pkt 2.  
 

2.  MATERIAŁY  

2.1. Wymagania ogólne  

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�	 wykonania robót, ich zgodno�	 z 
dokumentacj� projektow�, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotycz�ce 
materiałów podano w ogólnej specyfikacji technicznej pkt 3.1. „Wymagania ogólne”  
  

2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót  

2.3. Wymagania ogólne  

Do wykonania elementów betonowych mog� by	 stosowane wyroby producentów krajowych  
i zagranicznych. Wszystkie materiały u�yte do wykonania betonu musz� posiada	 aktualne 
polskie aprobaty techniczne lub odpowiada	 Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed 
zastosowaniem wyrobu akceptacj� Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiału  
z danego 
ródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego 

ródła. Je�eli materiały z akceptowanego 
ródła s� niejednorodne lub nie zadawalaj�cej jako�ci, 
Wykonawca powinien zmieni	 
ródło zaopatrywania w materiały. Odbiór techniczny materiałów 
powinien by	 dokonywany według wymaga� i w sposób okre�lony aktualnymi normami.  
 
2.4. Materiały potrzebne do wykonania robót Cement-wymagania i badania.  

Cement pochodz�cy z ka�dej dostawy musi spełnia	 wymagania zawarte w normie PN-EN 
1971:2012. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez 
dodatków) klasy:  

• dla betonu klasy C20/25 (B25) - klasa cementu 32,5 NA, 

• dla betonu klasy C 25/30 (B30), C30/37 (B37) - klasa cementu 42,5 NA,  
Do ka�dej partii dostarczonego cementu musi by	 doł�czone �wiadectwo jako�ci (atest). Ka�da 
partia dostarczonego cementu przed jej u�yciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi 
uzyska	 akceptacj� Inspektora Nadzoru.  
Zakazuje si� pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów), je�eli nie ma pewno�ci, �e 
dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.  
Przed u�yciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlega	 
nast�puj�cym badaniom:  

• oznaczenie czasu wi�zania i zmiany obj�to�ci wg norm PN-EN 196-1; 2006, PN-EN 196- 
3; 2011, PN-EN 196-6; 2011, 

• sprawdzenie zawarto�ci grudek.  
Wyniki wy�ej wymienionych bada� dla cementu portlandzkiego normalnie twardniej�cego 
musz� spełnia	 nast�puj�ce wymagania (przy oznaczaniu czasu wi�zania w aparacie Vicata): 

• pocz�tek wi�zania - najwcze�niej po upływie 50 minut, 
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• koniec wi�zania - najpó
niej po upływie 10 godzin.  
Przy oznaczaniu równomierno�ci zmiany obj�to�ci:  
- wg próby Le Chateliera - nie wi�cej ni� 8 mm, 
- wg próby na plackach - normalna.  
Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniej�ce podlegaj� sprawdzeniu zawarto�ci 
grudek (zbryle�), nie daj�cych si� rozgnie�	 w palcach i nie rozpadaj�cych si� w wodzie. Nie 
dopuszcza si� wyst�powania w cemencie wi�kszej ni� 20% ci��aru cementu ilo�ci grudek 
niedaj�cych si� rozgnie�	 w palcach i nierozpadaj�cych si� w wodzie. Grudki nale�y usun�	 
poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione 
badania wyka�� niezgodno�	 z normami, cement nie mo�e by	 u�yty do wykonania betonu.  
Magazynowanie:  

Cement pakowany (workowany) - składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym 
terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamkni�te (budynki lub 
pomieszczenia o szczelnym dachu i �cianach);  
Cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub �elbetowe przystosowane  
do pneumatycznego załadunku i wyładunku cementu luzem, zaopatrzone w urz�dzenia  
do przeprowadzania kontroli obj�to�ci cementu znajduj�cego si� w zbiorniku lub otwory  
do przeprowadzania kontroli obj�to�ci cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry  
na wewn�trznych �cianach).  
Podło�a składów otwartych powinny by	 twarde i suche, odpowiednio pochylone, 
zabezpieczaj�ce cement przed �ciekami wody deszczowej i zanieczyszcze�. Podłogi magazynów 
zamkni�tych powinny by	 suche i czyste, zabezpieczaj�ce cement przed zawilgoceniem  
i zanieczyszczeniem.  
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zale�ny jest od miejsca przechowywania. Cement 
nie mo�e by	 u�yty do betonu po okresie: 

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

• po upływie terminu trwało�ci podanego przez wytwórni�, w przypadku przechowywania 
w składach zamkni�tych.  

Ka�da partia cementu, dla której wydano oddzielne �wiadectwo jako�ci powinna by	 
przechowywana osobno w sposób umo�liwiaj�cy jej łatwe rozró�nienie.  

Zaprawa cementowa  

Zaprawa cementowa powinna by	 wykonana w w�
le betoniarskim na budowie zgodnie  
z zatwierdzon� receptura przez Inspektora Nadzoru.  
Marka i skład zaprawy powinny by	 zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.  
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno by	 wykonywane mechanicznie.  
Zapraw� nale�y przygotowa	 w takiej ilo�ci, aby mogła by	 wbudowana mo�liwie wcze�nie  
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.  
Do zapraw murarskich nale�y stosowa	 piasek rzeczny lub kopalniany.  
Do zapraw cementowych nale�y stosowa	 cement portlandzki z dodatkiem �u�la lub popiołów 
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, �e temperatura otoczenia w ci�gu 7 dni 
od chwili zu�ycia zaprawy nie b�dzie ni�sza ni�+5°C.  
Skład obj�to�ciowy zapraw nale�y dobiera	 do�wiadczalnie, w zale�no�ci od wymaganej marki 
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.  
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Woda   

Woda zarobowa do zapraw powinna spełnia	 wymagania normy PN-EN 1008:2004. Bez bada� 
laboratoryjnych mo�na stosowa	 wod� pitn�.  
Niedozwolone jest u�ycie wód �ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 
zawieraj�cych tłuszcze organiczne, oleje i muł.  

Beton C8/10, C12/15  

Na budowie nale�y stosowa	 beton o klasie okre�lonej na rysunkach, dostarczony z wytwórni 
betonu. Beton musi spełnia	 nast�puj�ce wymagania normy PN-EN 206-1:2003   

• przygotowany na w�
le betoniarskim i dostarczony z �wiadectwem zgodno�ci  
z zatwierdzona przez Inspektora nadzoru receptur�. 

• ka�da partia betonu winna posiada	 atest producenta oraz �wiadectwo zgodno�ci  
z receptur� 

• wymagania co do szczelno�ci i mrozoodporno�ci wg PN-EN 206-1:2003, tj.: 

• nasi�kliwo�	 nie wi�ksza jak 4% 

• mrozoodporno�	 przy ubytku masy nie wi�kszym ni� 5% 

• spadek wytrzymało�ci nie wi�kszy od 20% po 150 cyklach zamra�ania i rozmra�ania. 
Wymagania ogólne wg PN-EN 206-1:2003.  
Kruszywa  

Kruszywo mo�na uzna	 za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki bada� 
laboratoryjnych wyka��, �e wytrzymało�	 na �ciskanie i mrozoodporno�	 próbek kruszywa 
stabilizowanego b�d� zgodne z wymaganiami okre�lonymi w p. 2.5. tablica 2.  
Je�eli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezpo�rednio po 
dostarczeniu na budow� i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania na terenie budowy,  
to powinno by	 ono składowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu,  
w warunkach zabezpieczaj�cych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem ró�nych 
rodzajów kruszyw.  

Piasek  

Do wykonania warstwy ods�czaj�cej nale�y stosowa	 piasek lub pospółk� �wirowo-piaskow� 
(uziarnienie do 50 mm, ł�czna zawarto�	 frakcji kamiennej i �wirowej do 50%, zawarto�	 frakcji 
pyłowej do 2%, zawarto�	 cz�stek organicznych do 2%).  
Do zasypywania wykopów mo�e by	 u�yty grunt wydobyty z tego samego wykopu, 
niezamarzni�ty i bez zanieczyszcze� takich jak ziemia ro�linna, odpadki materiałów 
budowlanych itp.  

3.  SPRZ�T  

3.1. Wymagania ogólne  

Wykonawca jest zobowi�zany do u�ywania jedynie takiego sprz�tu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jako�	 wykonywanych robót i b�dzie gwarantowa	 przeprowadzenie 
robót, zgodnie z zasadami okre�lonymi w PB i ST.  
W przypadku braku ustale� w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprz�tu powinny by	 
uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.   
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Sprz�t nale��cy do Wykonawcy lub wynaj�ty do wykonania robót musi by	 utrzymany  
w dobrym stanie technicznym i w gotowo�ci do pracy.  
Wykonawca dostarczy, na ��danie, Inspektora Nadzoru kopie dokumentów potwierdzaj�cych 
dopuszczenie sprz�tu do u�ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  
Je�eli przewiduje si� mo�liwo�	 wariantowego u�ycia sprz�tu przy wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj�.   
Wybrany sprz�t po akceptacji, nie mo�e by	 pó
niej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 
Jakikolwiek sprz�t, maszyny, urz�dzenia i narz�dzia nie gwarantuj�ce zachowania warunków 
technologicznych, nie zostan� przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do robót.  
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprz�tu w cenie 
jednostkowej robót, do których ten sprz�t jest przeznaczony. Koszty transportu sprz�tu nie 
podlegaj� oddzielnej zapłacie.  
  

3.2. Sprz�t do wykonania robót  

Wykonawca przyst�puj�cy do robót korzysta	 z nast�puj�cego sprz�tu:  

• Samochód dostawczy do 0,9 t 

• Wyci�g.  
 

4.  TRANSPORT  

4.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.3.  
  
4.2. Transport materiałów  

Transport betonu samochodami samowyładowczymi lub betonowozami z w�zła betoniarskiego. 
Mas� betonow� nale�y transportowa	 �rodkami niepowoduj�cymi: naruszenia jednorodno�ci 
masy, zmian w składzie masy w stosunku do stanu pocz�tkowego (bezpo�rednio po 
wymieszaniu).  
Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia	 dostarczenie do miejsca układania 
masy betonowej o takim stopniu ciekło�ci, jaki został ustalony dla danego sposobu zag�szczenia 
i rodzaju konstrukcji.   
  Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by	 dłu�szy ni�:  

• 90 minut przy temperaturze otoczenia +15ºC  

• 70 minut przy temperaturze otoczenia +20ºC  

• 30 minut przy temperaturze otoczenia +30ºC  
Stosowanie �rodków transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne  
  
4.3. Przechowywanie i składowanie materiałów   

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy b�d� one 
potrzebne do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoj� jako�	  
i wła�ciwo�ci oraz były dost�pne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Przechowywanie 
materiałów musi si� odbywa	 na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału 
oraz w sposób skutecznie zabezpieczaj�cy przed dost�pem osób trzecich.  
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Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny by	 po zako�czeniu robót 
doprowadzone przez Wykonawc� do ich pierwotnego stanu.  
Plastyfikatory nale�y przechowywa	 w fabrycznie zamkni�tym opakowaniu, w suchym 
pomieszczeniu, w temperaturze od +5ºC do +35ºC najlepiej u�y	 w ci�gu 12 miesi�cy od daty 
produkcji.  
Zapraw� samopoziomuj�c� mo�na składowa	 do 6 miesi�cy od daty produkcji na paletach,  
w suchych warunkach i w oryginalnych i nie uszkodzonych opakowaniach.  

5.  WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Wymagania ogólne  

Roboty betoniarskie musz� by	 wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003. 
Betonowanie mo�na rozpocz�	 po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru potwierdzonego 
wpisem do dziennika budowy.  
  
5.2. Podło�e i warstwy wyrównawcze  

Podkład betonowy  

Mieszank� chudego betonu o �ci�le okre�lonym uziarnieniu, zawarto�ci cementu i wilgotno�ci 
optymalnej nale�y wytwarza	 w mieszarkach stacjonarnych, gwarantuj�cych otrzymanie 
jednorodnej mieszanki. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by	 od razu transportowana na 
miejsce wbudowania, w sposób zabezpieczony przed segregacj� i nadmiernym wysychaniem. 
Podbudowa z chudego betonu nie mo�e by	 wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza 
spadła poni�ej 5o C, gdy podło�e jest zamarzni�te oraz podczas opadów deszczu. Wykonuje si�  
j� w jednej warstwie o grubo�ci od 10 do 20cm po zag�szczeniu. Po rozło�eniu i wyprofilowaniu 
mieszanki nale�y rozpocz�	 jej zag�szczenie. Zag�szczenie podbudów o jednostronnym spadku 
poprzecznym powinno rozpocz�	 si� od ni�ej poło�onej kraw�dzi i przesuwa	 si� pasami 
podłu�nymi, cz��ciowo nakładaj�cymi si� w stron� wy�ej poło�onej kraw�dzi podbudowy. 
Pojawiaj�ce si� w czasie wałowania zani�enia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady powinny 
by	 natychmiast naprawione przez zerwanie warstwy w miejscach wadliwie wykonanych na 
pełn� gł�boko�	 i wbudowanie nowej mieszanki albo przez �ci�cie nadmiaru, wyrównanie  
i zag�szczenie. Powierzchnia zag�szczonej warstwy powinna mie	 prawidłowy przekrój 
poprzeczny i jednolity wygl�d.  

Przygotowanie zaprawy cementowej  

Zapraw� nale�y przygotowa	 w takiej ilo�ci, aby mogła by	 wbudowana mo�liwie szybko po jej 
przygotowaniu tj. w okresie ok. 3 godzin.  
Do zaprawy nale�y stosowa	 piasek rzeczny lub kopalniany.  
Proporcje składników zapraw dobiera	 do�wiadczalnie, w zale�no�ci od wymaga� marki 
zaprawy oraz rodzaju cementu.  

Posadzki cementowe, warstwy wyrównawcze  

�wie�a posadzka powinna by	 przez co najmniej 8 dni chroniona przed szybkim wysychaniem 
(np. przez przykrycie foli�), a w ci�gu dni zamkni�ta dla ruchu.  

Zakres robót przygotowawczych  
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� Zaleca si� wykonanie wylewki posadzki cementowej na podło�u oczyszczonym z kurzu 
pozostałych zabezpieczonym gruntem .  

� Z powierzchni betonowej nale�y usun�	 wszystkie lu
ne cz��ci, zatłuszczenia, jak równie� 
zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniaj�ce przyczepno�	 warstwy 
malarskie, piaszcz�ce i tłuszcz�ce si� warstwy zapraw.  

� Podło�e musi by	 równe, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez p�kni�	  
i szczelin.  

� Wilgotno�	 nie mo�e przekracza	 2% dla betonu i 0.5 % dla anhydrytu.  
Zakres robót zasadniczych  

� Zapraw� układa si� mi�dzy listwami kierunkowymi, których wysoko�	 równa jest ��danej 
grubo�ci posadzki.  

� Zapraw� zag�szcza si� i �ci�ga jej nadmiar za pomoc� drewnianej łaty, prowadzonej po 
listwach ruchem zygzakowatym.  

� Po wst�pnym stwardnieniu posadzki wygładza si� jej powierzchni� pack� drewnian�,  
a nast�pnie zaciera pack� stalow�, skrapiaj�c wod�.  

� W czasie wykonywania posadzek nale�y wykona	 dylatacje (w miejscach wyst�powania 
dylatacji konstrukcji budynku) oraz szczeliny izolacyjne (oddzielaj�ce posadzk� od �cian, 
słupów, itp.) i przeciwskurczowe (w ost�pach nie wi�kszych ni� 6 m).  

6.  KONTROLA JAKO�CI ROBÓT  

6.1. Wymagania ogólne   

Ogólne wymagania dotycz�ce kontroli jako�ci robót podano w „Wymaganiach ogólnych” punkt 
5 ogólnej specyfikacji technicznej.  
  
6.2. Badania w czasie robót   

Dostarczone na plac budowy materiały nale�y kontrolowa	 pod wzgl�dem ich jako�ci.  
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali	 kierownik budowy w porozumieniu  
z Inspektorem nadzoru.  
Kontrola jako�ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby posiadaj�:  

• Certyfikat na znak bezpiecze�stwa wykazuj�cy, �e zapewniono zgodno�	 z kryteriami 
technicznymi okre�lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
wła�ciwych przepisów i dokumentów technicznych.  

• Deklaracj� zgodno�ci lub certyfikat zgodno�ci z Polsk� Norm� lub aprobat� techniczn�,  
w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, je�eli nie s� obj�te 
certyfikacj� okre�lon� wy�ej.  

oraz na sprawdzeniu wła�ciwo�ci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. bada� 
dora
nych.  
Wyniki bada� materiałów powinny by	 wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez 
Inspektora Nadzoru budowy.  
  
6.3. Badania w czasie odbioru  

Badania podkładów wyrównawczych i spadkowych powinny by	 przeprowadzane w sposób 
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umo�liwiaj�cy ocen� wszystkich wymaga� a w szczególno�ci: 

• zgodno�ci z dokumentacj� projektow� i zmianami w dokumentacji powykonawczej  
(przez ogl�dziny i pomiary) 

• stan podło�y na podstawie protokołów bada� mi�dzyoperacyjnych, 

• jako�ci zastosowanych materiałów i wyrobów na podstawie deklaracji zgodno�ci  
lub certyfikatów zgodno�ci przedło�onych przez dostawców. 
Prawidłowo�ci wykonania podkładów przez sprawdzenie: 

• równo�ci płaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym spadkiem przy u�yciu 
dwumetrowej łaty, przykładanej w dowolnym miejscu nie powinna wykazywa	 prze�witów 
wi�kszych ni� 2mm. 

• odchylenia powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny 
przekracza	 2 mm długo�ci łaty i 5 mm na całej długo�ci lub szeroko�ci pomieszczenia,  

  

6.4. Ocena wyników bada�  

Wszystkie materiały musz� spełnia	 okre�lone w SST wymagania. Wszystkie elementy robót, 
które wykazuj� odst�pstwa od postanowie� szczegółowej specyfikacji technicznej powinny 
zosta	 rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.  

7.  OBMIAR ROBÓT  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6.  

Jednostkami obmiarowymi dla wykonania podkładów i podło�y betonowych s�:  

• [m3] dla podkładów piaskowo-�wirowych,  

• [m3] dla posadzek i podkładów betonowych,  

• [m2] dla warstw wyrównawczych z zaprawy cementowej.  
 

8.  ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady odbioru podkładów.  

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7.  
Roboty uznaje si� za wykonane zgodnie z dokumentacj� projektow�, SST i wymaganiami 
Inspektora Nadzoru, je�eli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww. dały 
wyniki pozytywne.  
Je�eli chocia� jeden wynik badania b�dzie niepozytywny, podkłady nie powinny by	 odebrane. 

• podkłady poprawi	 i przedstawi	 do ponownego odbioru,  

• w przypadku gdy nie jest mo�liwe powy�sze rozwi�zanie, usun�	 podkład i ponownie 
wykona	.  

  
 

8.2. Odbiór podło�y  

Odbiór podło�a nale�y przeprowadzi	 bezpo�rednio przed przyst�pieniem do wykonania 
podkładów.  
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Je�eli odbiór podło�a odbywa si� po dłu�szym czasie od jego wykonania, nale�y podło�e 
oczy�ci	 z zanieczyszcze�.  
  
8.3. Odbiór podkładów i posadzek  

Odbiór nast�puje po stwierdzeniu zgodno�ci ich wykonania z zamówieniem, którego przedmiot 
okre�la dokumentacja projektowa a tak�e dokumentacja powykonawcza, w której podane s� 
uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodno�	 wykonania wykładzin stwierdza si� na 
podstawie porównania wyników bada� kontrolnych wymienionych w pkt 6 z wymaganiami  
i tolerancjami podanymi w pozostałych punktach.   
Podkłady powinny by	 odebrane, je�li wszystkie wyniki bada� kontrolnych s� pozytywne.  
Odbiór powinien obejmowa	 sprawdzenie: 

• wytrzymało�ci podkładu na �ciskanie i zginanie przez ocen� laboratoryjnie 
przeprowadzonych próbek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonywania robót, 

• równo�ci podkładu, 

• odchyle� od płaszczyzny poziomej lub okre�lonej wyznaczonym spadkiem za pomoc� dwu 
metrowej łaty i poziomnicy, odchylenia mierzy	 z dokładno�ci� do 1 mm., 

• wygl�du zewn�trznego przez ocen� wzrokow�, 

• prawidłowo�ci ukształtowania powierzchni, 

• prawidłowo�ci wykonania szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych, 

• prawidłowo�ci wykonania spadków.  
Odbiór gotowych podkładów i posadzek powinien by	 potwierdzony protokołem, który zawiera: 
ocen� wyników bada�, 

• wykaz wad i usterek ze wskazaniem mo�liwo�ci usuni�cia, 

• stwierdzenia zgodno�ci lub niezgodno�ci wykonania z zamówieniem.  
 

9.  PODSTAWA PŁATNO�CI  

Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8  

Cena jednostkowa wykonania 1 metra sze�ciennego [m3] podkładów z materiałów sypkich, 
obejmuje:  

• dostarczenie materiałów i sprz�tu, 

• wykonanie podkładów piaskowych 
• roboty wyko�czeniowe i uporz�dkowanie terenu,    
• przeprowadzenie wymaganych pomiarów.  
Cena jednostkowa wykonania 1 metra sze�ciennego [m3] posadzki i podkładu betonowego 
obejmuje:  

• dostarczenie materiałów i sprz�tu,  
• wykonanie podkładów betonowych na gruncie, 
• wykonanie podkładów betonowych na stropie, 
• roboty wyko�czeniowe i uporz�dkowanie terenu, 
• przeprowadzenie wymaganych pomiarów.  
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10. PRZEPISY ZWI	ZANE 

PN-EN 206-1:2003 Beton. 
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody bada�. Oznaczenie wytrzymało�ci. 
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody bada�. Oznaczenie czasów wi�zania i stało�ci 

obj�to�ci. 
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody bada�. Oznaczenie stopnia zmielenia. 

PN-EN 197-1:2012 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodno�ci dotycz�ce cementów 
powszechnego u�ytku. 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
PN-EN 1992-1-1:2008 urokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Reguły ogólne i 

reguły dla budynków. 
Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania robót budowlano-monta�owych w okresie 

obni�onych temperatur. 
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1. WST�P  
1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem inwestycji jest budowa wiaty stalowej nad składowiskiem osadu na terenie 
oczyszczalni �cieków.  

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówie� (CPV)  

Grupa  Klasa  Kategoria  Opis  

45200000-9      
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 

obiektów budowlanych lub ich cz��ci oraz roboty w 

zakresie in�ynierii l�dowej i wodnej  

  45260000-7    
Roboty w zakresie wykonywania pokry� i konstrukcji 

dachowych i inne roboty specjalistyczne  

    45262000-1  Specjalne roboty budowlane inne, ni� dachowe.  

    45262310-7  Zbrojenie  

    45262300-4  Betonowanie  

    45262311-4  Betonowanie konstrukcji  
  
1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem b�d�cym podstaw� do udzielenie 
zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w punkcie 1.1 niniejszego 
opracowania.  
  

1.3. Okre�lenia podstawowe  

Okre�lenia i nazewnictwo u�yte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s� zgodne  
z obowi�zuj�cymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.   
Gł�boko�� wykopu - ró�nica rz�dnej terenu i rz�dnej dna robot ziemnych po wykonaniu warstwy 
ziemi urodzajnej.  
Beton zwykły - beton o g�sto�ci obj�to�ciowej powy�ej 2,0 t/m3 i nie przekraczaj�cej 2,6t/m3 
powstały ze zmieszania cementu, wody, kruszywa grubego i drobnego grubszych oraz 
ewentualnych dodatków i domieszek, który uzyskuje swoje wła�ciwo�ci w wyniku hydratacji 
cementu.  
Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich składników przed zwi�zaniem betonu.   
Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.  
Zaprawa - mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków 
przechodz�cych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.  
Nasi�kliwo�� betonu - stosunek masy wody, któr� zdolny jest wchłon��; beton, do jego masy  
w stanie suchym.  
Stopie� wodoszczelno�ci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikuj�cy beton pod 
wzgl�dem przepuszczalno�ci wody. Liczba po literze W oznacza dziesi�ciokrotn� warto�� 
ci�nienia wody w MPa, działaj�cego na próbki betonowe wg PN-88/B-06250. Norma PN-EN 
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206-1 wprowadza badanie gł�boko�ci penetracji wody pod ci�nieniem b�d�ce odpowiednikiem 
badania wodoszczelno�ci wg PN-88/B-06250. Zmianie uległa procedura badawcza jak równie� 
sposób okre�lania wodoszczelno�ci badanego betonu.  
Stopie� mrozoodporno�ci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikuj�cy beton pod 
wzgl�dem jego odporno�ci na działania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagan� liczb� 
cykli zamra�ania i odmra�ania próbek betonowych, przy której ubytek masy jest mniejszy ni� 
2%.  
Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy, klasyfikuj�cy beton pod wzgl�dem jego 
wytrzymało�ci na �ciskanie. Liczba po literze C oznacza wytrzymało�� charakterystyczn� 
oznaczon� na próbkach walcowanych o wysoko�ci 300mm i �rednicy 150mm oraz sze�ciennych 
o wymiarach 150x150x150mm.  
Pr�ty stalowe wiotkie - pr�ty stalowe o przekroju kołowym �ebrowane o �rednicy do 40 mm 
Zbrojenie niespr��aj�ce - zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzaj�ce do niej napr��e� 
w sposób czynny.  
  
1.4. Zakres robót obj�tych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�zanych  
z wykonywaniem konstrukcji betonowych i �elbetowych w obiektach kubaturowych oraz 
obiektach budownictwa in�ynieryjnego. Szczegółowa specyfikacja techniczna dotyczy 
wszystkich czynno�ci maj�cych na celu wykonanie robót zwi�zanych z przygotowaniem 
mieszanki betonowej, wykonaniem deskowa� wraz z usztywnieniem, przygotowaniem  
i monta�em zbrojenia, układaniem i zag�szczaniem mieszanki betonowej, piel�gnacj� betonu.  
Powy�sza szczegółowa specyfikacja techniczna obejmuje: 

• wykonanie płyt fundamentowych �elbetowych z betonu C16/20, 

• wykonanie ław fundamentowych �elbetowych z betonu C16/20,   

• wykonanie słupów �elbetowych z betonu C16/20, 

• wykonanie wie�ca �elbetowego z betonu C12/15, 

• wykonaniem schodów betonowych z betonu C16/20,   

• wraz ze zbrojeniem i deskowaniem poszczególnych elementów konstrukcji.  
  

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� wykonania robót, ich zgodno�� z dokumentacj� 
projektow�, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano 
w OST „Wymagania ogólne” pkt 2.  
  

2. MATERIAŁY  

2.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów podano w ogólnej specyfikacji technicznej pkt 3.1. 
„Wymagania ogólne”  
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2.2. Zbrojenie  

Stal zbrojeniowa  
Przygotowaniem i monta�em zbrojenia pr�tami okr�głymi �ebrowanymi ze stali A-IIIN (RB500W).  
Przygotowaniem i monta�em zbrojenia pr�tami okr�głymi gładkimi ze stali A-I.  
Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89-H-84023-6.  
Własno�ci mechaniczne i technologiczne stali:  
Własno�ci mechaniczne i technologiczne dla walcówki i pr�tów powinny odpowiada� 
wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002.   
W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywa� p�kni��, 
naderwa� i rozwarstwie�.  

Wady powierzchniowe:  

Powierzchnia walcówki i pr�tów powinna by� bez p�kni��, p�cherzy i naderwa�.  
Na powierzchni czołowej pr�tów niedopuszczalne s� pozostało�ci jamy usadowej, 
rozwarstwienia i p�kni�cia widoczne gołym okiem.  
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtr�cenia niemetaliczne, 
w�ery, wypukło�ci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowato�ci s� dopuszczalne: 

• je�li mieszcz� si� w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i pr�tów gładkich, 

• je�li nie przekraczaj� 0,5 mm dla walcówki i pr�tów �ebrowanych o �rednicy nominalnej  
do 25 mm, za� 0,7 mm dla pr�tów o wi�kszych �rednicach.  

Odbiór stali na budowie.  

Odbiór stali na budowie powinien by� dokonany na podstawie atestu, w który powinien by� 
zaopatrzony ka�dy kr�g lub wi�zka stali. Atest ten powinien zawiera�: 

• znak wytwórcy, 

• �rednic� nominaln�, 

• gatunek stali, 

• numer wyrobu lub partii, 

• znak obróbki cieplnej.  
Cechowanie wi�zek i kr�gów powinno by� dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki 
dla ka�dej wi�zki czy kr�gu. 
Wygl�d zewn�trzny pr�tów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by� nast�puj�cy: 

• na powierzchni pr�tów nie powinno by� zgorzeliny, odpadaj�cej rdzy, tłuszczów, farb  
lub innych zanieczyszcze�, 

• odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego pr�tów i o�ebrowania powinny si� mie�ci�  
w granicach okre�lonych dla danej klasy stali w normach pa�stwowych, 

• pr�ty dostarczone w wi�zkach nie powinny wykazywa� odchylenia od linii prostej wi�kszego 
ni� 5 mm na 1 m długo�ci pr�ta.  

Magazynowanie stali zbrojeniowej.  

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

Badanie stali na budowie.  

Dostarczon� na budow� parti� stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nale�y przed 
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wbudowaniem zbada� laboratoryjnie w przypadku, gdy: 

• nie ma za�wiadczenia jako�ci (atestu),  

• nasuwaj� si� w�tpliwo�ci co do jej wła�ciwo�ci technicznych na podstawie ogl�dzin 
zewn�trznych, 

• stal p�ka przy gi�ciu.  
Decyzj� o przekazaniu próbek do bada� laboratoryjnych podejmuje Inspektor Nadzoru.  

Zbrojenie rozproszone – włókna stalowe  

Zu�ycie zbrojenia rozproszonego: minimum 25 kg/m3  

Drut monta�owy.  

Do monta�u pr�tów zbrojenia nale�y u�ywa� wy�arzonego drutu stalowego, tzw. wi�załkowego. 

Podkładki dystansowe.  

W celu zapewnienia wymaganej grubo�ci otuliny zbrojenia nale�y zastosowa� odpowiednie 
podkładki dystansowe.  
Podkładki dystansowe musz� by� przymocowane do pr�tów.  
  
2.3. Beton   

Betony konstrukcyjne – C12/15, C16/20  

Beton do konstrukcji podmiotowego obiektu musi spełnia� nast�puj�ce wymagania: 

• nasi�kliwo�� - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250, 

• mrozoodporno�� - ubytek masy nie wi�kszy od 5%, spadek wytrzymało�ci na �ciskanie nie 
wi�kszy ni� 20% po 150 cyklach zamra�ania i odmra�ania (F150); badanie wg normy PN- 

B-06250, 

• wska
nik wodno-cementowy (w/c) - ma by� mniejszy od 0,5.  
Skład mieszanki betonowej powinien by� ustalony zgodnie z norma. PN-EN-206-1 tak, aby przy 
najmniejszej ilo�ci wody zapewni� szczelne uło�enie mieszanki w wyniku zag�szczania przez 
wibrowanie. Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betonów 
i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.  
Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany do�wiadczalnie powinien 
odpowiada� najmniejszej jamisto�ci.  
Zawarto�� piasku w stosie okruchowym powinna by� jak najmniejsza i jednocze�nie zapewnia� 
niezb�dn� urabialno�� przy zag�szczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by� wi�ksza ni� 
42% przy kruszywie grubym do 16 mm.  
Optymaln� zawarto�� piasku w mieszance betonowej ustala si� nast�puj�co: 

• z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje si� kilka (3+5) mieszanek betonowych  
o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawieraj�cych ró�n�, ale 
nie wi�ksz� od dopuszczalnej, ilo�� piasku, 

• za optymaln� ilo�� piasku przyjmuje si� tak�, przy której mieszanka betonowa zag�szczona 
przez wibrowanie charakteryzuje si� najwi�ksz� mas� obj�to�ciow�. 

Warto�� parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wska
nika w/c 
charakteryzuj�cego mieszank� betonow� nale�y okre�li� do�wiadczalnie. Współczynnik ten 
wyznacza si� na podstawie uzyskanych wytrzymało�ci betonu z mieszanek o ró�nych 
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warto�ciach w/c (mniejszych i wi�kszych od warto�ci przewidywanej teoretycznie) wykonanych 
ze stosowanych materiałów. Dla teoretycznego ustalenia warto�ci wska
nika w/c w mieszance 
mo�na skorzysta� z warto�ci parametru A podawanego w literaturze fachowej.  
Maksymalne ilo�ci cementu w zale�no�ci od klasy betonu s� nast�puj�ce:   

• 400 kg/m3 - dla betonu klas B25 i B30, 

• 450 kg/m3 - dla betonu klas B37 i wy�szych.  
Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zag�szczanej przez wibrowanie i dojrzewaj�cej 
w warunkach naturalnych (�rednia temperatura dobowa nie ni�sza ni� 10°C), �redni� wymagan� 
wytrzymało�� na �ciskanie nale�y okre�li� jako równ� 1,3 RbG.  
Zawarto�� powietrza w mieszance betonowej badana metod� ci�nieniow� wg normy PN-B06250 
nie powinna przekracza�:  

• warto�ci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzaj�cych, 

• warto�ci 3,5+5,5% - dla betonu nara�onego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu 
kruszywa do 16 mm, 

• warto�ci 4,5+6,5% - dla betonu nara�onego na stały dost�p wody przed zamarzni�ciem przy 
uziarnieniu kruszywa do 16 mm.  

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by� nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej  
w normie PN-B-06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza si� 
podczas projektowania jej składu i nast�pnie przy wytwarzaniu.  
Dopuszcza si� dwie metody badania:    

• metod� Ve-Be, 

• metody sto�ka opadowego.  
Ró�nice pomi�dzy zało�on� konsystencj� mieszanki a kontrolowan� metodami okre�lonymi  
w normie PN-B-06250 nie mog� przekracza�:  
• ±20% warto�ci wska
nika Ve-Be,  

• ±10 mm przy pomiarze sto�kiem opadowym.  

• Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokona� 
aparatem Ve-Be. Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza si� na budowie pomiar przy 
pomocy sto�ka opadowego.  
 

3. SPRZ�T.  

Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w OST ,,Wymagania ogólne" pkt 3.1.  
Roboty mo�na wykona� przy u�yciu dowolnego typu sprz�tu zaakceptowanego przez Inspektora 
Nadzoru. Dozatory musz� mie� aktualne �wiadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno 
si� odbywa� wył�cznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania si� stosowania 
mieszanek wolnospadowych).  
Do podawania mieszanek nale�y stosowa� pojemniki lub pompy przystosowane do podawania 
mieszanek plastycznych. Do zag�szczania mieszanki betonowej nale�y stosowa� wibratory  
z buławami o �rednicy nie wi�kszej od 0,65 odległo�ci mi�dzy pr�tami zbrojenia le��cymi  
w płaszczy
nie poziomej, o cz�stotliwo�ci 6000 drga�/min i łaty wibracyjne charakteryzuj�ce si� 
jednakowymi drganiami na całej długo�ci.  
Sprz�t u�ywany przy przygotowaniu i monta�u zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach 
budowlanych powinien spełnia� wymagania obowi�zuj�ce w budownictwie ogólnym.  
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W szczególno�ci wszystkie rodzaje sprz�tu, jak: gi�tarki, pro�ciarki, zgrzewarki, spawarki 
powinny by� sprawne oraz posiada� fabryczn� gwarancj� i instrukcj� obsługi. Sprz�t powinien 
spełnia� wymagania BHP, jak przykładowo osłony z�batych i pasowych urz�dze� 
mechanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny by� 
specjalnie oznaczone. Sprz�t ten powinien podlega� kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na 
budowie. Osoby obsługuj�ce sprz�t powinny by� odpowiednio przeszkolone.  

4. TRANSPORT.  

Ogólne wymagania dotycz�ce �rodków transportowych podano w ogólnej specyfikacji 
technicznej ,,Wymagania ogólne" pkt 3.3.  
Transport mieszanki betonowej nale�y wykonywa� przy pomocy mieszalników samochodowych 
(tzw. gruszek). Ilo�� „gruszek" nale�y dobra� tak, aby zapewni� wymagan� szybko�� 
betonowania z uwzgl�dnieniem odległo�ci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej 
rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i układanie mieszanki betonowej mo�na 
wykonywa� przy pomocy pompy do betonu lub innych �rodków zaakceptowanych przez 
Inspektora nadzoru.  
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by� dłu�szy ni�: 

• 90 min. - przy temperaturze +15°C, 

• 70 min. - przy temperaturze +20°C, 

• 30 min. - przy temperaturze +30°C.  
Pr�ty do zbrojenia powinny by� przewo�one odpowiednimi �rodkami transportu, w sposób zapewniaj�cy 
unikni�cie trwałych odkształce� oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.  

5. WYKONANIE ROBÓT.  
Ogólne zasady wykonania robot podano w OST ,,Wymagania ogólne" pkt 4.  
Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 
robót uwzgl�dniaj�cy wszystkie warunki, w jakich b�d� wykonywane roboty budowlane.  
  
5.1. Wymagania ogólne.  

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 
robót uwzgl�dniaj�cy wszystkie warunki, w jakich b�d� wykonywane roboty zbrojarskie.  
Rozpocz�cie robót betoniarskich mo�e nast�pi� na podstawie dostarczonego przez Wykonawc� 
szczegółowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora 
Nadzoru) obejmuj�cej:  

• wybór składników betonu,    

• opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,    

• sposób wytwarzania mieszanki betonowej,    

• sposób transportu mieszanki betonowej,    

• kolejno�� i sposób betonowania,    

• wskazanie przerw roboczych i sposobu ł�czenia betonu w tych przerwach,    

• sposób piel�gnacji betonu,    

• warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),    
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• zestawienie koniecznych bada�.  
Przed przyst�pieniem do betonowania powinna by� stwierdzona przez Inspektora Nadzoru 
prawidłowo�� wykonania wszystkich robót poprzedzaj�cych betonowanie, a w szczególno�ci:  

• prawidłowo�� wykonania deskowa�, rusztowa�, usztywnie� pomostów itp., 

• prawidłowo�� wykonania zbrojenia,    

• zgodno�� rz�dnych z projektem,  

• czysto�� deskowania oraz obecno�� wkładek dystansowych zapewniaj�cych wymagan� 
wielko�� otuliny,  

• przygotowanie powierzchni betonu uprzednio uło�onego w miejscu przerwy roboczej,  

• prawidłowo�� wykonania wszystkich robót zanikaj�cych, mi�dzy innymi wykonania przerw 
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp,  

• prawidłowo�� rozmieszczenia i niezmienno�� kształtu elementów wbudowanych w betonow� 
konstrukcj� (kanałów, wpustów, s�czków, kotw, rur itp.), 

• gotowo�� sprz�tu i urz�dze� do prowadzenia betonowania.  
Roboty betoniarskie musz� by� wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-
B06251.  
Betonowanie mo�na rozpocz�� po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru potwierdzonego 
pismem do dziennika budowy.  
  
5.2. Wykonanie deskowania.  

Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustroju no�nego, podpór) nale�y 
wykona� według projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie oblicze� 
statyczno-wytrzymało�ciowych.  
Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem. 
Konstrukcja deskowa� powinna by� sprawdzana na siły wywołane parciem �wie�ej masy 
betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników oraz powinna uwzgl�dnia�:  

• szybko�� betonowania,    

• sposób zag�szczania,    

• obci��enia pomostami roboczymi.  
Konstrukcja deskowania powinna spełnia� nast�puj�ce warunki:  

• zapewnia� odpowiedni� sztywno�� i niezmienno�� kształtu konstrukcji,    
• zapewnia� jednorodn� powierzchni� betonu,    
• zapewnia� odpowiedni� szczelno��,    

• zapewnia� łatwy ich monta� i demonta� oraz wielokrotno�� u�ycia,    
• wykazywa� odporno�� na deformacj� pod wpływem warunków atmosferycznych.  
Deskowania zaleca si� wykonywa� ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na cz��� deskowa� 
mo�na u�y� desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubo�� desek wynosi 32 mm.  
Deski powinny by� jednostronnie strugane i przygotowane do ł�czenia na wpust i pióro. Styki, 
gdzie nie mo�na zastosowa� poł�czenia na pióro i wpust, nale�y uszczelni� ta�mami z tworzyw 
sztucznych albo piank�. Nale�y zwróci� szczególn� uwag� na uszczelnienie styków �cian z dnem 
deskowania oraz styków deskowa� belek i poprzecznic. Sfazowania nale�y wykonywa� zgodnie 
z dokumentacj� projektow�. Otwory w konstrukcji i osadzanie elementów typu odcinki rur, 
ł�czniki nale�y wykona� wg wymaga� dokumentacji projektowej.  
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 5.3. Przygotowanie zbrojenia:  

Pr�ty stalowe u�yte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny by� wyprostowane. Haki, 
odgi�cia i rozmieszczenie zbrojenia nale�y wykona� wg projektu z równoczesnym zachowaniem 
postanowie� normy PN-B-03264:2002.  
Ł�czenie pr�tów nale�y wykona� zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002.  
Skrzy�owania pr�tów nale�y wi�za� drutem mi�kkim, spawa� lub ł�czy� specjalnymi zaciskami.  
Przygotowanie, monta� i odbiór zbrojenia powinien odpowiada� wymaganiom  normy 

PN91/510042, a klasy i gatunki stall winny by� zgodne z dokumentacj� projektow�. 

Czyszczenie pr�tów  

Pr�ty przed ich u�yciem do zbrojenia konstrukcji nale�y oczy�ci� z zendry, lu
nych płatków 
rdzy, kurzu i biota. Pr�ty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farb� olejn� mo�na opala� 
lampami benzynowymi lub czy�ci� preparatami rozpuszczaj�cymi tłuszcze.  
Stal nara�on� na cho�by chwilowe działanie słonej wody nale�y zmy� wod� słodk�.  
Stal pokryt� łuszcz�c� si� rdz� i zabłocon�, oczyszcza si� szczotkami drucianymi r�cznie lub 
mechanicznie b�d
 te� przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nale�y sprawdzi� wymiary przekroju 
poprzecznego pr�tów. Stal tylko zabrudzon� mo�na zmy� strumieniem wody. Pr�ty oblodzone 
odmra�a si� strumieniem ciepłej wody. Mo�liwe s� równie� inne sposoby czyszczenia stali 
zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora Nadzoru.  

Prostowanie pr�tów  

Dopuszcza si� prostowanie pr�tów za pomoc� kluczy, młotków, �cianek. Dopuszczalna wielko�� 
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.  

Ci�cie pr�tów zbrojeniowych  

Ci�cie pr�tów nale�y wykonywa� przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest 
sporz�dzenie w tym celu planu ci�cia. Ci�cia przeprowadza si� przy u�yciu mechanicznych 
no�y. Dopuszcza si� równie� ci�cie palnikiem acetylenowym.  
  

Odgi�cia pr�tów, haki  

Minimalne �rednice trzpieni u�ywanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela Nr 23 
normy PN-S-10042.   

Na zimno na budowie mo�na wykonywa� odgi�cia pr�tów o �rednicy d � 12 mm. Pr�ty  
o �rednicy d > 12 mm powinny by� odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.  
W miejscach zagi�� i załama� elementów konstrukcji, w których zagi�ciu ulegaj� jednocze�nie 
wszystkie pr�ty zbrojenia rozci�ganego, nale�y stosowa� �rednic� zagi�cia równ� co najmniej 
20d.  
Wewn�trzna �rednica odgi�cia strzemion i partów monta�owych powinna spełnia� warunki 
podane dla haków. Przy odbiorze haków i odgi�� pr�tów nale�y zwróci� szczególn� uwag� na 
ich zewn�trzn� stron�. Niedopuszczalne s� tam p�kni�cia powstałe podczas wyginania.   
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5.4. Monta� zbrojenia  

Wymagania ogólne  

Układ zbrojenia w konstrukcji musi umo�liwia� jego dokładne otoczenie przez jednorodny 
beton. Po uło�eniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pr�tów wzgl�dem siebie i wzgl�dem 
deskowania nie mo�e ulec zmianie. W konstrukcji mo�na wbudowa� stal pokryt� co najwy�ej 
nalotem nie łuszcz�cej si� rdzy.  
Nie mo�na wbudowa� stali zatłuszczonej smarami lub innymi �rodkami chemicznymi, 
zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie słonej 
wody.  
Minimalna grubo�� otuliny zewn�trznej w �wietle pr�tów i powierzchni przekroju elementu 
�elbetowego powinna wynosi� co najmniej:  

• 0,07 m - dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych,  

• 0,055 m - dla strzemion fundamentów i podpór masywnych,  

• 0,05 m - dla pr�tów głównych lekkich podpór i pali,  

• 0,03 m - dla zbrojenia głównego ram, belek, poci�gów, gzymsów,  

• 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podci�gów i zbrojenia płyt, gzymsów.  
Układanie zbrojenia bezpo�rednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiedni� wysoko�� w 
trakcie betonowania jest niedopuszczalne.  
Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.   

Montowanie zbrojenia.  

Pr�ty zbrojenia nale�y ł�czy� w sposób okre�lony w dokumentacji projektowej, przy zachowaniu 
n/w warunków:  

• zbrojenie nale�y układa� po sprawdzeniu i odbiorze deskowa�,  

• nie nale�y podwiesza� i mocowa� do zbrojenia deskowa�, pomostów transportowych, 
urz�dze� wytwórczych i monta�owych, 

• monta� zbrojenia z pojedynczych pr�tów powinien by� dokonywany bezpo�rednio  
w deskowaniu, 

• monta� zbrojenia bezpo�rednio w deskowaniu zaleca si� wykonywa� przed ustawieniem 
szalowania bocznego, 

• zbrojenie płyt pr�tami pojedynczymi powinno by� układane według rozstawienia pr�tów 
oznaczonego w projekcie, 

• dla zachowania wła�ciwej otuliny nale�y układane w deskowaniu zbrojenie podpiera� 
podkładami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubo�ci równej grubo�ci otulenia.  

Skrzy�owania pr�tów nale�y wi�za� drutem wi�załkowym, zgrzewa� lub ł�czy� tzw. słupkami 
dystansowymi. Drut wi�załkowy, wy�arzony o �rednicy 1 mm, u�ywa si� do ł�czenia pr�tów  
o �rednicy do 12 m, przy �rednicach wi�kszych nale�y stosowa� drut o �rednicy 1,5 mm.  
W szkieletach zbrojenia belek i słupów nale�y ł�czy� wszystkie skrzy�owania pr�tów naro�nych 
ze strzemionami, a pozostałych pr�tów –  na przemian.  
  
5.5. Wytwarzanie mieszanki betonowej.  

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywa� si� wył�cznie w wyspecjalizowanym 
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zakładzie produkcji betonu, który mo�e zapewni� ��dane w ST wymagania.  

Dozowanie składników  

Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno by� dokonywane wył�cznie wagowo  
z dokładno�ci�:  

  ±2% - przy dozowaniu cementu i wody,  
 ±3% - przy dozowaniu kruszywa.  

Dozatory musz� mie� aktualne �wiadectwo legalizacji.  
Wagi powinny by� kontrolowane, co najmniej raz w roku.  
Urz�dzenia dozuj�ce wod� i płynne domieszki powinny by� sprawdzane co najmniej raz w 
miesi�cu. Przy dozowaniu składników powinno si� uwzgl�dnia� korekt� zwi�zan� ze zmiennym 
zawilgoceniem kruszywa.  
Czas mieszania nale�y ustali� do�wiadczalnie, jednak nie powinien on by� krótszy ni� 2 minuty.  
  
5.6. Podawanie i układanie mieszanki betonowej  

Do podawania mieszanek betonowych nale�y stosowa� pojemniki o konstrukcji umo�liwiaj�cej 
łatwe ich opró�nianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy 
stosowaniu pomp wymaga si� sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy 
wylocie.  
Mieszanki betonowej nie nale�y zrzuca� z wysoko�ci wi�kszej ni� 0,75 m od powierzchni, na 
któr� spada. W przypadku, gdy wysoko�� ta jest wi�ksza, nale�y mieszank� podawa� za pomoc� 
rynny zsypowej (do wysoko�ci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysoko�ci 8,0 m). 
Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych nale�y przestrzega� wymogów 
dokumentacji technologicznej, która powinna uwzgl�dnia� nast�puj�ce zalecenia: 

• w fundamentach, �cianach i ramach mieszank� betonow� nale�y układa� bezpo�rednio  
z pojemnika lub ruroci�gu pompy b�d
 te� za po�rednictwem rynny warstwami o grubo�ci do 
40 cm, zag�szczaj�c wibratorami wgł�bnymi,  

• przy wykonywaniu płyt mieszank� betonow� nale�y układa� bezpo�rednio z pojemnika lub 
ruroci�gu, 

• pompy, 

• przy betonowaniu oczepów, gzymsów, wsporników, zamków i stref przy dylatacyjnych 
stosowa� wibratory wgł�bne.  

Zag�szczenie betonu  

Przy zag�szczeniu mieszanki betonowej nale�y spełnia� nast�puj�ce warunki: 

• wibratory wgł�bne stosowa� o cz�stotliwo�ci min. 6000 drga� na minut�, z buławami  
o �rednicy nie wi�kszej ni� 0,65 odległo�ci mi�dzy pr�tami zbrojenia le��cymi  
w płaszczy
nie poziomej, 

• podczas zag�szczania wibratorami wgł�bnymi nie wolno dotyka� zbrojenia buław� wibratora, 
• podczas zag�szczania wibratorami wgł�bnymi nale�y zagł�bia� buław� na gł�boko�� 5+8 cm 

w  warstw� poprzedni� i przytrzymywa� buław� w jednym miejscu w czasie 20+30 s.,  
po czym wyjmowa� powoli w stanie wibruj�cym,  

• kolejne miejsca zagł�bienia buławy powinny by� od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 
promieniem skutecznego działania wibratora; odległo�� ta zwykle wynosi 0,3 – 0,5  m,  
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• belki (ławy) wibracyjne powinny by� stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt 
pomostów i charakteryzowa� si� jednakowymi drganiami na całej długo�ci;  

• czas zag�szczania wibratorem powierzchniowym lub belk� (łat� wibracyjn� w jednym 
miejscu powinien wynosi� od 30 do 60 s.,  

• zasi�g działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku 
gł�boko�ci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długo�ci elementu; rozstaw wibratorów nale�y 
ustali� do�wiadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola.  

Przerwy w betonowaniu.  

Przerwy w betonowaniu nale�y sytuowa� w miejscach uprzednio przewidzianych  
i uzgodnionych z Projektantem.  
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by� uzgodnione  
z Projektantem, a w prostszych przypadkach mo�na si� kierowa� zasad�, �e powinna ona by 
prostopadła do powierzchni elementu.  
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by� starannie przygotowana 
do poł�czenia betonu stwardniałego ze �wie�ym przez usuni�cie z powierzchni betonu 
stwardniałego, lu
nych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwil�enie 
wod�.  
Powy�sze zabiegi nale�y wykona� bezpo�rednio przed rozpocz�ciem betonowania.  
W przypadku przerwy w układaniu betonu zag�szczanym przez wibrowanie wznowienie 
betonowania nie powinno si� odbywa� pó
niej ni� w ci�gu 3 godzin lub po całkowitym 
stwardnieniu betonu. Je�eli temperatura powietrza jest wy�sza ni� 20°C, czas trwania przerwy 
nie powinien przekracza� 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nale�y unika� dotykania 
wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio uło�onego betonu.  

Wymagania przy pracy w nocy.  

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest tak�e w nocy, konieczne jest 
wcze�niejsze przygotowanie odpowiedniego o�wietlenia, zapewniaj�cego prawidłowe 
wykonawstwo robot i dostateczne warunki bezpiecze�stwa pracy.  

Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wi�zaniu betonu.  

Betonowanie konstrukcji nale�y wykonywa� wył�cznie w temperaturach nie ni�szych ni� plus  
5°C, zachowuj�c warunki umo�liwiaj�ce uzyskanie przez beton wytrzymało�ci, co najmniej  
15MPa przed pierwszym zamarzni�ciem. Uzyskanie wytrzymało�ci 15 MPa powinno by� 
zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana 
konstrukcja.  
W wyj�tkowych przypadkach dopuszcza si� betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak 
wymaga to zgody Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej 
+20°C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrat� ciepła  
w czasie, co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili opró�niania betoniarki 
nie powinna by� wy�sza ni� 35°C.  
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nale�y 
zabezpieczy� miejsce robót za pomoc� mat lub folii.  
 Piel�gnacja betonu.  

Bezpo�rednio po zako�czeniu betonowania zaleca si� przykrycie powierzchni betonu lekkimi 
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wodoszczelnymi osłonami zapobiegaj�cymi odparowaniu wody z betonu i chroni�cymi beton 
przed deszczem i nasłonecznieniem.  
Przy temperaturze otoczenia wy�szej ni� +5°C nale�y nie pó
niej ni� po 12 godz.  
od zako�czenia betonowania rozpocz�� piel�gnacj� wilgotno�ciow� betonu i prowadzi�  
j� co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dob�).  
Przy temperaturze otoczenia +15°C i wy�szej beton nale�y polewa� w ci�gu pierwszych 3 dni  
co 3 godziny w dzie� i co najmniej 1 raz w nocy, a w nast�pne dni co najmniej 3 razy na dob�.  
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełnia� wymagania normy PN-B-32250.  
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by� chronione przed uderzeniami i drganiami 
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymało�ci na �ciskanie, co najmniej 15 MPa.  

Wyka�czanie powierzchni betonu.  

Dla powierzchni betonu obowi�zuj� nast�puj�ce wymagania:  

• wszystkie betonowe powierzchnie musz� by� gładkie i równe, bez zagł�bie� mi�dzy ziarnami 
kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchni�,  p�kni�cia i rysy  
s� niedopuszczalne,  

• równo�� powierzchni ustroju no�nego przeznaczonej pod izolacj� powinna odpowiada� 
wymaganiom normy PN-B-10260; wypukło�ci i wgł�bienia nie powinny by� wi�ksze  
ni� 2 mm.  

Ostre kraw�dzie betonu po rozdeskowaniu powinny by� oszlifowane. Je�eli dokumentacja 
projektowa nie przewiduje specjalnego wyko�czenia powierzchni betonowych konstrukcji, to 
bezpo�rednio po rozebraniu deskowa� nale�y wszystkie wystaj�ce nierówno�ci wyrówna� za 
pomoc� tarcz karborundowych i czystej wody.  
Wyklucza si� szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.  
  
5.7. Usuwanie deskowa� i rusztowa�.  

a) Usuni�cie deskowania i rusztowania konstrukcji �elbetowej mo�e nast�pi�, gdy beton osi�gnie 
wymagan� projektem wytrzymało��, stwierdzon� na próbkach przechowywanych  
w warunkach zbli�onych do warunków dojrzewania betonu w konstrukcji lub stwierdzon� 
nieniszcz�cymi metodami bada�.  

b) Usuwanie deskowania powinno by� przeprowadzone w sposób wykluczaj�cy uszkodzenie 
powierzchni rozdeskowanych konstrukcji oraz elementów deskowa�.  

c) Usuwanie podpór, d
wigarów i innych elementów konstrukcji no�nych mo�e by� dokonane 
po usuni�ciu deskowania bocznego i stwierdzeniu prawidłowo�ci wykonania rozdeskowanych 
fragmentów konstrukcji. Usuwanie podpór rusztowa� nale�y przeprowadzi� w takiej 
kolejno�ci aby nie wywoła� szkodliwych napr��e� we wznoszonej konstrukcji.  

d) Usuwanie deskowa� zabetonowanych stropów przeprowadza� przy zachowaniu nast�puj�cych 
zasad:  

• usuni�cie podpór deskowania stropu znajduj�cego si� bezpo�rednio pod betonowanym 
stropem jest niedopuszczalne,  

• podpory deskowania nast�pnego , ni�ej poło�onego stropu mog� by� usuni�te tylko 
cz��ciowo, gdy� pod wszystkimi belkami i podci�gami o rozpi�to�ci 4 m i wi�kszej powinny 
by� pozostawione stojaki w odległo�ci nie wi�kszej ni� 3 m,  

• całkowite usuni�cie deskowania stropów le��cych ni�ej mo�e nast�pi� pod warunkiem 
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osi�gni�cia przez beton tych stropów zało�onej w projekcie wytrzymało�ci,  
e) Przy usuni�ciu deskowa� nale�y przestrzega� nast�puj�cych zasad:  

• usuni�cie bocznych elementów deskowania nie przenosz�cych obci��enia od ci��aru  
konstrukcji dopuszcza si� po osi�gni�ciu przez beton wytrzymało�ci zapewniaj�cej 
nieuszkodzenie powierzchni oraz kraw�dzi elementów, je�eli projekt nie zawiera innych 
wytycznych w tym zakresie,  

• usuni�cie no�nego deskowania konstrukcji �elbetowych dopuszcza si� po osi�gni�ciu przez 
beton:  

• dla konstrukcji betonowych i �elbetowych wykonywanych w okresie letnim - 15 MPa  
w stropach i 2 MPa w �cianach,  

• dla konstrukcji betonowych i �elbetowych wykonywanych w okresie obni�onych temperatur - 
17,5 MPa w stropach i 10 MPa w �cianach,  

• dla belek i podci�gów o rozpi�to�ci do 6 m - 70% projektowanej wytrzymało�ci betonu,  
a dla konstrukcji no�nych o rozpi�to�ci powy�ej 6 m - 100% projektowanej wytrzymało�ci 
betonu,  

• deskowania inwentaryzowane po zdemontowaniu nale�y oczy�ci� z resztek zaprawy, 
sprawdzi� starannie, czy nie wymagaj� naprawy lub wymiany uszkodzonych elementów, 
pokry� �rodkami zmniejszaj�cymi przyczepno�� betonu,  

• ostateczny sposób rozdeskowania uzgodni� z projektantem.  
  

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT  

6.1. Wymagania ogólne  

Ogólne zasady kontroli jako�ci robot podano w OST ,,Wymagania ogólne" pkt 5.  
  
6.2. Badania kontrolne zbrojenia  

Kontrola jako�ci robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodno�ci z dokumentacj� 
projektow� oraz podanymi powy�ej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed 
betonowaniem.  
  
6.3. Badania w czasie wykonywania robót  

Przy odbiorze stali dostarczonej na budow�, nale�y przeprowadzi� nast�puj�ce badania:  

• sprawdzenie zgodno�ci przywieszek z zamówieniem,    

• sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,    

• sprawdzenie wymiarów wg normy PN-H-93215,    

• sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,    

• próba rozci�gania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,    

• próba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.  
Do badania nale�y pobra� minimum 3 próbki z ka�dego kr�gu lub wi�zki. Próbki nale�y 

pobra� z ró�nych miejsc kr�gu. Jako�� pr�tów nale�y oceni� pozytywnie, je�eli wszystkie 
badania odbiorcze dadz� wynik pozytywny.   
Niezale�nie od tolerancji dla zbrojenia obowi�zuj� nast�puj�ce wymagania:  

• dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno 
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przekracza� 3%,  

• liczba uszkodzonych skrzy�owa� na jednym pr�cie nie mo�e przekracza� 25% ogólnej ich 
liczby na tym pr�cie,  

• ró�nica w rozstawie mi�dzy pr�tami głównymi nie powinna przekracza� ±0,5 cm,  ró�nice 
w rozstawie strzemion nie powinny przekracza� ±2 cm.  

  
6.4. Badania kontrolne betonu.  

Dla okre�lenia wytrzymało�ci betonu wbudowanego w konstrukcj� nale�y w trakcie 
betonowania pobiera� próbki kontrolne w postaci kostek sze�ciennych o boku 15 cm w liczbie 
nie mniejszej ni�:  

• próbka na 100 zarobów,  
• próbka na 50 m3 betonu,  
• próbki na dob�,    
• 6 próbek na parti� betonu.  
Próbki pobiera si� losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a nast�pnie 
przechowuje si�, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z norm� PN-B-06250.  
Je�eli próbki pobrane i badane jak wy�ej wyka�� wytrzymało�� ni�sz� od przewidzianej dla 
danej klasy betonu, nale�y przeprowadzi� badania próbek wyci�tych z konstrukcji.  
Je�eli wyniki tych bada� b�d� pozytywne, to beton nale�y uzna� za odpowiadaj�cy wymaganej 
klasie betonu.  
W przypadku niespełnienia warunków wytrzymało�ci betonu na �ciskanie po 28 dniach 
dojrzewania, dopuszcza si� w uzasadnionych przypadkach, za zgod� Inspektora Nadzoru, 
spełnienie tego warunku w okresie pó
niejszym, lecz nie dłu�szym ni� 90 dni.  
Dopuszcza si� pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymało�ci betonu na �ciskanie  
w okresie krótszym ni� od 28 dni.  
Dla okre�lenia nasi�kliwo�ci betonu nale�y pobra� przy stanowisku betonowania co najmniej 
jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz ka�dorazowo przy zmianie składników betonu, 
sposobu układania i zag�szczania po 3 próbki o kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształcie 
nieregularnym, zgodnie z norm� PN-B-06250.  
Próbki trzeba przechowywa� w warunkach laboratoryjnych i bada� w okresie 28 dni zgodnie  
z norm� PN-B-06250.  
Nasi�kliwo�� zaleca si� równie� bada� na próbkach wyci�tych z konstrukcji.  
Dla okre�lenia mrozoodporno�ci betonu nale�y pobra� przy stanowisku betonowania co najmniej 
jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz ka�dorazowo przy zmianie składników i sposobu 
wykonywania betonu po 12 próbek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub �rednicy 
próbki 100 mm. Próbki nale�y przechowywa� w warunkach laboratoryjnych i bada� w okresie 
90 dni zgodnie z norm� PN-B-06250.  
Zaleca si� bada� mrozoodporno�� na próbkach wyci�tych z konstrukcji.  
Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-B-06250 liczba próbek reprezentuj�cych 
dan� parti� betonu mo�e by� zmniejszona do 6, a badanie nale�y przeprowadzi� w okresie 28 
dni.  
Wymagany stopie� wodoszczelno�ci sprawdza si�, pobieraj�c co najmniej jeden raz w okresie 
betonowania obiektu oraz ka�dorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania 
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betonu po 6 próbek regularnych o grubo�ci nie wi�kszej ni� 160 mm i minimalnym wymiarze 
boku lub �rednicy 100 mm.  
Próbki przechowywa� nale�y w warunkach laboratoryjnych i bada� w okresie 28 dni wg normy  
PN-B-06250.  
Badania powinny obejmowa�:    

• badanie składników betonu,    

• badanie mieszanki betonowej,    

• badanie betonu.  
Zestawienie wymaganych bada� wg PN-B-06250:  

  Rodzaj badania  Metoda badania według  Termin lub cz�sto�� badania  

 
 
 
 
 

Badania 

składników 

betonu 

 

1) Badanie cementu  

- czasu wi�zania  
- stało�� obj�to�ci 

- obecno�ci grudek 

- wytrzymało�ci  

  
PN-EN 196-3 jw.  

PN-EN 196-6  
PN-EN 196-1  

Bezpo�rednio przed u�yciem 

 ka�dej dostarczonej partii  2) Badanie kruszywa  

- składu ziarnowego  
- kształtu ziaren  
- zawarto�ci pyłów  
- zawarto�ci zanieczyszcze�  
- wilgotno�ci  

  
PN-EN 933-1  
PN-EN 933-3  
PN-EN 933-9  

PN-B-06714/12 PN-EN 

1097-6  

3) Badanie wody  PN-B-32250  Przy rozpocz�ciu robot 

 i w przypadku stwierdzenia 

zanieczyszczenia  4) Badanie dodatków 

i domieszek  
PN-B-06240 I Aprobata 

Techniczna  

 
Badanie 

 
mieszanki 

 
betonowej 

Urabialno��  

PN-B-06250  

Przy rozpocz�ciu robót  

Konsystencja  
Przy projektowaniu recepty 

 i 2 razy na zmian� robocz�  Zawarto�� powietrza  

Badanie 
 

betonu 

1) Wytrzymało��  

na �ciskanie na  próbkach 
Po ustaleniu recepty 

 i po wykonaniu ka�dej partii 

betonu  

2) Wytrzymało�� na 

�ciskanie - badania 

nieniszcz�ce  

PN-B-06261  
PN-B-06262  

W przypadkach technicznie 

uzasadnionych  

3) Nasi�kliwo��  PN-B-06250  
Po ustaleniu recepty,  

3 razy w okresie wykonywania 

konstrukcji i raz na 5000 m3 betonu 



 

 

 4) Mrozoodporno��    

5) Przepuszczalno�� 

wody  

  
Dopuszcza si� badanie wodoszczelno�ci na próbkach wyci�tych z konstrukcji.  
Na Wykonawcy spoczywa obowi�zek zapewnienia wykonania bada� laboratoryjnych (przez 
własne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych norm� PN-B-06250, a tak�e 
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektora Nadzoru wszystkich wyników bada� 
dotycz�cych jako�ci betonu i stosowanych materiałów.  
Je�eli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nale�y opracowa� plan 
kontroli jako�ci betonu dostosowany do wymaga� technologii produkcji. W planie kontroli 
powinny by� uwzgl�dnione badania przewidziane aktualn� norm� i niniejsz� ST oraz 
ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidłowo�ci zastosowanych zabiegów 
technologicznych.  
  
6.5. Tolerancja wykonania  

Wymagania ogólne.  

Rozró�nia si� tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne.  
Odchylenia poziome usytuowania podpór i elementów powinny by� mierzone w stosunku do osi 
podłu�nych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywaj�cych si� z osiami �cian.  
Odchylenia poziome wzdłu� wysoko�ci budynku powinny przyjmowa� warto�ci ró�noimienne  
w stosunku do układu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchyle� o charakterze 
systematycznym nale�y podj�� działania koryguj�ce.  

System odniesienia.  

Przed przyst�pieniem do robót na budowie nale�y ustali� punkty pomiarowe zgodne z przyj�t� 
osnow� geodezyjn� stanowi�ce przestrzenny układ odniesienia do okre�lania usytuowania 
elementów konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211.  
Punkty pomiarowe powinny by� zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.  

Fundamenty (ławy-stopy).  

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentów w planie nie powinno by� wi�ksze ni�: 

• ± 10 mm przy klasie tolerancji N1,     

• ± 5 mm przy klasie tolerancji N2.  
Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu 
pozycyjnego nie powinno by� wi�ksze ni�:  

• ± 20 mm przy klasie tolerancji N1, 
• ± 15 mm przy klasie tolerancji N2.  
Słupy i �ciany.  

Dopuszczalne odchylenie usytuowania słupów i �cian w planie w stosunku do punktu 
pozycyjnego (lub osi pozycyjnej) nie powinno by� wi�ksze ni�:  

• ±10 mm przy klasie tolerancji N1,  

• ± 5 mm przy klasie  tolerancji N2.  
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Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odległo�ci usytuowania słupów i �cian w planie  
w stosunku do słupów i �cian s�siednich nie powinno by� wi�ksze ni�:  

• ± 15 mm przy klasie tolerancji N1,    

• ± 10 mm przy klasie tolerancji N2.  
Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szeroko�ci lub długo�ci w metrach) na ka�dym 
poziomie nie powinno by� wi�ksze ni�:  

• ± 20 mm przy L < 30 m,  
• ± 0,25 (L+50) przy 30 m < L < 250 m,    

• ± 0,10 (L+500) przy L � 500m. 
Dopuszczalne odchylenie słupa lub �ciany od pionu pomi�dzy poziomami przyległych 
kondygnacji o wysoko�ci h nie powinny by� wi�ksze ni�:    

• ± h/300 przy klasie tolerancji N1,     

• ± h/400 przy klasie tolerancji N2.  
Dopuszczalne wygi�cie słupa lub �ciany pomi�dzy poziomami przyległych kondygnacji nie 
powinno by� wi�ksze ni�:  

• ± 10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1,  

• ± 5 mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2.  
Dopuszczalne odchylenie usytuowania słupa lub �ciany na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji 
budynku na wysoko�ci �h1 w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinna 
by� wi�ksza ni�:  

• �h1/300n  przy klasie tolerancji N1,  

• �h1/400n   przy klasie tolerancji N2.  

Belki i płyty.  

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi słupa nie powinno by� 
wi�ksze ni�:   

• ± 10 mm przy klasie tolerancji N1,   

• ± 5 mm przy klasie tolerancji N2.  
Dopuszczalne odchylenie poziomu podpór belki lub płyty o rozpi�to�ci L nie powinno by� 
wi�ksze ni�:   

• ± L/300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1,   

• ± L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2.  
Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych belek nie powinno by� wi�ksze ni�:  

• ±15 mm przy klasie tolerancji N1,   

• ± 10 mm przy klasie tolerancji N2.  
Dopuszczalne odchylenie rozstawu mi�dzy belkami nie powinno by� wi�ksze ni�: 

• ± 10 mm przy klasie tolerancji N1,  

• ± 5 mm przy klasie tolerancji N2.  
Dopuszczalne wygi�cie belek i płyt od poziomu nie powinno by� wi�ksze ni�:   

• ± 15 mm przy klasie tolerancji N1,  

• ±10 mm przy klasie tolerancji N2.  
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Dopuszczalne odchylenie poziomu  przyległych stropów s�siednich  kondygnacji  nie powinno 
by� wi�ksze ni�:  

• ± 15 mm przy klasie tolerancji N1,  

• ± 10 mm przy klasie tolerancji N2.  
Dopuszczalne odchylenie poziomu Hi stropu na najwy�szej kondygnacji w stosunku do poziomu 
podstawy nie powinno by� wi�ksze ni�:  

• ± 20 mm przy Hi � 20 m, 

• ± 0,5 (Hi+20) przy 20 m < K < 100 m, 

•  ± 0,2 (Hi+200) przy Hi > 100m.  
Przekroje.  

Dopuszczalne odchylenie wymiaru Ii przekroju poprzecznego elementu nie powinno by� 
wi�ksze ni�:   

• ± 0,04 Ii lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,   

• ± 0,02 Ii; lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.  
Dopuszczalne odchylenie szeroko�ci przekroju  elementu na poziomach górnym i dolnym oraz 
odchylenie płaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by� wi�ksze ni�:  

• ± 0,04 Ii lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,  

• ± 0,02 Ii lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.  
Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by� wi�ksze ni�:  

• ± 10 mm przy klasie tolerancji N1,  

• ± 5 mm przy klasie tolerancji N2.  
Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgi�� i poł�cze� pr�tów nie powinno by� wi�ksze ni�:  

• ± 10 mm przy klasie tolerancji N1,  
• ± 5 mm przy klasie tolerancji N2.  
Powierzchnie i kraw�dzie.  

Dopuszczalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 2 m 
nie powinny by� wi�ksze ni�:  

• 7 mm przy klasie tolerancji N1,    

• 5 mm przy klasie tolerancji N2.  
Dopuszczalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny 
by� wi�ksze ni�:  

• 15 mm przy klasie tolerancji N1,     

• 10 mm przy klasie tolerancji N2.  
Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na 
odcinku 0,2 m nie powinny by� wi�ksze ni�:  

• 5 mm przy klasie tolerancji N1,    

• 2 mm przy klasie tolerancji N2.  
Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie 
powinny by� wi�ksze ni�:  

• 6 mm przy klasie tolerancji N1,    

• 4 mm przy klasie tolerancji N2.  
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Dopuszczalne odchylenia elementu o długo�ci L (w mm) powoduj�ce jego sko�no�� (odchylenie 
od obrysu) w płaszczy
nie nie powinno by� wi�ksze ni�:   

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

• L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2.  
Dopuszczalne odchylenia linii kraw�dzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by� wi�ksze 
ni�:   

• 4 mm przy klasie tolerancji N1,     

• 2 mm przy klasie tolerancji N2.  
Otwory i wkładki.  

Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworów i wkładek nie powinno by� wi�ksze ni�:  

•  ± 10 mm przy klasie tolerancji N1,  

• ± 5 mm przy klasie tolerancji N2.  

Deskowanie.  

Dopuszcza si� nast�puj�ce odchyłki wymiarowe przy wykonywaniu deskowa�:  

• odchyłka płaszczyzny lub kraw�dzi od pionu na 1mm - 2 mm,  

• odchyłka płaszczyzny deskowania fundamentu, �ciany lub słupa od pionu na 1 m wysoko�ci - 
1,5 mm,  

• odchyłka płaszczyzny deskowania od pionu na całej wysoko�ci - 15,0 mm,    

• odchyłka płaszczyzny deskowania �ciany lub słupa na całej wysoko�ci - 10,0 mm,  

• odchyłka od pionu bocznego deskowania �ebra lub podci�gu oraz kraw�dzi przeci�cia tych 
belek - 2,5 mm,  

Odchyłki od rozpi�to�ci projektowych:    

• belki lub płyty bez�ebrowej ± 15 mm,    

• płyty w przekryciach �ebrowych ± 10 mm.  
Odchyłki osi �cian i słupów od projektowanego ich poło�enia powstałe przy monta�u deskowa� 
dolnych kondygnacji nale�y usun�� na wy�szych kondygnacjach.  

7. OBMIAR ROBÓT  

Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w OST ,,Wymagania ogólne" punkt 6. 
Do obliczenia ilo�ci przedmiarowej przyjmuje si� ilo�� konstrukcji wg dokumentacji 
projektowej. Z kubatury nie potr�ca si� rowków, skosów o przekroju równym lub mniejszym  
od 6 [cm2].  

Do ilo�ci zbrojenia nie dolicza si� stali u�ytej na zakłady przy ł�czeniu pr�tów, przekładek 
monta�owych ani drutu wi�załkowego. Nie uwzgl�dnia si� tez zwi�kszonej ilo�ci materiału  
w wyniku stosowania przez Wykonawc� pr�tów o �rednicach wi�kszych od wymaganych  
w dokumentacji projektowej.  
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8. ODBIOR ROBÓT  

8.1. Wymagania ogólne  

Ogólne ustalenia dotycz�ce odbioru robót podano w OST ,,Wymagania ogólne" pkt 7.  
  

8.2. Zgodno�� robót z dokumentacj�  

Roboty powinny by� wykonywane zgodnie z dokumentacj� projektow�, szczegółow� 
specyfikacj� techniczn� oraz pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.  
  

8.3. Odbiór robót zanikaj�cych lub ulegaj�cych zakryciu.  

Dokumenty i dane  

Podstaw� odbioru robot zanikaj�cych lub ulegaj�cych zakryciu jest:  

• pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie  
z dokumentacj� projektow� i specyfikacjami technicznymi,  

• inne pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru o wykonaniu robót,  

• Zakres robót zanikaj�cych lub ulegaj�cych zakryciu okre�laj� pisemne stwierdzenia. 
Inspektora Nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez niego.  
  
8.4. Odbiór ko�cowy.  

Odbiór ko�cowy odbywa si� po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru w dzienniku 
budowy zako�czenia robót betonowych i spełnieniu innych warunków dotycz�cych tych robót 
zawartych w umowie.  
Do odbioru robot maj� zastosowanie postanowienia zawarte w OST ,,Wymagania ogólne" pkt. 7  

9. PODSTAWA PŁATNO	CI.  

Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w OST ,,Wymagania ogólne" punkcie 8.  

Cena jednostkowa wykonania 1 metra sze�ciennego [m3] konstrukcji betonowej oraz 
�elbetowej obejmuje:  

• dostarczenie materiałów, narz�dzi i sprz�tu,  

• oczyszczenie podło�a, 

• dzier�aw� stemplowa�,  

• wykonanie deskowania z rusztowaniem,   oczyszczenie 
deskowania,  

• przygotowanie i transport mieszanki betonowej,  

• uło�enie mieszanki betonowej w nawil�onym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych 
otworów, zabetonowaniem zakotwie� i marek, zag�szczeniem i wyrównaniem powierzchni,  

• wykonanie ław fundamentowych, 

• wykonanie słupów �elbetowych, 

• wykonanie belek wie�cy �elbetowych, 

• wykonanie przerw dylatacyjnych, 
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• piel�gnacj� betonu,    

• rozbiórk� deskowa� i rusztowa�,  

• oczyszczenia stanowiska pracy i usuni�cie materiałów rozbiórkowych poza granice obiektu, 

• wykonanie bada� i pomiarów kontrolnych.  
Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2] konstrukcji betonowych i 
�elbetowych obejmuje:  

• dostarczenie materiałów, narz�dzi i sprz�tu,  
• oczyszczenie podło�a, 
• dzier�aw� stemplowa�,  
• wykonanie deskowania z rusztowaniem,   
•  oczyszczenie deskowania,  
• przygotowanie i transport mieszanki betonowej,  
• uło�enie mieszanki betonowej w nawil�onym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych 

otworów, zabetonowaniem zakotwie� i marek, zag�szczeniem i wyrównaniem powierzchni,  
• wykonanie płyt fundamentowych �elbetowych, 
• wykonanie przerw dylatacyjnych,   
• piel�gnacj� betonu,    

• rozbiórk� deskowa� i rusztowa�,  
• oczyszczenia stanowiska pracy i usuni�cie materiałów rozbiórkowych poza granice obiektu, 
• wykonanie bada� i pomiarów kontrolnych.  
Cena jednostkowa przygotowania i monta�u 1 tony [t] zbrojenia obejmuje:  

• przygotowanie stanowiska roboczego,    

• dostarczenie materiału, narz�dzi i sprz�tu,  

• oczyszczenie i wyprostowanie,  

• wygi�cie, przycinanie pr�tów stalowych,    
• ł�czenie oraz monta� zbrojenia za pomoc� drutu wi�załkowego zgodnie z projektem, 
• wykonanie wszystkich niezb�dnych pomiarów, prób i sprawdze�,    
• oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia i usuni�cie ich poza teren robót.  

10. PRZEPISY ZWI
ZANE.   

10.1. Normy  

PN-89-H-84023-06  Stal okre�lonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.  
PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Reguły ogólne i reguły 
dla budynków.  
PN-B-01801  Konstrukcje betonowe i �elbetowe. Podstawy projektowania.  
PN-B-03150-01 Konstrukcje z drewna i materiałów  drewnopodobnych. Obliczenia statyczne  
i projektowanie. Materiały.  
PN-S-10040  Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, �elbetowe i spr��one. Wymagania  
i badania.  
PN-S-10042  Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, �elbetowe i spr��one. Projektowanie. 
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PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwale� 
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu. 
PN-EN 197-1 Cement.  Skład,  wymagania  i  kryteria  zgodno�ci  dla 
cementu powszechnego u�ytku.  
PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymało�ci.  
PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.  
PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wi�zania i stało�ci obj�to�ci.  
PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.  
PN-B-04320  Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jako�ci. 
PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje  
i wymagania. 
PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody bada�. Beton wzorcowy  
i zaprawa wzorcowa do bada�.  
PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody bada�. Oznaczanie czasu 
wi�zania. 
PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody bada�. Oznaczanie ilo�ci 
wydzielaj�cej si� samoczynnie z mieszanki betonowej. 
PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody bada�. Oznaczanie absorpcji 
kapilarnej.  
PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody bada�. Analiza  
w podczerwieni.  
PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody bada�. Oznaczanie umownej zawarto�ci suchej 
substancji. 
PN-EN 480-10  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody bada�. Oznaczanie zawarto�ci 
chlorków rozpuszczalnych w wodzie.  
PN-EN 480-12  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody bada�. Oznaczanie zawarto�ci 
alkaliów w domieszkach.  
PN-EN-206-1:2003  Beton. Wymagania, wła�ciwo�ci, produkcja i zgodno��.  
PN-B-06264  Nieniszcz�ce badania konstrukcji z betonu. Badania radiograficzne. 
PN-EN 12504-2:2002 Badania betonu w konstrukcjach - Cz��� 2: Badanie nieniszcz�ce 
Oznaczenie liczby odbicia  
PN-EN 12620:2004  Kruszywa mineralne do betonu.  
PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wła�ciwo�ci kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego. 
Metoda przesiewania.  
PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wła�ciwo�ci kruszyw. Oznaczanie kształtu ziaren. 
Wska
nik kształtu.  
PN-EN 1097-6:2002  Badania mechanicznych i fizycznych wła�ciwo�ci kruszyw. Oznaczanie 
g�sto�ci ziaren i nasi�kliwo�ci.  
PN-B-06714-34   Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczanie  reaktywno�ci 
alkalicznej.  
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatno�ci wody zarobowej do betonu, w tym wody uzyskiwanej z produkcji betonu.  
PN-D-96002  Tarcica li�ciasta ogólnego przeznaczenia.  
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PN-D-95017  Surowiec  drzewny.  Drewno  wielkowymiarowe  iglaste. 
Wspólne wymagania i badania.  
PN-N-02251  Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.  
PN-N-02211  Geodezyjne wyznaczenie pomieszcze�. Podstawowe nazwy i okre�lenia. 
PN-M-47900.00 Rusztowania stoj�ce metalowe robocze. Okre�lenia, podział i główne wymiary. 
PN-M-47900.01  Rusztowania stoj�ce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur 
stalowych. Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja.  
PN-M-47900.02 Rusztowania stoj�ce metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogólne 
wymagania i badania.  
PN-M-47900.03 Rusztowania stoj�ce metalowe robocze. Zł�cza. Ogólne wymagania i badania. 
PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.  
PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.  
PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.  
PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotycz�ce zarz�dzania jako�ci�  
i zapewnienie jako�ci.  

    
10.2. Inne przepisy  

 Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:  

• 358/98    Instrukcja zabezpieczenia przed korozj� konstrukcji betonowych i �elbetowych,  

• Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych  
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
SST B.1.00  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE   

� SST B.1.01  Roboty ziemne  

SST B.2.00  ROBOTY ZWI�ZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU  

� SST B.2.01  Podło�a i podkłady  

� SST B.2.02  Konstrukcje �elbetowe  

SST B.2.03 Konstrukcja stalowa  

� SST B.2.04  Pokrycia dachowe  

� SST B.2.05  Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe  

SST B.3.00  ZAGOSPODAROWANIE TERENU  

� SST B.3.01  Nawierzchnia z betonu asfaltowego  
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1. WST�P  

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem inwestycji jest budowa wiaty stalowej nad składowiskiem osadu na terenie 
oczyszczalni �cieków.  

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówie� (CPV)  

Grupa  Klasa  Kategoria  Opis  

45200000-9      Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 

obiektów budowlanych lub ich cz��ci oraz 

w zakresie in�ynierii l�dowej i wodnej.  

  45220000-7    Roboty w zakresie wykonywania pokry� 

i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty 

specjalistyczne  

    45262400-5  Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej.  

  

1.2. Zakres stosowania SST  

 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem b�d�cym podstaw� do udzielenie 
zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w punkcie 1.1 niniejszego 
opracowania.  
  

1.3. Okre�lenia podstawowe  

 Okre�lenia i nazewnictwo u�yte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s� zgodne  
z obowi�zuj�cymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.   
  

1.4. Zakres robót obj�tych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotycz� zasad prowadzenia 
robót zwi�zanych z wykonaniem konstrukcji stalowych, wyst�puj�cych w obiekcie 
przetargowym.  
  

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót.  

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

2. MATERIAŁY  

2.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  
w ST „Wymagania ogólne” pkt 3.1.  
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Elementy konstrukcji stalowej:  

• Układ no�ny wiaty – konstrukcja kratowa słupowo-wi�zarowa.  
• Belki stalowe nadpro�y z dwuteowników I120.  
• Konstrukcja stalowa powinna odpowiada�: PN-B-06200 Konstrukcje stalowe Warunki 

wykonania i odbioru.  
  

3. SPRZ�T  

3.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.2.  
  

3.2. Sprz�t do transportu i monta�u konstrukcji  

Do transportu i monta�u konstrukcji nale�y u�ywa� �urawi, wci�garek, d	wigników, 
podno�ników i innych urz�dze
. Wszelkie urz�dzenia d	wigowe, zawiesia i trawersy 
podlegaj�ce przepisom o dozorze technicznym powinny by� dostarczone wraz z aktualnymi 
dokumentami uprawniaj�cymi do ich eksploatacji.  
  

3.3. Sprz�t do robót spawalniczych  

Stosowany sprz�t spawalniczy powinien umo�liwia� wykonanie zł�czy zgodnie  
z technologi� spawania i dokumentacj� konstrukcyjn�.  
Spadki napi�cia pr�du zasilaj�cego nie powinny by� wi�ksze jak 10%.  
Eksploatacja sprz�tu powinna by� zgodna z instrukcj�.  
Stanowiska spawalnicze powinny by� odpowiednio urz�dzone - spawarki powinny sta� na 
izoluj�cym podwy�szeniu i by� zabezpieczone od wpływów atmosferycznych  
Sprz�t pomocniczy powinien by� przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.  
Stanowisko robocze powinno by� urz�dzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpo�arowymi,  
zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, o�wietlone z dostateczn� wentylacj�; Stanowisko 
robocze powinno by� odebrane przez In�yniera.  
  

4. TRANSPORT  

4.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.3.  
Materiały i elementy mog� by� przewo�one dowolnymi �rodkami transportu, lecz podczas 
transportu powinny by� zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrat� stateczno�ci.  
  

4.2. Transport materiałów   

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny by� zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utrat� stateczno�ci.  
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Dostawa - dowolnym �rodkiem transportu, zaakceptowanym przez Inspektora Transport 
pionowy za pomoc� d	wigu.  
  

4.3. Składowanie materiałów i konstrukcji  

Konstrukcje i materiały dostarczone na budow� powinny by� wyładowywane �urawiami. 
Do wyładunku mniejszych elementów mo�na u�y� wci�garek lub wci�gników. Elementy 
ci��kie, długie i wiotkie nale�y przenosi� za pomoc� zawiesi i usztywni� dla zabezpieczenia 
przed odkształceniem. Elementy układa� w sposób umo�liwiaj�cy odczytanie znakowania. 
Elementy do scalania powinny by� w miar� mo�liwo�ci składowane w s�siedztwie miejsca 
przeznaczonego do scalania.  
Na miejscu składowania nale�y rejestrowa� konstrukcje niezwłocznie po ich nadej�ciu, 
segregowa� i układa� na wyznaczonym miejscu, oczyszcza� i naprawia� powstałe w czasie 
transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powłoki antykorozyjnej.  
Konstrukcj� nale�y układa� w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z bali lub desek na 
wyrównanej do poziomu ziemi w odległo�ci 2.0 do 3.0 m od siebie.  
Elementy, które po wbudowaniu zajmuj� poło�enie pionowe składowa� w tym samym 
poło�eniu.  
Elektrody składowa� w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed 
zawilgoceniem.  
   
5. WYKONANIE ROBÓT.  

5.1. Wymagania ogólne  

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 4.  
Przed przyst�pieniem do produkcji lub do monta�u czy to w warsztacie, czy te� na placu 
budowy, konstruktor winien upewni� si�, �e plany dotycz�ce tych robót uzyskały zgod� 
Architekta i Inspektorów Nadzoru oraz �e wszystkie homologacje metod spawania oraz metoda 
monta�u zostały zaakceptowane.  
Wykonawca winien dysponowa� odpowiednimi placami do monta�u wst�pnego oraz do 
składowania. Czynno�ci monta�u wst�pnego odbywaj� si� obligatoryjnie w zakładzie 
produkcyjnym. Wykonawca winien poczyni� wszelkie starania, aby upewni� si�, i� monta� 
mo�na przeprowadzi� na placu budowy bez potrzeby ew. pó	niejszych napraw na miejscu, 
powoduj�cych opó	nienia lub wpływaj�ce na jako�� obiektu budowlanego. Wszystkie prace 
wykonane zarówno w fabryce, jak i na placu budowy winny by� bezwzgl�dnie sprawdzane przez 
producenta. Szkielety konstrukcji stalowych nale�y produkowa� zgodnie z prawidłami rzemiosła 
technicznego.  
Wszystkie wykorzystane materiały konstrukcyjne winny by� nowe i czyste, a w przypadku 
fragmentów przeznaczonych do poł�cze
 �rubami o du�ej wytrzymało�ci - dostarczane na plac 
budowy z zabezpieczeniem osłonami.  
Obróbk� plastyczn� elementów konstrukcyjnych nale�y przeprowadzi� przy zastosowaniu takich 
�rodków ostro�no�ci, aby operacje kształtowania odbywały si� stopniowo i w sposób ci�gły oraz 
nie powodowały ani p�kni��, ani rozdar�, ani te� nadmiernego zmniejszenia ich grubo�ci. 
Bardziej wskazana jest obróbka na prasach ani�eli młotem mechanicznym.  



  

  

Wiata stalowa nad składowiskiem osadu na terenie oczyszczalni �cieków   SST B.2.03 

  

Szczegółowa specyfikacja techniczna – Nawierzchnia z betonu asfaltowego  
� 

Strona 7  

Wymiarowanie długo�ci lub ci�cie elementów konstrukcyjnych nale�y wykona� przy pomocy 
no�yc, piły lub palnika gazowego. Ci�cia powinny by� czyste, bez zniekształce
 ani p�kni��.  
W zwi�zku z tym, ci�cia wykonane no�ycami nie wymagaj� ju� obróbki przecinakiem czy tarcz� 
szlifiersk�. Je�eli jednak cz��ci zł�czne pozostaj� widoczne po zamontowaniu, ostre kraw�dzie 
nale�y dokładnie ukosowa� lub wykrawa�.  
Elementy ł�czone winny dobrze przystawa� do siebie. Powierzchnie styczne nale�y dokładnie 
oczyszci� szczotk� lub piaszczark�.  
Powierzchnie styczne elementów konstrukcyjnych ł�czone przy pomocy �rub o du�ej 
wytrzymało�ci nale�y podda� piaskowaniu zgodnie z obowi�zuj�c� norm�, dokładnie 
wyszczotkowa� i odtłu�ci�, oczyszci� z ziaren spawalniczych i nie malowa� (chyba �e Architekt 
i Inspektorzy Nadzoru wyra�� zgod� na zastosowanie specjalnej farby, odpowiedniej dla tego 
typu poł�czenia). Klasy dokładno�ci przygotowania powierzchni wymienione s� na planach, tak 
samo jak tolerancje wykonania otworów w poł�czeniach �rubowych. Rodzaj przygotowania 
powierzchni poł�cze
 na �ruby o du�ej wytrzymało�cich winien by� zgodny ze współczynnikiem 
tarcia wybranym przez Wykonawc� oraz zatwierdzonym przez Architekta i Biuro Projektowe. 
(Współczynnik ten nie mo�e by� ni�szy ni� 0,3).  
W przypadku wyst�pienia jakichkolwiek zakłóce
 w czasie robót (wadliwa regulacja maszyn, 
niewła�ciwe manewrowanie operatorów sprz�tu), Wykonawca jest uwa�any za jedynego 
odpowiedzialnego i winien temu zaradzi�, ponosz�c przy tym wszelkie koszty.  
Powinien on równie� dostarczy� Inzynietrowi i Inspektorom Nadzoru imienne �wiadectwa  
o kwalifikacjach i kompetencjach spawaczy zarówno w zakładzie produkcyjnym, jak i na placu 
budowy, zgodnie z normami.  

Monta� elementów stalowych  

Monta� konstrukcji stalowych nale�y wykonywa� zgodnie z PN-B-06200. Elementy 
konstrukcyjne powinny by� oznakowane w sposób trwały i widoczny . W ka�dym stadium 
monta�u konstrukcja powinna mie� zdolno�� przenoszenia sił wywołanych wpływami 
atmosferycznymi oraz obci��eniami monta�owymi, sprz�tem i materiałami. Roboty nale�y tak 
wykonywa�, aby �adna cz��� konstrukcji nie została podczas monta�u przeci��ona lub trwale 
odkształcona.  

Stałe poł�czenia elementów konstrukcji powinny by� wykonane dopiero po dopasowaniu styków 
i wyregulowaniu całej konstrukcji lub niezale�nej jej cz��ci.  
Przekładki stosowane do regulacji konstrukcji nale�y wykonywa� ze stali o takich samych 
wła�ciwo�ciach plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczy� przed 
wypadni�ciem. W poł�czeniach �rubowych zakładkowych szczelina w styku niespr��anym nie 
powinna przekracza� 2 mm. Otwory na �ruby zaleca si� dopasowywa� za pomoc� przebijaków  
a w razie konieczno�ci rozwierca�.   
Dopuszczalne odchyłki ustawienia geometrycznego konstrukcji: 

• odchylenie osi słupa wzgl�dem osi teoretycznej - 5 mm 
• odchylenie osi słupa od pionu - 15 mm    

• strzałka wygi�cia  h/750 - nie wi�cej   ni� 15 mm    

• wygi�cie belki lub słupa l/750 - nie wiece ni� 15 mm 

• odchyłka strzałki monta�owej 0,2 projektowanej  
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Poł�czenia spawane  

Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szeroko�ci 15 mm powinny by� oczyszczone  
z rdzy, farby i zanieczyszcze
 oraz nie powinny wykazywa� rozwarstwie
 i rzadzizn 
widocznych gołym okiem.  
K�t ukosowania, poło�enie i wielko�� progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyłki 
przyjmuje si� według wła�ciwych norm spawalniczych.  
Szczelin� mi�dzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowa� nie wi�ksz� od 1,5 mm. 
Wykonanie spoin  
Rzeczywista grubo�� spoin mo�e by� wi�ksza od nominalnej 

• 20%, a tylko miejscowo dopuszcza si� grubo�� mniejsz�:  
� 5% – dla spoin czołowych    

� 10% – dla pozostałych.  
Dopuszcza si� miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani je�li wady te mieszcz� si�  
w granicach grubo�ci spoiny. Niedopuszczalne s� p�kni�cia, braki przetopu, kratery i nawisy 
lica.  
Wymagania dodatkowe takie jak:  
obróbka spoin  
przetopienie grani  
wymagan� technologi� spawania mo�e zaleci� In�ynier wpisem do dziennika budowy. 
Zalecenia technologiczne  
spoiny szczepne powinny by� wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne 
wady zewn�trzne spoin mo�na naprawi� uzupełniaj�cym spawaniem, natomiast p�kni�cia, 
nadmiern� ospowato��, braki przetopu, p�cherze nale�y usun�� przez szlifowanie spoin i 
ponowne ich wykonanie.  
  

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT  

Kontrola jako�ci polega na sprawdzeniu zgodno�ci wykonania robót z projektem oraz 
wymaganiami podanymi w punkcie 5.  
Roboty podlegaj� odbiorowi.  
  

7. OBMIAR ROBÓT  

Ogólne zasady dotycz�ce podstaw płatno�ci podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6. 
Jednostkami obmiaru jest masa gotowej konstrukcji w tonach [t].  
  
8. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7.  
Roboty uznaje si� za zgodne z dokumentacj� projektow�, SST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, je�eli wszystkie pomiary i badania (z uwzgl�dnieniem dopuszczalnych tolerancji)  
wg pkt. 6 SST dały pozytywny wynik.  
Wszystkie roboty podlegaj� zasadom odbioru robót zanikaj�cych.  
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9. PODSTAWA PŁATNO�CI  

Ogólne ustalenia dotycz�ce podstaw płatno�ci podano w OST „Wymagania ogólne” punkcie 8.  

Cena jednostkowa monta�u 1 tony [t] konstrukcji stalowej obejmuje:  

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
• dostarczenie na miejsce wbudowania elementów konstrukcji,    

• ustawienie konstrukcji w sposób zapewniaj�cy stabilno��,   
• prace zabezpieczaj�ce teren budowy,    

• uporz�dkowanie terenu,    

• przeprowadzenie bada
 i pomiarów kontrolnych.  
  

10. PRZEPISY ZWI�ZANE  

PN-B-06200:2002   Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.  
PN-EN 10025:2002   Wyroby  walcowane  na  gor�co  z  niestopowych  stali 
   konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.  
 
  



 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

  
  
  
  
  
  

SST B.2.04  

POKRYCIE DACHOWE  
  
  
  
  
  
  
  

Kod CPV 45261210-9  

Wykonanie pokry� dachowych.  
  
  
  
  
  
  

 

 

 

 

 

 

 

Listopad 2017 



  

  

Wiata stalowa nad składowiskiem osadu na terenie oczyszczalni �cieków   SST B.2.04  

  

Szczegółowa specyfikacja techniczna – Nawierzchnia z betonu asfaltowego  
� 

Strona 2  

SPIS TRE�CI 

 
1. WST�P .................................................................................................................................. 4 

1.1.  Przedmiot SST ............................................................................................................. 4 
1.2.  Zakres stosowania SST ................................................................................................. 4 
1.3.  Okre�lenia podstawowe ................................................................................................ 4 
1.4.  Zakres robót obj�tych SST ........................................................................................... 4 
1.5.  Ogólne wymagania dotycz�ce robót. ............................................................................ 4 

2. MATERIAŁY ........................................................................................................................ 5 
2.1.  Wymagania ogólne ....................................................................................................... 5 
2.2.  Warstwy pokrycia dachowego ...................................................................................... 5 

3. SPRZ�T ................................................................................................................................. 5 
3.1.  Wymagania ogólne ....................................................................................................... 5 
3.2.  Sprz�t do wykonywania robót ...................................................................................... 5 

4. TRANSPORT ......................................................................................................................... 6 
4.1.  Wymagania ogólne ....................................................................................................... 6 
4.2.  Transport materiałów ................................................................................................... 6 

WYKONANIE ROBÓT. ............................................................................................................ 6 
5.1.  Wymagania ogólne ....................................................................................................... 6 
5.2.  Warunki przyst�pienia do robót .................................................................................... 6 
5.3.  Zalecenia ogólne: ......................................................................................................... 6 
5.4.  Pokrycia z blachy ......................................................................................................... 7 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT ........................................................................................... 8 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jako�ci robót ............................................................................ 8 
6.2.  Kontrola wykonania pokry�.......................................................................................... 8 
6.3.  Kontrola wykonania podkładów ................................................................................... 8 
6.4.  Kontrola wykonania pokry�.......................................................................................... 8 

7. OBMIAR ROBÓT .................................................................................................................. 9 
8. ODBIÓR ROBÓT .................................................................................................................. 9 

8.1.  Wymagania ogólne ....................................................................................................... 9 
8.2.  Odbiór pokrycia dachowego ......................................................................................... 9 

9. PODSTAWA PŁATNO�CI ................................................................................................... 9 
10. PRZEPISY ZWI�ZANE ...................................................................................................... 9 

 

 
 

 

 

 



  

  

Wiata stalowa nad składowiskiem osadu na terenie oczyszczalni �cieków   SST B.2.04  

  

Szczegółowa specyfikacja techniczna – Nawierzchnia z betonu asfaltowego  
� 

Strona 3  
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SST B.3.00  ZAGOSPODAROWANIE TERENU  

� SST B.3.01  Nawierzchnia z betonu asfaltowego 
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1. WST�P  

1.1.  Przedmiot SST  

Przedmiotem inwestycji jest budowa wiaty stalowej nad składowiskiem osadu na terenie 
oczyszczalni �cieków.  

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówie� (CPV)  

Grupa  Klasa  Kategoria  Opis  

45200000-9      
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 

obiektów budowlanych lub ich cz��ci oraz w zakresie 

in�ynierii l�dowej i wodnej.  

  45260000-7    
Roboty w zakresie wykonywania pokry� i konstrukcji 

dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.  

    45261000-4  
Wykonanie pokry� i konstrukcji dachowych oraz 

podobne roboty  

    45261210-9  Wykonanie pokry� dachowych.  

  

1.2.  Zakres stosowania SST  

 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem b�d�cym podstaw� do udzielenie 
zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w punkcie 1.1 niniejszego 
opracowania.  
  

1.3.  Okre�lenia podstawowe  

 Okre�lenia i nazewnictwo u�yte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s� zgodne  
z obowi�zuj�cymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.   
Paroizolacja – warstwa lub materiał ograniczaj�cy przepuszczanie pary wodnej,  
Materiał izolacyjny – materiał zabezpieczaj�cy lub zmniejszaj�cy przepływ ciepła,   
Roboty budowlane – wszystkie prace budowlane zwi�zane z wykonaniem tynków zgodnie  
z ustaleniami dokumentacji projektowej.  
  

1.4.  Zakres robót obj�tych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotycz� zasad prowadzenia 
robót zwi�zanych z wykonaniem pokrycia dachowego  
  

1.5.  Ogólne wymagania dotycz�ce robót.  

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

2.1.  Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano                         
w ST „Wymagania ogólne” pkt 3.1.  
  
2.2.  Warstwy pokrycia dachowego  

Blacha fałdowana   

Grubo�� blachy mm   0,5   0,6   0,7   0,8   0,9   

Masa kg/m2   4,6   5,5   6,4   7,4   8,3   

 
  

Parametry techniczne zgodnie z instrukcj� producenta.   

3. SPRZ�T  

3.1.  Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.2.  
  

3.2.  Sprz�t do wykonywania robót  

Wykonawca przyst�puj�cy do wykonania pokrycia dachowego, powinien wykaza� si� 
mo�liwo�ci� korzystania z elektronarz�dzi i drobnego sprz�tu budowlanego.   
Sprz�t potrzebny do wykonania robót:  
� Ci�gnik kołowy 75-85 KM (55-63kW)  

• Przyczepa skrzyniowa 10 t  

• Samochód dostaw. do 0.9 t (1)  

• Spawarka elektryczna wiruj�ca 300 A  

• Wyci�g  

• 	uraw okienny przeno�ny  

• 	uraw samochodowy 5-6 t  
 
 
 
 
 



  

  

Wiata stalowa nad składowiskiem osadu na terenie oczyszczalni �cieków   SST B.2.04  

  

Szczegółowa specyfikacja techniczna – Nawierzchnia z betonu asfaltowego  
� 

Strona 6  

 

4. TRANSPORT  

4.1.  Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.3.  
  
4.2.  Transport materiałów  

Materiały powinny by� pakowane w sposób zabezpieczaj�cy je przed uszkodzeniem  
i zniszczeniem okre�lony przez producenta. Instrukcja winna by� dostarczona odbiorcom  
w j�zyku polskim. Na ka�dym opakowaniu powinna znajdowa� si� etykieta zawieraj�ca:  

• nazw� i adres producenta,   

• nazw� wyrobu wg aprobaty technicznej jak� wyrób uzyskał,   

• dat� produkcji i nr partii,   

• wymiary,  

• liczb� sztuk w pakiecie,   

• numer aprobaty technicznej,   

• nr certyfikatu na znak bezpiecze
stwa,   

• znak budowlany.  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy b�d� one 
potrzebne do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoj� jako��  
i wła�ciwo�ci oraz były dost�pne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Przechowywanie 
materiałów musi si� odbywa� na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału 
oraz w sposób skutecznie zabezpieczaj�cy przed dost�pem osób trzecich.  
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny by� po zako
czeniu robót 
doprowadzone przez Wykonawc� do ich pierwotnego stanu.  

WYKONANIE ROBÓT.  

5.1.  Wymagania ogólne  

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 4.  
  

5.2.  Warunki przyst�pienia do robót  

Przed przyst�pieniem do wykonywania robót pokrywczych dachu nale�y zako
czy� roboty 
budowlane surowego.  
  

5.3.  Zalecenia ogólne:  

• Wszyscy pracownicy wykonuj�cy prace na wysoko�ci musz� posiada� dopuszczenie do pracy 
na wysoko�ci i musz� by� wyposa�eni w pasy do pracy na wysoko�ci.   

• Roboty nale�y wykona� po wyprowadzeniu wszystkich instalacji ponad dach. W miar� 
potrzeby korzysta� z rusztowa
 rurowych ustawionych przy budynku.  
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• Roboty pokrywcze powinny by� wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie ni�szej ni� 
+5 0C.  

• Robót pokrywczych nie nale�y wykonywa� w warunkach szkodliwego oddziaływania 
czynników atmosferycznych na jako�� pokrycia, takich jak rosa, opady deszczu lub �niegu, 
oblodzenie oraz wiatr utrudniaj�cy krycie.  

• Pokrycie powinno by� tak wykonane, aby zapewni� łatwy odpływ wód deszczowych  
i topniej�cego �niegu.  

• Papa powinna by� przed u�yciem przez około 24 godziny przechowywana w temperaturze nie 
ni�szej ni� 180C, a nast�pnie rozwini�ta z rolki i uło�ona na płaskim podło�u  
dla rozprostowania, aby unikn�� tworzenia si� garbów po uło�eniu jej na dachu.  

• Bezpo�rednio przed uło�eniem papa mo�e by� lu�no zwini�ta w rolk� i rozwijana z niej  
w trakcie przyklejania.  

Przygotowanie podło�a:  

• Podło�e musi by� wystarczaj�co wytrzymałe i sztywne, by zapewniło przeniesienie obci��e
 
przewidywanych w czasie eksploatacji, a tak�e podczas prowadzenia robót.  

• Podło�e powinno by� równe z uwagi na konieczno�� zapewnienia prawidłowego spływu 
wody, przyczepno�ci papy i estetyki wykonania pokrycia.   

• Podło�e z płyt termoizolacyjnych musi by� wystarczaj�co wytrzymałe i sztywne, by nie 
nast�piło uszkodzenie pokrycia w czasie eksploatacji dachu.  
  

5.4.  Pokrycia z blachy   

Pokrycia z blachy nale�y wykonywa� zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach 
wyrobów i wymaganiami producenta oraz norm� PN-B-02361:2010.   

Pokrycia z blachy trapezowej (fałdowej)  

• Krycie blach� trapezow� mo�e by� wykonywane na dachach o pochyleniu połaci podanym  
w PN-B-02361: 2010.  

• Arkusze blach trapezowych powinny by� uło�one na połaci w ten sposób, aby szersze dno 
bruzdy było na spodzie.  

• Zakłady podłu�ne blach trapezowych mog� by� pojedyncze lub podwójne, zgodnie  
z kierunkiem przewa�aj�cych wiatrów. Zakład podwójny nale�y stosowa� wyj�tkowo,  
w miejscach nara�onych na spływ dodatkowych ilo�ci wód opadowych i mo�e on obejmowa� 
pas o szeroko�ci nie wi�kszej ni� 3 m. 

• Uszczelki na stykach podłu�nych blach trapezowych nale�y stosowa� przy pochyleniach 
mniejszych ni� 55%.  

• Szeroko�� szczelin na zakładach podłu�nych powinna by� minimalna. W przypadku braku 
mo�liwo�ci spełnienia tego wymagania, na przykład ze wzgl�du na falisto�� kraw�dzi 
podłu�nych blachy, zamiast uszczelek nale�y stosowa� kit trwale plastyczny  
lub elastoplastyczny.  

• Długo�� stosowanych blach powinna by� nieco wi�ksza od szeroko�ci połaci. Je�eli nie jest to 
mo�liwe, nale�y wykona� zakłady poprzeczne blach trapezowych usytuowane tylko nad 
płatwiami.   
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• W przypadku pochylenia połaci wi�kszych lub równych 55% nie wymaga si� dodatkowego 
uszczelnienia zakładu poprzecznego. Przy pochyleniu mniejszym 55% w zakładach 
poprzecznych nale�y stosowa� uszczelki.  

• W przypadku konieczno�ci dylatowania blach trapezowych na połaci dachowej do płatwi 
mo�na mocowa� tylko blach� górn�.  

• Długo�� zakładu poprzecznego blach powinna wynosi� nie mniej ni� 150 mm w przypadku 
pochylenia połaci wi�kszego lub równego 55% i nie mniej ni� 200 mm - przy pochyleniu 
mniejszym ni� 55%.  

• Do mocowania blach trapezowych do płatwi stalowych nale�y stosowa� ł�czniki 
samogwintuj�ce (lub �rub� z nakr�tk�) z podkładk� stalow� i podkładk� gumow�  
o odpowiedniej jako�ci.   

• Ł�czniki nale�y mocowa� w ka�dej bru�dzie blachy trapezowej, a na płatwiach po�rednich w 
co drugiej bru�dzie - w przypadku gdy blachy trapezowe maj� stanowi� element 
usztywniaj�cy płatwie przed utrat� stateczno�ci gi�tno-skr�tnej. Je�eli nie jest wymagane 
takie usztywnienie, blachy nale�y mocowa� do płatwi za pomoc� ł�czników przechodz�cych 
przez grzbiety fałdy, z zastosowaniem dodatkowych elementów podtrzymuj�cych,  
o wymiarach dostosowanych do wymiarów fałdy.  

• Ł�cznikami nale�y mocowa� ka�dy grzbiet blachy trapezowej, a na płatwiach po�rednich  
 co drugi grzbiet.  

• Odwodnienie dachu nale�y prowadzi� za pomoc� rynien odwadniaj�cych dylatowanych  
co 12 m.   

• Nie nale�y stosowa� odwodnienia typu wewn�trznego.  

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT  

6.1.  Ogólne zasady kontroli jako�ci robót  

Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5.  
  

6.2.  Kontrola wykonania pokry�  

Kontrola jako�ci robót polega na sprawdzeniu zgodno�ci ich wykonania z wymaganiami 
niniejszej specyfikacji  
  
6.3.  Kontrola wykonania podkładów   

Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z blachy powinna by� przeprowadzona przez 
Inspektora nadzoru przed przyst�pieniem do wykonania pokry� zgodnie z wymaganiami normy 
PN-80/B-10240 p. 4.3.2.  
6.4.  Kontrola wykonania pokry�  

Kontrola wykonania pokry� polega na sprawdzeniu zgodno�ci ich wykonania z powołanymi 
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez 
Inspektora nadzoru:  

• w odniesieniu do prac zanikaj�cych (kontrola mi�dzyoperacyjna) - podczas wykonania prac 
pokrywczych, 
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• w odniesieniu do wła�ciwo�ci całego pokrycia (kontrola ko
cowa) - po zako
czeniu prac 
pokrywczych.  

 

7. OBMIAR ROBÓT  

Ogólne zasady wykonania obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6. Jednostk� 
obmiarow� wykonania pokrycia dachowego jest metr kwadratowy [m2].  

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1.  Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotycz�ce odbioru robót zwi�zanych z wykonaniem pokrycia dachowego 
podano w ogólnej specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne: pkt 7.  
  

8.2.  Odbiór pokrycia dachowego  

Podstaw� do odbioru wykonania robót pokrycia dachowego stanowi zgodno�� ich wykonania  
z dokumentacj�  projektow�  i  zatwierdzonymi  zmianami,  podanymi                 
w dokumentacji powykonawczej. 
Wykonawca zobowi�zany jest przedstawi�: 

• pełn� dokumentacj� powykonawcz� wraz z o�wiadczeniami stwierdzaj�cymi zgodno��  

• w/w robót z projektem  

• protokoły bada
 kontrolnych oraz certyfikaty jako�ci materiałów i wyrobów,  stwierdzenie 
inspektora nadzoru, �e wyniki przeprowadzonych bada
 robót były pozytywne.  

• Nie przewiduje si� odst�pstw od Warunków technicznych  
Protokół odbioru powinien zawiera�:  
� zestawienie wyników bada
 mi�dzyoperacyjnych i ko
cowych,   
� stwierdzenie zgodno�ci lub niezgodno�ci wykonania robót pokrywczych z projektem,   
� spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w której skład powinien wchodzi� program.  
 

9. PODSTAWA PŁATNO�CI  

Ogólne ustalenia dotycz�ce podstaw płatno�ci podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8.  

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2] pokrycia dachu obejmuje:  

• zapewnienie niezb�dnych materiałów i sprz�tu, 
• wykonanie pokrycia dachowego,  zapewnienie na placu budowy warunków bezpiecze
stwa 

bhp, ppo�., sanitarnych i ochrony �rodowiska 
• uporz�dkowanie terenu budowy.  

10. PRZEPISY ZWI�ZANE  

 

PN-B-02361:2010 Pochylenia połaci dachowych 
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
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PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry� dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z cynku 
do pokry� dachowych układanych na ci�głym  

PN-EN *506:2002 Wyroby do pokry� dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
samono�nych z blachy miedzianej lub cynkowej. 

PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry� dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z blachy 
miedzianej układanych na ci�głym podło�u. 

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry� dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
płytowych ze stali układanych na ci�głym podło�u. 

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry� dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
samono�nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozj�. 
Cz��� 1: Stal. 

PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokry� dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
samono�nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozj�. 
Cz��� 2: Aluminium. 

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry� dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
samono�nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozj�. 
Cz��� 3: Stal odporna na korozj�. 

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry� dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
samono�nych z blachy ze stali odpornej na korozj�, układanych na ci�głym 
podło�u. 

PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry� dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
samono�nych z blachy aluminiowej, układanych na ci�głym podło�u. 

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okr�głych. 

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania. 

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokr�głych. 
PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposa�enia z PCV-U. 

Definicje, wymagania i badania 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - cz��� C: zabezpieczenie  
i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

SST B.1.00  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE   

� SST B.1.01  Roboty ziemne  

SST B.2.00  ROBOTY ZWI�ZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU  

� SST B.2.01  Podło�a i podkłady  

� SST B.2.02  Konstrukcje �elbetowe  

� SST B.2.03  Konstrukcja stalowa  

� SST B.2.04  Pokrycia dachowe  

SST B.2.05 Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe  

SST B.3.00  ZAGOSPODAROWANIE TERENU  

� SST B.3.01  Nawierzchnia z betonu asfaltowego 
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1. WST�P  

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem inwestycji jest budowa wiaty stalowej nad składowiskiem osadu na terenie 
oczyszczalni �cieków.  

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówie� (CPV)  

Grupa  Klasa  Kategoria  Opis  

45200000-9      
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 

obiektów budowlanych lub ich cz��ci oraz w zakresie 

in�ynierii l�dowej i wodnej.  

  45260000-7    
Roboty w zakresie wykonywania pokry� i konstrukcji 

dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.  

    45261000-4  
Wykonanie pokry� i konstrukcji dachowych oraz 

podobne roboty  

    45261210-9  Wykonanie pokry� dachowych.  

    45261320-3  Kładzenie rynien.  

  

1.2. Zakres stosowania SST  

 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem b�d�cym podstaw� do udzielenie 
zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w punkcie 1.1 niniejszego 
opracowania.  
  

1.3. Okre�lenia podstawowe  

 Okre�lenia i nazewnictwo u�yte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s� zgodne z 
obowi�zuj�cymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.   
  

1.4. Zakres robót obj�tych SST  

Roboty blacharsko-dekarskie, których dotyczy szczegółowa specyfikacja techniczna obejmuje 
wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce i maj�ce na celu wykonanie obróbek blacharskich, rynien  
i rur spustowych, zabezpieczaj�cych przed infiltracj� wody deszczowej oraz odprowadzenie jej  
z połaci dachowych, przy u�yciu materiałów i systemów odpowiadaj�cych wymaganiom norm 
lub aprobat technicznych.  
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotycz� zasad prowadzenia 
robót zwi�zanych z wykonaniem:  

• obróbek blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej,   

• rynny i rury spustowe z blachy tytanowo-tynkowej.  
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1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót.  

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

2. MATERIAŁY  

2.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  
w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.1.  
  
2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót  

Obróbki blacharskie  

Wszelkie opierzenia – wykona� z blachy tytanowo-cynkowej 0,6 mm. 

Rynny i rury spustowe  

Rynny i rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej 0,6 mm.  

3. SPRZ�T  

3.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.2.  
  

3.2. Sprz�t do wykonywania robót blacharskich  

Przy wykonywaniu obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych oraz systemów rynnowych 
PCW Wykonawca powinien korzysta� z: 

• narz�dzi r�cznych (�rubokr�t, wkr�tak, piłka, młotek, poziomica),    

• elektronarz�dzi, 

• rusztowa	.  
 

4. TRANSPORT  

4.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.3.  
  
4.2. Transport i składowanie materiałów  

Transport prefabrykowanych elementów obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych mo�na 
przewozi� dowolnymi �rodkami transportu w odpowiedni sposób zabezpieczone przed 
uszkodzeniami mechanicznymi.  
Blacha na obróbki powinna by� transportowana i składowana w stanie suchym i przy 
zapewnieniu stałego dost�pu powietrza. W przypadku składowania zwojów  
lub prefabrykowanych pasów na placu budowy nale�y unika� bezpo�redniego kontaktu 
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płaszczyzn materiału np. z mokr� foli�, zapewni� równie� przykrycie odporne na działanie 
wiatru.  
Unika� nale�y:  

• przykrywania zwojów lub prefabrykatów w sposób uniemo�liwiaj�cy dopływ powietrza,  

• przekroczenia punktu rosy,    

• składowania na wilgotnym podło�u,    

• transportowania lub składowania materiału na wilgotnych paletach,    

• zbyt ciasnego układania materiału w trakcie transportu i składowania.  
Elementy systemu rynnowego powinny by� składowane i transportowane na płaskiej 
powierzchni w poło�eniu poziomym i pod zadaszeniem. Pierwsza warstwa rynien i rur powinna 
le�e� na równych podkładach i styka� si� z nimi na całej długo�ci. Dopuszczalna wysoko�� 
składowania wynosi 1 m. Rynny i rury spustowe wi�zane s� w wi�zki i pakowane do r�kawów  
z folii opakowaniowej, kształtki pakowane s� w tekturowe pudła. Ostre kraw�dzie stojaków  
i �rodków transportu stykaj�ce si� z rynnami nale�y zabezpieczy� np.: deskami.   
Ładunek w czasie transportu musi by� unieruchomiony. Zaleca si�, by ładunek i rozładunek był 
przeprowadzany r�cznie, a w przypadku stosowania sprz�tu mechanicznego nie wolno dopu�ci� 
do miejscowego zgniatania elementów i ich rzucania.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

Obróbki blacharskie  

Przed monta�em obróbek blacharskich attyk i murów wyrównuje si� podło�e zapraw�, daj�c mu 
mały spadek (od �rodka pomieszczenia) i na tak wykonanym podło�u układa si� obróbki na 
zaprawie cementowej.  
Roboty blacharskie z blachy mo�na wykonywa� o ka�dej porze roku, lecz w temperaturze nie 
ni�szej od –15°C. Robót nie mo�na wykonywa� na oblodzonych podło�ach.  

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT  

6.1. Wymagania ogólne   

Ogólne wymagania dotycz�ce kontroli jako�ci robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5. 
Wykonanie robót nale�y przeprowadzi� zgodnie z SST, PB i PW.  
  
6.2. Badania w czasie wykonywania robót  

Dostarczone na plac budowy materiały nale�y kontrolowa� pod wzgl�dem ich jako�ci.  
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali� Kierownik budowy w porozumieniu  
z Inspektorem Nadzoru.  
 
 
Kontrola jako�ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby posiadaj�: 

• Certyfikat na znak bezpiecze	stwa wykazuj�cy, �e zapewniono zgodno�� z kryteriami 
technicznymi okre�lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
wła�ciwych przepisów i dokumentów technicznych, 
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• Deklaracj� zgodno�ci lub certyfikat zgodno�ci z Polsk� Norm� lub aprobat� techniczn�, w 
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, je�eli nie s� obj�te 
certyfikacj� okre�lon� wy�ej,  

oraz 

• na sprawdzeniu wła�ciwo�ci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. bada	 
dora
nych.  

Wyniki bada	 materiałów powinny by� wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez 
Inspektora budowy.  
  
6.3. Badania w czasie odbioru  

Badania obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinny by� przeprowadzane w sposób 
umo�liwiaj�cy ocen� wszystkich wymaga	, a w szczególno�ci: 

• zgodno�ci z dokumentacj� projektow� i zmianami w dokumentacji powykonawczej,   

• jako�ci zastosowanych materiałów i wyrobów,    

• prawidłowo�ci wykonania,   

• wyko	czenia i zabezpieczenia kraw�dzi ci�tych.  
Sprawdzenie wygl�du zewn�trznego robót polega na ogl�dzinach i sprawdzeniu wyst�powania 
takich wad jak: dziury, p�kni�cia, nieprostopadło�ci szwów do okapu, odchylenia r�bków lub 
zwojów od linii prostej itp.  
Sprawdzenie umocowania i ł�czenia arkuszy polega na stwierdzeniu czy ł�czenia i umocowania 
arkuszy s� wykonane zgodnie z norm� i instrukcj� monta�u wybranego producenta.  
 

7. OBMIAR ROBÓT  

Jednostk� obmiaru jest:  

• m2 wykonanych obróbek blacharskich,  

• m zamontowanych rynien oraz rur spustowych.  
 

8. ODBIÓR ROBÓT  

Sprawdzeniu podlegaj�: 

• poprawno�� wykonania poł�czenia obróbek z obrabianymi elementami 

• poprawno�� mocowania obróbek do podło�y   
W wyniku odbioru nale�y:  

• sporz�dzi� cz��ciowy protokół odbioru 

• robót dokona� wpisu do dziennika budowy  
Je�eli wszystkie czynno�ci odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty nale�y uzna� 
za zgodne z wymaganiami SST, PB i PW.  

9. PODSTAWA PŁATNO�CI  

Ogólne ustalenia dotycz�ce podstaw płatno�ci podano w pkt 8 OST „Wymagania ogólne”.  

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2] obróbek blacharskich 
obejmuje:  
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• dostarczenie materiałów i sprz�tu,    

• przygotowanie podło�a,    

• wykonanie obróbek blacharskich,    

• roboty wyko	czeniowe i uporz�dkowywanie ternu,   
• przeprowadzenie wymaganych pomiarów.  
Cena jednostkowa monta�u 1 metra [m] elementów dodatkowych obejmuje:  

• dostarczenie materiałów i sprz�tu,    

• przygotowanie podło�a,    

• monta� rur spustowych,    

• monta� rynien,    

• roboty wyko	czeniowe i uporz�dkowywanie ternu,    

• przeprowadzenie wymaganych pomiarów.  

10. PRZEPISY ZWI�ZANE  

 PN-EN 10346:2011 Wyroby płaskie stalowe powlekane ogniowo w sposób ci�gływarunki 
techniczne dostawy.  

 PN-EN 612:2006 Rynny dachowe z arkuszy metalowych z okr�głym usztywnionym obrze�em 
przedniej strony i rury spustowe ł�czone na zakład  

  PN-EN 607:2005  Rynny dachowe I elementy wyposa�enia z PVC- Definicje, 
wymagania i badania.  

  
  

PN-EN 10346:2011 Wyroby płaskie stalowe powlekane ogniowo w sposób ci�gły - warunki 
techniczne dostawy. 

PN-EN 612:2006 Rynny dachowe z arkuszy metalowych z okr�głym usztywnionym obrze�em 
przedniej strony i rury spustowe ł�czone na zakład 

PN-EN 607:2005 Rynny dachowe I elementy wyposa�enia z PVC - Definicje, wymagania  
i badania. 
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1. WST�P  

1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania  
i odbioru robót przy wykonaniu nawierzchni z betonu asfaltowego w zwi�zku z budow� wiaty 
stalowej nad składowiskiem osadu na terenie oczyszczalni �cieków.  

  
1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacje Techniczne stanowi� cz��� Dokumentów Przetargowych i Umowy i nale�y  
]je stosowa� w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.  

  

1.3. Zakres robót obj�tych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� prowadzenia robót przy wykonywaniu 
warstwy wi���cej i wyrównawczej z betonu asfaltowego i obejmuj�:  

• Wyrównywanie podło�y przez frezowanie,  

• Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa wi���ca gr. 8cm.  
  

1.4. Okre�lenia podstawowe  

Okre�lenia podstawowych poj�� niniejszej specyfikacji podano w OST „Wymagania ogólne”. 
Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o okre�lonym 
składzie i uziarnieniu.  
Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiedni� ilo�ci� asfaltu lub 
polimeroasfaltu, wytworzona na gor�co, w okre�lony sposób, spełniaj�ca okre�lone wymagania.  
Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa  uło�ona i zag�szczona.  
�rodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, która poprawia adhezj� asfaltu  
do materiałów mineralnych oraz zwi�ksza odporno�� błonki asfaltu na powierzchni kruszywa  
na odmywanie wod�; mo�e by� dodawany do asfaltu lub do kruszywa.  
Podło�e pod warstw� asfaltow� - powierzchnia przygotowana do uło�enia warstwy z mieszanki 
mineralno-asfaltowej.  
Asfalt upłynniony - asfalt drogowy upłynniony lotnymi rozpuszczalnikami.  
Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu  
w wodzie.  
Próba technologiczna – wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy 
jej wła�ciwo�ci s� zgodne z recept� laboratoryjn�.  
Odcinek próbny – odcinek warstwy nawierzchni (o długo�ci co najmniej 100m) wykonany  
w warunkach zbli�onych do warunków budowy, w celu sprawdzenia pracy sprz�tu  
i uzyskiwanych parametrów technicznych robót.  
Kategoria ruchu (KR) – obci��enie drogi ruchem samochodowym, wyra�one w osiach 
obliczeniowych (100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dob�.  
Geokompozyt - geowłóknina o wysokiej wytrzymało�ci.  
Pozostałe okre�lenia podstawowe s� zgodne z odpowiednimi polskimi normami  i z definicjami 
podanymi w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
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 1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za zgodno��  
z Dokumentacj� Projektow�, ST i poleceniami In�yniera Kontraktu.  
Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w OST „Wymagania ogólne”.  

2. WYROBY BUDOWLANE  

2.1. Składniki mineralne  

NIE DOPUSZCZA SI� ZASTOSOWANIA KRUSZYWA ZE SKAŁ WAPIENNYCH  
I DOLOMITOWYCH.  

2.1.1. Wymagania wobec kruszywa grubego (naturalnego i/lub sztucznego)  

Punkt 
normy 
PNEN  
13043;2000  

  
Wła�ciwo�ci kruszywa  

Wymagania wobec 
kruszyw w zale�no�ci od 

kategorii ruchu  

KR 1-2  KR 3-6  

4.1.3  Uziarnienie wg PN-EN 933-1; kategoria co 
najmniej:  

GC85/20  GC90/20  

4.1.3.1  Tolerancje uziarnienia; odchylenia nie wi�ksze ni� 
wg kategorii:  

G20/17,5  G20/15  

4.1.4  Zawarto�� pyłów wg PN-EN 933-1; 
kategoria nie wy�sza ni�:  

f2  

4.2.2  Odporno�� kruszywa na rozdrabnianie wg normy 
PN-EN 1097-2, rozdział 5; kategoria o najmniej:  

LA30  LA25  

4.2.9.1  Nasi�kliwo�� wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7; 
kategoria nie wy�sza ni�:  

WA242  

4.2.9.2  Mrozoodporno�� wg PN-EN 1367-1; kategoria nie 
wy�sza ni�:  

F1  

Mrozoodporno�� wg PN-EN 1367-1, zał�cznik B, 
w 1% NaCl; kategoria nie wy�sza ni�:  

FNaCl7  

4.2.12  „Zgorzel słoneczna” bazaltu wg PN-EN 1367-3:  SBLA  
2.1.2 Wymagania wobec kruszywa drobnego (naturalnego i/lub sztucznego)  

Punkt 
normy 
PNEN  
13043;2004  

  
Wła�ciwo�ci kruszywa  

Wymagania wobec 
kruszyw w zale�no�ci od 

kategorii ruchu  

KR 1-2  KR 3-6  

4.1.3  Uziarnienie wg PN-EN 933-1 kruszywa:  GF85  

4.1.3.2  Tolerancja dla kruszywa drobnego i o ci�głym 
uziarnieniu; odchylenia nie wi�ksze ni� wg 
kategorii:  

GTCNR  GTC20  

4.1.4  Zawarto�� pyłów wg PN-EN 933-1 w kruszywie 
drobnym; kategoria nie wy�sza ni�:  

f16  
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2.1.3 Wymagania wobec wypełniacza  

Punkt 
normy 
PNEN  
13043;2004  

  
Wła�ciwo�ci kruszywa  

Wymagania wobec 
kruszyw w zale�no�ci od 

kategorii ruchu  

KR 1-2  KR 3-6  

5.2.1  Uziarnienie wg PN-EN 933-10:  zgodne z tablic� 24  

5.2.2  Jako�� pyłów wg PN-EN 933-9; kategoria nie 
wy�sza ni�:  

MBF10  

5.3.1  Zawarto�� wody wg PN-EN 1097-5; nie wi�cej ni� 
%(m/m):  

1  

5.3.3.1  Wolne przestrzenie w suchym zag�szczonym 
wypełniaczu wg PN-EN 1097-4; wymagana 
kategoria:  

V28/45  

5.3.3.2  Przyrost temperatury mi�knienia wg PN-EN 
13179-1; wymagana kategoria:  �R&B8/25  

5.4.1  Rozpuszczalno�� w wodzie wg PN-EN 1744-1; 
kategoria nie wy�sza ni�:  

WS10  

5.4.3  Zawarto�� CaCO3 w wypełniaczu wapiennym wg 
PN-EN 196-21; kategoria:  

CC70; CC80; CC90  

  

2.2. Lepiszcza  

Do warstwy z betonu asfaltowego dla kategorii ruchu od KR 3 do KR 6 nale�y stosowa� asfalt 
drogowy- D35/50,  

Tablica 3. Wymagania dla elastomeroasfaltu D35/50  

L.p. 
Cechy asfaltu  

Metody bada� wg  
 D-35/50    

1. Penetracja w temp. 25 oC 0,1 mm  35-50 PN-EN 1426  

2. Temperatura mi�knienia, oC  50-58 PN-EN 1427  

3. Temperatura zapłonu nie ni�sza ni�  oC  240 PN-EN 22592  

4. Zawarto��  skład.  rozpuszczalnych, nie mniej ni�  % 
m/m  

99 PN-EN 12592  

5. Zmiana masy po starzeniu, nie wi�cej ni�  % m/m  0,5 PN-EN 12607-1  

6. Pozostała penetracja po starzeniu, nie mniej ni� %  53 PN-EN 1426  

7. Temp. mi�knienia po starzeniu, nie mniej ni�  oC  52 PN-EN 1427  

8. Zawarto�� parafiny, nie wi�cej ni� %  2,2 PN-EN 12606-1  
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9. Wzrost temp. mi�knienia po starzeniu, nie wi�cej ni�  oC 8 PN-EN 1427  

10. Temperatura łamliwo�ci nie wi�cej ni� oC -5 PN-EN 12593  

 

2.3. Dostawy i składowanie kruszywa  

Wykonawca jest zobowi�zany do prowadzenia ilo�ciowego i jako�ciowego odbioru dostaw oraz 
wykonywania zgodnie z ustalon� z PZJ cz�stotliwo�ci� laboratoryjnych bada� kontrolnych.   
Wyniki tych bada�, nale�y przekazywa� w okre�lonym trybie In�ynierowi Kontraktu. 
Pochodzenie materiału i jego jako��, powinny by� wcze�niej zaaprobowane przez In�yniera 
Kontraktu.  
Poszczególne asortymenty kruszyw powinny pochodzi� z jednego 	ródła.  
Składowanie kruszywa powinno odbywa� si� w warunkach zabezpieczaj�cych je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.  
  
2.4. Dostawy i przechowywanie wypełniacza  

Transport i przechowywanie wypełniacza, musz� odbywa� si� w sposób chroni�cy go przed 
zawilgoceniem, zbrylaniem i zanieczyszczeniem.  
  
2.5. Dostawy lepiszczy  

Rodzaj lepiszcza i jego pochodzenie oraz uzgodnienie z dostawc� (producentem) zasady 
jako�ciowego odbioru lepiszczy, powinny by� akceptowane przez In�yniera Kontraktu. 
Zabrania si� stosowania do tego samego asortymentu robót, lepiszczy pochodz�cych od ró�nych 
producentów. Zmiana dostawcy (producenta) lepiszcza w trakcie trwania robót, wymaga zgody 
In�yniera Kontraktu oraz sprawdzenia receptury na mieszank� mineralno-bitumiczn�.  
  

2.6. �rodki adhezyjne  

Nale�y stosowa� �rodki adhezyjne, które posiadaj� Aprobat� Techniczn� IBDiM. �rodki 
adhezyjne nale�y stosowa� zgodnie z warunkami podanymi w Aprobacie.  

3. SPRZ�T  

3.1. Wytwórnia mieszanki mineralno-bitumicznej  

Otaczarnia nie mo�e zakłóci� warunków ochrony �rodowiska tj. powodowa� zapylenia terenu, 
zanieczyszcza� wód i wywoływa� hałas powy�ej dopuszczalnych norm. Wydajno�� wytwórni 
musi zapewni� zapotrzebowanie na mieszank� dla danej budowy. Wytwórnia musi posiada� 
pełne wyposa�enie gwarantuj�ce wła�ciw� jako�� wytwarzanej mieszanki. Nie dopuszcza si� 
r�cznego sterowania produkcj�. Dozowanie powinno odbywa� si� przy u�yciu wagi sterowanej 
automatycznie.   
Wymagane jest automatyczne sterowanie podgrzewaniem kruszywa. Wydajno�� wytwórni 
>100Mg/h.  
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 3.2. Układanie mieszanki   

Układanie mieszanki mo�e odbywa� si� jedynie przy u�yciu mechanicznej układarki  
o wydajno�ci skorelowanej z wydajno�ci� otaczarki i posiadaj�cej nast�puj�ce wyposa�enie:  

• automatyczne sterowanie pozwalaj�ce na uło�enie warstwy zgodnie z zało�on� niwelet� oraz 
grubo�ci�,  

• elementy wibruj�ce (nó� i płyta) do wst�pnego zag�szczania wraz ze sprawn� regulacj� 
cz�stotliwo�� i amplitudy drga�,  

• urz�dzenie do podgrzewania elementów roboczych układarki.  

Do zag�szczania mieszanki nale�y zastosowa� wybrany zestaw walców.  
Wybór rodzaju walców do zag�szczania pozostawia si� Wykonawcy w zale�no�ci od jego 
mo�liwo�ci oraz grubo�ci warstwy, wymaganego wska	nika zag�szczenia, rodzaju mieszanki 
wielko�ci godzinnej produkcji otaczarki. W ka�dym przypadku zostanie u�yty walec ogumiony 
lub mieszany.  
Sprz�t u�yty przez Wykonawc� sprz�t mechaniczny do wykonania warstwy wi���cej z betonu 
asfaltowego, musi by� sprawny technicznie i uzyska� akceptacj� In�yniera Kontraktu.  

  

4. TRANSPORT  

4.1. Transport mieszanki powinien spełnia� nast�puj�ce warunki:  

• do transportu mieszanki mo�na u�ywa� wył�cznie samochodów samowyładowczych,  

• czas transportu nie mo�e przekracza� dwóch godzin,  

• samochody powinny charakteryzowa� si� du�� pojemno�ci�, tj. min. 15 Mg,  

samochody musz� by� wyposa�one w plandeki, którymi przykrywa si� mieszank�  w 
czasie transportu,  

• skrzynie wywrotek powinny by� dostosowane do współpracy z układark� w czasie 
rozładunku, kiedy to układarka pcha przed sob� wywrotk�.  

Zaleca si� stosowanie samochodów z podwójnymi �ciankami skrzyni, wyposa�onej w system 
grzewczy.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne warunki wykonania robót  

Ogólne warunki wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne”.  
  

5.2. Zakres wykonywanych robót  

5.2.1. Projektowanie betonu asfaltowego na warstw� wi���c�:  
a) Za przygotowanie receptur odpowiada Wykonawca, który przedstawia je In�ynierowi 

Kontraktu do zatwierdzenia minimum 3 tygodnie przed planowanym rozpocz�ciem 
produkcji. Recepty powinny by� dostarczane wraz z próbkami materiałów w ilo�ciach 
wystarczaj�cych do wykonania niezb�dnych bada� sprawdzaj�cych. Receptury powinny 
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by� opracowane dla konkretnych materiałów zaakceptowanych wcze�niej przez In�yniera 
Kontraktu i przy wykorzystaniu reprezentatywnych próbek tych materiałów.  
Receptury powinny by� opracowane przez laboratorium Wykonawcy w oparciu  
o nast�puj�ce 	ródła:  

• zało�enia materiałowe uj�te w PZJ,  

• wytyczne niniejszej specyfikacji,  

• normy: PN-S-96025:2000 „Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania”, − 
wyniki wykonywanych pełnych i niepełnych bada� materiałów.  
b) Rodzaj betonu asfaltowego do zaprojektowania.  

• beton asfaltowy o uziarnieniu 0/20mm wg PN-S-96025:2000 na warstw� wi���c� dla 
KR3-6   

• beton asfaltowy o uziarnieniu 0/12,8 mm wg PN-S-96025:2000 na warstw� wi���c� 
KR3-6  

Krzywe uziarnienia betonu asfaltowego zaprojektowanej mieszanki mineralnej powinny 
mie�ci� si� mi�dzy krzywymi granicznymi podanymi na rysunku 1 i rysunku nr 2.  

 
Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 12,8 mm do warstwy 

wyrównawczej nawierzchni drogi o obci��eniu ruchem od KR3 do KR6  
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 Rys. 2. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 20mm do warstwy 
wi���cej nawierzchni drogi o obci��eniu ruchem KR3 do KR6  

  

  
  

Wymagania dla betonu asfaltowego na warstw� wi���c� wg poni�szej tablicy.  

Tablica 5. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych na warstw� wi���c� z 
betonu asfaltowego  

Lp 
.  

Wła�ciwo�ci  

Kategoria ruchu  

KR 3  lub  KR 
6  

od KR 3  do  
KR 6  

1  Uziarnienie mieszanki, mm  0/12,8  0/20  

2  Moduł sztywno�ci pełzania 1), MPa  � 20,0  

3  Stabilno�� wg Marshalla w 
temperaturze 60o C, kN  

�11,0  

4  Odkształcenie wg Marshalla w temp.  
60o C, mm  

od 1,5 do 4,0  

5  Wolna przestrze� w próbkach 
Marshalla, zag�szczonych 2x75 
uderze�,   % v/v  

od 4,0 do 8,0  

6  Wypełnienie wolnej przestrzeni 
w próbce Marshalla, %  

� 75,0  

7  Grubo�� warstwy z mieszanki 
mineralno-asfaltowej o uziarnieniu:   
cm od 0 mm do 12,8 mm od 

0 mm do 20,0 mm  

  
  

4,0  
6,0 i 8,0  

8  Wska	nik zag�szczenia warstwy, %  � 98,0  

9  Wolna przestrze� w warstwie,  v/v  od 4,5 do 9,0  
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10  test na wyst�powanie kolein zgodny 
z projektem Normy Europejskiej nr EN 
002271284 przygotowanej przez TC  
227. WG1 cz. I Próba kołem pojazdu 
(wheel tracking test). Odporno�� na 
stałe deformacje (koleinowanie) 
mieszanek bitumicznych – gł�boko�� 
koleiny w procentach w odniesieniu do 
pierwotnej grubo�ci płyty asfaltowej (9 
cm) po 30000 cykli w temperaturze 60 
0 C dla g�sto�ci masy wbudowanej, 
równowa�nej z zag�szczeniem 
uzyskanym po 60 obrotach (Gyratory 
Compaction Test), %. Dopuszcza si� 
koleinomierz „mały”  

  
  
  
  
�5  

1) oznaczony wg wytycznych – IBDiM, Zeszyt nr 48 dotyczy tylko fazy 
projektowania MMA   

2) dla warstwy wyrównawczej  
Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by� ustalony na podstawie bada� próbek 
wykonanych wg metody Marshalla; próbki powinny spełnia� wymagania podane w tablicy 5, 
punkty od 1 do 6, a wykonana warstwa punkty od 7 do 9.  

Tablica 6 Rz�dne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek do warstwy wi���cej z 
betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawarto�ci asfaltu  

Wymiar oczek sit #,  
mm  

  

Kategoria ruchu  

KR 3 i KR 6  KR 3 - KR 6  

Mieszanka mineralna,  
mm  

Mieszanka mineralna,  
mm  

0/12,8  0/20  

Przechodzi przez:  
31,5  
25,0  
20,0  
16,0  
12,8  
9,6  
8,0  
6,3  
4,0  
2,0  

  
-  
-  
-  

100  

87�100  

73�100  

66�89  

57�75  

47�60  

35�48  

  
-  

100  

87�100  

77�100  

66�90  

56�81  

50�75  

45�67  

36�55  

25�41  
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(zawarto�� frakcji 
grysowej)  

  
0,85  
0,42  
0,30  
0,18  
0,15  

     0,075  

(52�65)  
  

25�36  

18�27  

13�23  

12�17  

11�15  

7�9  
  

(59�75)  
  

16�30  

9�22  

7�19  

5�15  

5�14  

4�7  

Orientacyjna zawarto�� 
asfaltu w MMA, % 
m/m.  

  

4,8�6,5  

  

4,0�5,5  

Ilo�� lepiszcza nale�y przyj�� po analizie cech kilku zaprojektowanych wariantów mieszanek, 
okre�lonych na bazie zasobów próbnych. Przyjmuj�c optymaln� ilo�� asfaltu, nale�y wzi�� pod 
uwag� nast�puj�ce cechy:  

• g�sto�� strukturaln�,  

• stabilno��,  

• osiadanie,  

• zawarto�� wolnej przestrzeni w mieszance,  

• zawarto�� wolnej przestrzeni w mieszance wypełnionej asfaltem.  
5.2.2. Wytwarzanie betonów asfaltowych  

5.2.2.1 Wymagania ogólne  

Wymagania odno�nie lokalizacji wytwórni i warunków prowadzenia produkcji omówiono w 
punkcie 3.1 niniejszej specyfikacji.  

5.2.2.2 Zarób próbny  

Wykonawca przed przyst�pieniem do produkcji wykona w obecno�ci In�yniera Kontraktu, 
kontroln� produkcj� w postaci zarobu próbnego.  
Otaczarka musi zosta� zaprogramowana zgodnie z zatwierdzon� receptur� robocz�. Najpierw 
zostanie wykonany zarób próbny na sucho, tj. bez udziału lepiszcza, w celu dokonania 
kontroli dozowania kruszywa i zgodno�ci składu granulometrycznego z projektowan� krzyw� 
uziarnienia. Dopuszczalne tolerancje dla kruszywa powinny by� zgodne z punktem 5.2.4 
niniejszej specyfikacji. Próbk� kruszywa nale�y pobra� po opró�nieniu zawarto�ci 
mieszalnika.  
Po sprawdzeniu składu mieszanki mineralnej, nale�y wykona� pełny zarób próbny z udziałem 
lepiszcza w ilo�ci przewidzianej w recepturze.   
Sprawdzenie zawarto�ci lepiszcza w mieszance nast�puje w wyniku przeprowadzonej 
ekstrakcji. Nale�y wykona� minimum dwie ekstrakcje próbek o masie minimum 500 gramów 
ka�da. Dopuszczalna tolerancja dla asfaltu zgodnie z punktem 5.2.4.  
W przypadku stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnych tolerancji, nale�y dokona� korekty 
w urz�dzeniach otaczarki i powtórzy� kontrol� zarobu.  
Pozytywne przeprowadzenie próby, powinno zosta� potwierdzone przez In�yniera Kontraktu.  
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5.2.2.3 Odcinek próbny  

Odcinek próbny nale�y wykona� w warunkach maksymalnie zbli�onych do wyst�puj�cych na 
drodze. Mo�na wykorzysta� do tego celu drogi dojazdowe lub place postojowe. Odcinek 
próbny powinien mie� długo�� min. 100 m i musi by� tak zaprogramowany, aby ustali� 
warunki pracy całego zespołu maszyn dla osi�gni�cia wymaganych parametrów 
technicznych. Wykonanie odcinka próbnego powinno zosta� potwierdzone przez In�yniera 
Kontraktu. Zag�szczenie powinno odbywa� si� zgodnie z zaplanowanym schematem przej�� 
walców, uwzgl�dniaj�cym szeroko�� pasa roboczego i zgodnie z ustalonymi parametrami 
zag�szczania: cz�stotliwo��, siły wymuszaj�cej, liczby przej��, pr�dko�ci przejazdu. 5.2.2.4 
Kontrola laboratoryjna w trakcie wykonywania odcinka próbnego. 
W czasie kontroli nale�y:  

• wykona� ekstrakcj� przynajmniej dwóch próbek o wadze co najmniej 500 gramów ka�da,  

• na bazie pobranej mieszanki przygotowa� dwie serie po trzy próbki (w pewnym odst�pie 
czasu) dla okre�lenia �redniej g�sto�ci strukturalnej oraz badania stabilno�cii odkształcenia 
metod� Marshalla,  

•  na bazie pobranej mieszanki przygotowa� równie� seri� próbek dla okre�lenia modułu 
sztywno�ci pełzania, oraz seri� próbek dla okre�lenia odporno�ci MMA na działanie wody 
i mrozu,  

• na próbkach MMA pobranych z odcinka próbnego nale�y wykona� test koleinowania,  

• kontrolowa� temperatur� mieszanki w czasie rozkładania i zag�szczania,  

• kontrolowa� prawidłowo�� i ilo�� przywałowa�,  

• je�li w dyspozycji laboratorium jest izotopowy miernik g�sto�ci, nale�y na bie��co �ledzi� 
zmiany g�sto�ci warstwy i na bazie tych wyników, potwierdzi� lub skorygowa� ilo�� 
przywałowa� poszczególnych walców,  

• na bie��co kontrolowa� grubo�� zag�szczanej warstwy,  

• na bie��co ocenia� uzyskiwan� makrostruktur� warstwy,  

• po całkowitym wystygni�ciu warstwy wyci�� min. 6 próbek w celu okre�lenia wska	nika 
jej zag�szczenia poprzez porównanie g�sto�ci strukturalnej tych próbek z g�sto�ci� 
strukturaln� wzorcowych próbek Marshalla, przy czym wszystkie badane próbki musz� 
osi�gn�� wymagane zag�szczanie,  

• skontrolowa� grubo�� na wyci�tych próbkach,  
W przypadku nie osi�gni�cia wymaganych parametrów, odcinek próbny nale�y powtórzy�, 
dokonuj�c korekty w zało�eniach.  
Zamawiaj�cy wyznaczy laboratorium sprawuj�ce nadzór nad odcinkiem próbnym.  

5.2.3. Produkcja mieszanek  

Bez wa�nej, zatwierdzonej receptury laboratoryjnej, Wykonawca nie mo�e rozpocz�� 
produkcji.  

5.2.3.1 Przygotowanie mieszanki  

Roboczy skład mieszanki przygotowuje Wykonawca opracowuj�c go na bazie receptury 
laboratoryjnej. Słu�y on do zaprogramowania nawa�ania poszczególnych frakcji kruszywa 
oraz wypełniacza i lepiszcza. Skład mieszanki nale�y umie�ci� na tablicy w widocznym 
miejscu dla operatora i nadzoru.  
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Kruszywo musi by� suche i czyste.  
Temperatury kruszywa i lepiszcza podawanego do mieszalnika musz� by� �ci�le 
przestrzegane i powinny wynosi� w stopniach Celsjusza:  

• asfalt D35/50: 140-170, � mieszanka 

• kruszywa z suszarki: 165 - 200.  
Temperatura gotowej mieszanki na wyj�ciu z otaczarki powinna wynosi�:   

• dla mieszanki z asfaltem D35/50: 140-170.  
5.2.3.2 Dozowanie składników  

Dozowanie powinno odbywa� si� przy u�yciu wagi sterowanej automatycznie. Dopuszcza si� 
obj�to�ciowe dozowanie lepiszcza. Nie dopuszcza si� r�cznego sterowania odwa�aniem 
składników. 
Nale�y zagwarantowa� dozowanie składników z nast�puj�c� dokładno�ci�:  

• kruszywo ±2.5%,  

• wypełniacz ±1.0% w stosunku do masy zarobu,  

• lepiszcze ±0.3% bezwzgl�dnej zawarto�ci asfaltu przewidzianej w składzie mieszanki  
w stosunku do masy zarobu.  

5.2.4. Mieszanie składników mieszanki  

Do mieszalnika, nale�y podawa� składniki w nast�puj�cej kolejno�ci: kruszywo grube, 
kruszywo �rednie, kruszywo drobne, wypełniacz, a po ich wymieszaniu - lepiszcze.  
Mieszanie składników powinno odbywa� si� do chwili uzyskania jednorodnej mieszanki pod 
wzgl�dem wygl�du i konsystencji, a wszystkie ziarna powinny by� całkowicie otoczone 
lepiszczem. Wag� jednego zarobu ustala si� tak, aby wykorzysta� pojemno�� mieszalnika. 
Maksymalne odchylenia składu mieszanki mineralnej od zatwierdzonej receptury powinny 
by� utrzymane w granicach nast�puj�cych tolerancji (w % bezwzgl�dnych):  

 
 
 
 
 
 
Tablica. 7 Maksymalne odchylenia składu mieszanki mineralnej od zatwierdzonej 
receptury  

Lp  

  

Składniki mieszanki mineralno-asfaltowej  

  

Mieszanki mineralno-asfaltowe 
do   

nawierzchni dróg o kategorii  
ruchu  

KR 3 - KR 6  

1  Ziarna pozostaj�ce na sitach o oczkach � 
(mm):  
31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 
4,0; 2,0  

  

� 4,0  

2  0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075  � 2,0  
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3  Ziarna przechodz�ce przez sito o oczkach � 
(mm) 0,075  

� 1,5  

4  Asfalt  � 0,3  
5.2.5. Wbudowanie mieszanki  

5.2.5.1 Warunki ogólne  

Układanie mieszanki na warstw� wi���c� powinno odbywa� si� w sprzyjaj�cych warunkach 
atmosferycznych, tj. przy suchej i ciepłej pogodzie, w temperaturze powy�ej 10 oC.  
Za ka�dorazow� zgod� Zamawiaj�cego, prace mog� by� prowadzone w temperaturze 
powy�ej 5 oC.  
Zabrania si� układania mieszanki w czasie deszczu.  
5.2.5.2 Grubo�� układanych warstw:  

• beton asfaltowy 0/12,8 mm na warstw� wi���c� grubo�ci 4cm, 

• beton asfaltowy 0/20 mm na warstw� wi���c� grubo�ci 6 i 8 cm.  
5.2.5.3 Przygotowanie podło�a  
Podło�e pod warstw� wi���c� powinno by� wyprofilowane i równe, bez kolein. Powierzchnia 
podło�a powinna by� sucha i czysta. Przed uło�eniem warstwy wi���cej, podło�e nale�y 
skropi� emulsj� asfaltow� w ilo�ci ustalonej w ST D.04.03.01.  
Nierówno�ci podło�a pod warstwy asfaltowe nie powinny by� wi�ksze od wymaganych dla 
podbudowy.  
W przypadku gdy nierówno�ci podło�a s� wi�ksze od podanych w/w tablicy, podło�e nale�y 
wyrówna� poprzez frezowanie lub uło�enie warstwy wyrównawczej.  
5.2.6. Układanie  
Przed przyst�pieniem do układania powinna by� wyznaczona niweleta. Niweleta zostanie 
wyznaczona przy u�yciu stalowej linki, stanowi�cej horyzont odniesienia dla czujników 
automatyki układarki.  
Przed przyst�pieniem do układania, urz�dzenia robocze układarki nale�y podgrza�.  
Układanie mieszanki powinno odbywa� si� w sposób ci�gły, bez przestoju z jednostajn� 
pr�dko�ci� 2 - 4 m na minut�.  
W zasobniku układarki powinna zawsze znajdowa� si� mieszanka.  
5.2.7. Wykonywanie zł�czy  
Zł�cza w nawierzchni powinny by� wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do 
osi drogi.  
Zł�cza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by� przesuni�te wzgl�dem siebie co 
najmniej o 15cm. Zł�cza powinny by� całkowicie zwi�zane, a przylegaj�ce warstwy powinny 
by� w jednym poziomie.  
Zł�cze robocze powinno by� równo obci�te i powierzchnia obci�tej kraw�dzi powinna by� 
posmarowana asfaltem.   
Wymaga si�, by dzienna działka robocza była wykonana na połowie szeroko�ci jezdni  
tj. z jednym zł�czem podłu�nym.  
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5.2.8. Zag�szczanie nawierzchni  

5.2.8.1 Ogólne zasady  

Nale�y stosowa� sposób zag�szczania opracowany i sprawdzony na odcinku próbnym w 
dostosowaniu do konkretnego zestawu sprz�tu.  
Pocz�tkowa temperatura mieszanki w czasie zag�szczania powinna wynosi� nie mniej ni� 135 
oC. Temperatura w czasie zag�szczania powinna uwzgl�dnia� zalecenia producenta 
polimeroasfaltu. Warstw� nale�y zag��ci� do uzyskania wska	nika zag�szczenia: 98 %.  
5.2.8.2 Zag�szczenie mieszanki  
Przy zag�szczaniu mieszanki, nale�y przestrzega� nast�puj�cych zasad:  

• zag�szczanie powinno odbywa� si� zgodnie z ustalonym schematem przej�� walca,  
w zale�no�ci od szeroko�ci zag�szczanego pasa roboczego, grubo�ci układanej warstwy  
i rodzaju mieszanki, zgodnie z wynikami osi�gni�tymi na odcinku próbnym,  

• zag�szczanie nale�y prowadzi� pocz�wszy od kraw�dzi ku �rodkowi,  

• naje�d�a� na wałowan� warstw� kołem nap�dowym, w celu unikni�cia zjawiska fali przed 
walcem,  

• manewry walca nale�y przeprowadza� płynnie, na odcinku ju� zag�szczonym,  
• zabrania si� postoju walca na ciepłej nawierzchni,  

• pr�dko�� przejazdu walca powinna by� jednostajna w granicach 2- 4 km/h na pocz�tku 
 i w granicach 4- 6 km/h w dalszej fazie wałowania,  

• wałowanie na odcinku łuku o jednostronnym spadku, nale�y rozpoczyna� od dolnej 
kraw�dzi ku górze.  

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót   

Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w OST „Wymagania ogólne”.  
  

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne  

Wykonawca zobowi�zany jest do wykonania pełnego zakresu bada� na budowie. 
Laboratorium Wykonawcy musi by� wyposa�one w niezb�dn� aparatur� umo�liwiaj�c� 
przeprowadzenie bada� kontrolnych przewidzianych w Specyfikacji. Badania kontrolne 
obejmuj� cały proces budowy od okresu przygotowawczego (badania zgromadzonych 
materiałów) poprzez etap budowy (produkcja i wbudowanie mieszanek), a� do bada� 
ko�cowych (jako�� wykonanej nawierzchni).  
Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca powinien wykona� badania lepiszcza, 
wypełniacza oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej  
i przedstawi� wyniki tych bada� In�ynierowi Kontraktu do akceptacji.  
  

6.3. Badania jako�ci robót w czasie budowy  

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi� systematyczne badania kontrolne  
i dostarcza� kopie raportów dla In�yniera Kontraktu. Badania kontrolne Wykonawca 
powinien wykonywa� z cz�stotliwo�ci� gwarantuj�c� zachowanie wymaga� jako�ci robót.   
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Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� i pomiarów podczas wytwarzania mieszanki 
mineralnoasfaltowej przedstawiono poni�ej.  

Tablica. 9. Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� i pomiarów podczas wytwarzania mieszanki 
mineralno-asfaltowej  

Lp . Wyszczególnienie bada�  
Cz�stotliwo�� bada� 
Prowadzonych przez 

laboratorium Wykonawcy 

1.  Uziarnienie mieszanki mineralnej  2 próbki z dziennej produkcji  

2.  
Skład mieszanki mineralno- asfaltowe 
pobranej w wytwórni  

1 próbka przy produkcji do  
500 Mg  
2 próbki przy produkcji ponad 
500 Mg  

3.  
Wła�ciwo�ci  asfaltu  (penetracja  oraz 
temperatura mi�knienia)  

dla  ka�dej  dostawy  
(cysterny)  

4.  Wła�ciwo�ci wypełniacza (przesiew)  1 na 100 Mg  

5.  
Wła�ciwo�ci kruszywa (uziarnienie, zapylenie, 
zawarto�� ziaren nieforemnych)  

1 na 200 Mg i przy ka�dej 
zmianie  

6.  
Temperatura składników mieszanki mineralno  
– asfaltowej  

Dozór ci�gły  

Lp.  Wyszczególnienie bada�  
Cz�stotliwo�� bada� 
Prowadzonych przez 

laboratorium Wykonawcy 

7.  Temperatura mieszanki mineralno- asfaltowej  
Ka�dy  pojazd  przy  
załadunku  
 i w czasie wbudowania  

8.  Wygl�d mieszanki mineralno- asfaltowej  Jw.  

9.  
Wła�ciwo�ci próbek mieszanki mineralno- 
asfaltowej pobranej w wytwórni  

Jeden raz dziennie  

 
6.3.1. Uziarnienie mieszanki mineralnej  

Próbki do bada� uziarnienia mieszanki mineralnej nale�y pobra� po wymieszaniu kruszyw,  
a przed podaniem asfaltu. Krzywa uziarnienia powinna by� zgodna z zaprojektowan�  
w recepcie laboratoryjnej.  

6.3.2. Skład mieszanki mineralno-asfaltowej  

Badanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg  
PN-S04001:1967. Wyniki powinny by� zgodne z recept� laboratoryjn� z tolerancj� okre�lon� 
w tablicy w pkt. 5.2.4.  
Dopuszcza si� wykonanie bada� innymi równowa�nymi metodami.  
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6.3.3. Badanie wła�ciwo�ci asfaltu  

Dla ka�dej cysterny nale�y okre�li� wła�ciwo�ci asfaltu (penetracja i temperatura mi�knienia) 
zgodnie z pkt. 2.2.  

6.3.4. Badanie wła�ciwo�ci wypełniacza  

Na ka�de 100 Mg zu�ytego wypełniacza nale�y okre�li� wła�ciwo�ci wypełniacza, zgodnie  
z pkt. 2.1.3.  

6.3.5. Badanie wła�ciwo�ci kruszywa  

Z cz�stotliwo�ci� podan� w tablicy w pkt. 6.3 nale�y okre�li� wła�ciwo�ci kruszywa, zgodnie 
z pkt. 2.1.1 i 2.1.2.  

6.3.6. Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej 

Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu 
temperatury na skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura 
powinna by� zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej i niniejszej ST.  
6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej  
Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu 
termometru w mieszance i odczytaniu temperatury.  

Dokładno�� pomiaru ± 2o C. Temperatura powinna by� zgodna z wymaganiami podanymi   
w recepcie i w niniejszej ST.  
6.3.8. Sprawdzenie wygl�du mieszanki mineralno-asfaltowej  
Sprawdzenie wygl�du mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej 
wygl�du w czasie produkcji, załadunku, rozładunku i wbudowywania.  
6.3.9. Wła�ciwo�ci mieszanki mineralno-asfaltowej  
Wła�ciwo�ci mieszanki mineralno-asfaltowej nale�y okre�la� na próbkach zag�szczonych 
metod� Marshalla. Wyniki powinny spełnia� wymagania ST.  
  

6.4. Badania i pomiary wykonanej warstwy wi���cej  

6.4.1. Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� i pomiarów  

Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� i pomiarów wykonanych warstw nawierzchni z betonu 
asfaltowego podaje tablica 10.  

 

 

Tablica 10. Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� i pomiarów wykonanej warstwy z BA  

Lp.  Badana cecha Minimalna cz�stotliwo�� bada�  
i pomiarów 

1  Szeroko�� warstwy  2 razy na odcinku drogi o długo�ci 1 km  

2  Równo�� podłu�na warstwy  ka�dy pas ruchu planografem  

3  Równo�� poprzeczna warstwy łat� 4m  

4  Spadki poprzeczne warstwy  łat� co 5,0 m  
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5  Rz�dne wysoko�ciowe 
warstwy  

w osi podłu�nej jezdni i kraw�dzi  
co 20 m, a na odcinkach krzywoliniowych 
co 10 m  

6  Ukształtowanie osi w planie  pomiar rz�dnych niwelacji podłu�nej  
i poprzecznej oraz usytuowania osi 
według dokumentacji budowy  

7  Grubo�� wykonywanej 
warstwy  

3 razy (w osi i na brzegach warstwy) co 25 
m  

8  Zł�cza  podłu�ne i poprzeczne  cała długo�� zł�cza  

9  Kraw�d	,  obramowanie 
warstwy  

cała długo��  

10  Wygl�d warstwy  cała powierzchnia  

11  Zag�szczenie warstwy  2 próbki z ka�dego pasa o powierzchni do  
3000 m2  

12  Wolna  przestrze� w warstwie  jw.  

13  Grubo�� warstwy  jw.  
 

6.4.2. Równo�� warstwy wi���cej  

6.4.2.1 Ocena równo�ci podłu�nej  

Do oceny równo�ci podłu�nej warstwy wi���cej nale�y stosowa� planograf.  
Wymagania dotycz�ce równo�ci podłu�nej powinny by� spełnione w trakcie wykonywania 
robót i po ich zako�czeniu. Nierówno�� dopuszczalna równa jest 6mm.  

6.4.2.2 Ocena równo�ci poprzecznej  

Do pomiaru poprzecznej równo�ci nawierzchni powinna by� stosowana metoda równowa�na 
metodzie z wykorzystaniem łaty i klina, okre�lonych w Polskiej Normie. Pomiar powinien 
by� wykonywany nie rzadziej ni� co 5 m, a liczba pomiarów nie mo�e by� mniejsza ni� 20. 
Wymagana równo�� poprzeczna �9mm dla 90% pomiarów i �12mm dla 100% pomiarów. 
Wymagania dotycz�ce równo�ci poprzecznej powinny by� spełnione w trakcie wykonywania 
robót i po ich zako�czeniu.  

6.4.3. Szeroko�� warstwy wi���cej  

Szeroko�� warstwy wi���cej nie mo�e si� ró�ni� od szeroko�ci projektowanej o wi�cej ni� 
+5cm. Szeroko�� warstwy wi���cej powinna by� wi�ksza od szeroko�ci warstwy �cieralnej  
o co najmniej grubo�� warstwy �cieralnej lub o warto�� wskazan� w Dokumentacji 
Projektowej.  

6.4.4. Grubo�� warstwy wi���cej  

Grubo�� warstwy powinna by� zgodna z grubo�ci� projektow�, z tolerancj� ±10%.  
W trakcie wbudowywania mieszanki mineralno-asfaltowej grubo�� warstwy powinna by� 
sprawdzana co 25m, w co najmniej trzech miejscach (w osi i przy brzegach warstwy). 
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Grubo�� wykonanej warstwy wi���cej Wykonawca powinien mierzy� co najmniej w dwóch 
losowo wybranych punktach z ka�dego pasa o powierzchni do 3000 m2.  

6.4.5. Wymagania dotycz�ce zag�szczenia   

Wykonawca zobowi�zany jest do badania zag�szczenia wykonanej warstwy wi���cej 
nawierzchni. Wykonuje si� to poprzez wyci�cie próbki z gotowej nawierzchni po jej 
zag�szczeniu i ostygni�ciu. Do wyci�cia próbek powinno si� u�ywa� mechanicznej wiertnicy, 
która wycina cylindryczne próbki w stanie nienaruszonym. Nale�y pobra� losowo min. dwie 
próbki z ka�dego układanego pasa o powierzchni do 3000 m2. Wska	nik zag�szczenia 
oblicza si� przez porównanie g�sto�ci strukturalnej próbki wyci�tej z nawierzchni do g�sto�ci 
strukturalnej �redniej wzorcowej próbki zag�szczonej wg metody Marshalla i wyra�a si�  
w procentach. Do oceny zag�szczenia odcinka przyjmuje si� �redni� z dwóch próbek.  
Dopuszcza si� i inne metody bada� zag�szczenia po akceptacji ich przez In�yniera Kontraktu.  
Wymagany wska	nik zag�szczenia wynosi dla warstwy wi���cej 98 %.  

6.4.6. Spadki poprzeczne warstwy  

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na łukach powinny 
by� zgodne z dokumentacj� projektow�, z tolerancj� ± 0,5 %.  

6.4.7. Rz�dne wysoko�ciowe  

Rz�dne wysoko�ciowe warstwy powinny by� zgodne z dokumentacj� projektow�, z tolerancj� 
± 1 cm.   

6.4.8. Ukształtowanie osi w planie  

O� warstwy w planie powinna by� usytuowana zgodnie z dokumentacj� projektow�,  
z tolerancj� ± 5 cm.  

6.4.9. Zł�cza podłu�ne i poprzeczne  

Zł�cza w nawierzchni powinny by� wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle  
do osi. Zł�cza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by� przesuni�te wzgl�dem siebie  
co najmniej o 15cm. Zł�cza powinny by� całkowicie zwi�zane, a przylegaj�ce warstwy 
powinny by� w jednym poziomie.  

6.4.10. Kraw�d	, obramowanie warstwy  

Warstwy bez oporników powinny by� równo obci�te lub wyprofilowane oraz pokryte 
asfaltem.  

6.4.11. Wygl�d warstwy  

Wygl�d warstwy z betonu asfaltowego powinien mie� jednolit� tekstur�, bez miejsc 
przeasfaltowanych, porowatych, łuszcz�cych si� i sp�kanych.  

6.4.12. Wolna przestrze� w warstwie  

Wolna przestrze� w warstwie powinny by� zgodne z wymaganiami ustalonymi w ST.  
 6.4.13. Ocena wyników bada�  

Mieszank� mineralno – asfaltow� oraz uło�on� warstw� podbudowy uznaje si� za wykonana 
zgodnie z wymaganiami ST, je�eli:  

o wyniki oceny makroskopowej s� pozytywne,  
o co najmniej 95% wyników bada� i pomiarów, z uwzgl�dnieniem dopuszczalnych 

odchyle�, spełnia wymagania ST;  
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o nie wi�cej ni� 5% wyników bada� i pomiarów, z uwzgl�dnieniem dopuszczalnych 

odchyle� zwi�kszonych o 30%, spełnia wymagania ST.  

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

− Ogólne wymagania dotycz�ce obmiaru podano w OST „Wymagania ogólna".  

7.2. Jednostka obmiarowa  

− Jednostk� obmiaru robót jest 1 m2 wykonanej warstwy wi���cej z betonu asfaltowego  

 

8. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST "Wymagania ogólne".  

 In�ynier Kontraktu oceni wyniki bada� i pomiarów przedło�one przez Wykonawc� zgodnie  

z niniejsz� ST.   

W przypadku stwierdzenia usterek, In�ynier Kontraktu ustali zakres robot poprawkowych do 

wykonania, a Wykonawca wykona je na koszt własny w ustalonym terminie.  

9. PODSTAWA PŁATNO�CI  

9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci  

Ogólne wymagania dotycz�ce płatno�ci podano w OST "Wymagania ogólne". Płatno�� za 1m2 

wykonanej warstwy wi���cej i nale�y przyjmowa� zgodnie z obmiarem, ocen� jako�ci u�ytych 

materiałów i ocen� jako�ci wykonanych robót na podstawie wyników pomiarów i bada�.  

  

9.2. Cena jednostki obmiarowej  

• Cena wykonania 1 m2 warstwy nawierzchni  obejmuje:  

• prace pomiarowe i przygotowawcze,  

• opracowanie recepty,  

•  wykonanie zarobu próbnego i odcinka próbnego,  

• zakup materiałów, ich transport oraz wytworzenie mieszanki na podstawie zatwierdzonej 

przez In�yniera Kontraktu recepty laboratoryjnej,  

• transport mieszanki na miejsca wbudowania,  

•  posmarowanie gor�cym bitumem kraw��ników i urz�dze� obcych,  

• mechaniczne rozło�enie mieszanki zgodnie z zaprojektowan� grubo�ci�, niwelet�  i spadkami 

poprzecznymi, zag�szczenie, wyprofilowanie i posmarowanie kraw�dzi,  

• przeprowadzenie niezb�dnych bada� laboratoryjnych i pomiarów wymaganych   

w specyfikacji,  

• wykonanie zł�cza  

• oznakowanie robót,  

• dostarczenie materiałów − uporz�dkowanie terenu robót.  




