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WYMAGANIA OGÓLNE  
0.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznych  
Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych (ST) są wymagania techniczne wykonania i 
odbioru robót związanych z budową targowiska „Mój Rynek” w Ludwinie wraz z budową wiaty 
targowej i budynku socjalno-garażowego  na działce nr 514/7, obręb 11, jedn. ewid. 061002_2 
LUDWIN 
0.2. Zakres stosowania 
Specyfikacje techniczne dla odbioru i wykonania robót stanowią zbiór wymagań technicznych i 
organizacyjnych dotyczących procesu realizacji i kontroli jakości robót. Są one podstawą, której 
spełnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych Budowli. 
•  ST uwzględniają wymagania Zamawiającego i możliwość Wykonawcy w krajowych warunkach 
wykonawstwa Robót. 
ST opracowane są w oparciu o obowiązujące oraz zalecane normy, normatywy i wytyczne 
PN-91/B-01010      Oznaczenia literowe w budownictwie - zasady ogólne - oznaczenia 
podstawowych  wielkości.  
PN-70/B-01025      Projekty budowlane - oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno- 
budowlanych. 
PN-60/B-01029      Projekty architektoniczno-budowlane - wymiarowane na rysunkach  
PN-60/B-01030      Projekty budowlane - oznaczenia graficzne materiałów budowlanych.  
PN-82/B-02000      Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.  
PN-82/B-02001      Obciążenia budowli - obciążenia stale  
PN-82/B-02003      Obciążenia budowli - obciążenia zmienne technologicznie - podstawowe 
obciążenia technologiczne i montażowe.   
PN-90/B-03000      Projekty budowlane - obliczenie statystyczne.  
PN-68/B-10020      Roboty murowe z cegły - wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-61/B-10245      Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej -
wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-69/B-10260      Izolacje bitumiczne - wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-75/B-12001      Cegła pełna wypalana z gliny - zwykła.  
PN-75/B-12003      Cegły pełne i bloki drążone wapienno-piaskowe.  
PN-88/B-30000      Cement portlandzki.  
PN-88/B-30001      Cement portlandzki z dodatkami.  
PN-90/B-30020      Wapno.  
PN-90/B-14501      Zaprawy budowlane zwykle.  
PN-74/B-24620      Lepik asfaltowy na zimno.  
PN-74/B-24622      Roztwór asfaltowy do gruntowania.  
PN-57/B-24625      Lepik asfaltowy z wypełniaczami stosowany na gorąco.  
PN-76/B-24628      Masa asfaltowa stosowana na zimno do konserwacji pokryć dachowych.  
PN-91/B-27618      Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej tkaniny 
szklanej welonu szklanego.  
PN-74/B-30175      Kil asfaltowy uszczelniający.   
PN-70/H-97051     Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, żeliwa do malowania. 
Ogólne wytyczne 
PN-70/H-97050     Ochrona przed korozją. Wzorce jakości przygotowania powierzchni stali do 
malowania 
PN-71/H-97053     Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne.  
PN-79/H-97070      Ochrona przed korozją. Pokrycia lakierowe. Ogólne wytyczne.  
PN-71/H-04653 Ochrona przed korozją. Podział i oznaczenie warunków eksploatacji wyrobów 
metalowych. Zabezpieczenie malarskimi powłokami ochronnymi.  
PN-72/C-81503      Wyroby lakierowe. Wstępne próby techniczne.  
PN-89/B-01100      Kruszywa mineralne - kruszywa skalne - podział, nazwy i określenia.  
PN-91/B-06716      Kruszywa mineralne - piaski i żwiry filtracyjne - wymagania techniczne.  
PN-58/C-96177      Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco.  
PN-70/B-27617      Wyroby do izolacji wodoszczelnej. Papy asfaltowe.  
PB-67/D-95017      Drewno tartaczne sosnowe i modrzewiowe.  
PN-75/D-96000      Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.  
PN-72/D-96002      Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia.  
PN-59/M-82010      Podkładki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych.  
PN-88/M-82121      Śruby ze łbem kwadratowym.  
PN-88/M82151       Nakrętki kwadratowe.  
PN-72/M-82503       Wkręty do drewna ze łbem stożkowym.  
PN-72/M82505       Wkręty do drewna ze łbem kulistym. 
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PN-70/5028-12  Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem okrągłym i 
kwadratowym.  
PN-B-12050  Wyroby budowlane ceramiczne - cegły budowlane (zastępuje PN-
75/B-12001, BN-66/6741-09, BN-72/6741-17, BN-85/6741-22, BN-64/6791-02).  
PN-B-12051  Wyroby budowlane ceramiczne - cegły modularne (zastępuje BN-
80/6741-20).  
PN-B-24008  Masa uszczelniająca (zastępuje BN-90/6753-13).  
PN-B-30001/A2  Cement portlandzki z dodatkami (zmiana A2) 
Instrukcje, wytyczne, poradniki: 
Instrukcja ITB 387/2003 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Roboty 
wykończeniowe. Zeszyt 4 Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne. 
0.3 Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmują wymagania ogólne wspólne dla 
robót objętych kontraktem i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi robót budowlanych. 
0.4. Definicje i pojęcia 
Użyte w ST, wymienione poniżej definicje i pojęcia należy rozumieć następująco: 
•   Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność 
do stosowania w budownictwie, wydana przez upoważnioną do tego jednostkę; 
•   Budynek - obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za 
pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
•  Bruzda instalacyjna - zagłębianie w ścianie lub posadzce budynku, specjalnie uformowane lub 
wykute w celu prowadzenia w nim przewodów, w tym także gazowych; bruzdy z przewodami 
gazowymi mogą być niewypełnione i odkryte, wypełnione materiałem budowlanym nie 
powodującym korozji przewodu lub przykryte ekranami z otworami wentylacyjnymi; 
•   Certyfikacja zgodności - działanie trzeciej strony (jednostki niezależnej od dostawcy i 
odbiorcy) wykazujące, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowany 
wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub właściwymi przepisami prawnymi; 
•  Deklaracja zgodności -oświadczenie dostawcy, stwierdzające na jego wyłączną 
odpowiedzialność, że wyrób, proces lub usługa są zgodne z normą lub aprobatą techniczną; 
•   Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i 
uzupełnieniami w trakcie realizacji robót (budowy); 
•  Dziennik budowy-opatrzony pieczęcią zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi stronami, 
służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, 
rejestrowania dokonanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji 
technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru, wykonawcą i projektantem; 
•   Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu; 
•   Komin - murowana, betonowa lub metalowa konstrukcja zawierająca pionowe przewody 
(przewód) do odprowadzania zanieczyszczonego powietrza lub spalin na zewnątrz budynku; 
•   Księga obmiarów - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami służący 
do wpisywania przez wykonawcę obmiaru wykonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i 
ewentualnych dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiarów podlegają potwierdzeniu 
przez Inspektora Nadzoru; 
•   Obciążenie dynamiczne - obciążenie działające udarowo lub cyklicznie, wywołujące siły 
bezwładności w konstrukcji: 
•   Obciążenie temperaturą - różnica temperatury konstrukcji w jej przekrojach oraz różnica 
temperatury konstrukcji w stosunku do jej temperatury w czasie budowy lub montażu; 
•   Obciążenie statyczne - obciążenie, którego wartość przyrasta powoli, nie wywołując siły 
bezwładności w konstrukcji; 
•   Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi; obiekt małej 
architektury; budowlę stanowiącą całość techniczno- użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami; 
•   Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla tego rodzaju robót; 
Parametry geotechniczne - wielkości określające cechy gruntów  budowlanych; 
•   Podłoże gruntowe - strefa, w której właściwości gruntów maja wpływ na projektowanie, 
wykonanie i eksploatację budowli; 
Podłoże jednorodne - podłoże stanowiące jedną warstwę geotechniczną do głębokości równej 
co najmniej 2B (B- szerokość największego fundamentu budowli) poniżej poziomu posadowienia; 
•   Podłoże warstwowe - podłoże, w którym do głębokości równej 2B poniżej poziomu 
posadowienia występuje więcej niż jedna warstwa geotechniczna; 
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•   Polecenie inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane wykonawcy przez 
inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy; 
•   Powierzchnia poślizgu - powierzchnia, na której w każdym jej punkcie występują naprężenia 
styczne równe wytrzymałości gruntu na ścinanie; 
• Pozwolenie na budowę lub  na rozpoczęcie prac wymaganych zgłoszeniem- decyzja 
administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót 
budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 
•   Projektant - autor Dokumentacji Projektowej; 
•   Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i 
wymiany obiektu będącego przedmiotem robót; 
• Stan graniczny - stan podłoża gruntowego lub budowli posadowionej na tym podłożu, po 
osiągnięciu, którego uważa się, że budowla (lub jej element) zagraża bezpieczeństwu albo nie 
spełnia określonych wymagań użytkowych; 
•  Stan graniczny naprężenia w podłożu gruntowym - stan, w którym w każdym punkcie 
danego obszaru występuje naprężenie styczne równe wytrzymałości na ścinanie; 
•  Studzienka (komora) wodociągowa - obiekt na przewodzie wodociągowym, przygotowany do 
zamontowania armatury (np. zasuwa, odpowietrznik, odwadniacz, wodomierz, itp.); 
Właściwości charakterystyczne - średnie wartości ustalone na podstawie badań lub podane w 
normach. Symbole charakterystycznych obciążeń uzupełnia się indeksem „n" umieszczonym u 
dołu, a symbole charakterystycznych wartości parametrów geotechnicznych indeksem „n" u góry; 
• Wartości obliczeniowe - wartości uwzględniające możliwe odchylenia od wartości 
charakterystycznych; w przypadku parametrów geotechnicznych uwzględniające niejednorodność 
gruntów oraz niedokładność ich badania. Symbole obliczeniowych wartości obciążeń uzupełnia 
się indeksem „f umieszczonym u dołu, a symbole obliczeniowych wartości parametrów 
geotechnicznych indeksem „r" u góry. Wartość obliczeniowa obciążeń ustala się przez 
przemnożenie wartości charakterystycznej przez współczynnik obciążenia yf, a wartość 
obliczeniową parametru geotechnicznego - przez przemnożenie przez współczynnik materiałowy; 
Wyrób budowlany - wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 
Skróty - symbole utworzone najczęściej z pierwszych liter wyrazów 
Skróty użyte w opracowaniu: 
ST - Specyfikacje Techniczne 
PZJ - Program Zapewnienia Jakości 
PE - polietylen 
PCW, PCV - Polichlorek winylu 
PN - Polska Norma 
BN - Branżowa norma 
ZN - Zakładowa Norma 
ITB - Instytut Techniki Budowlanej 
NN - Niskie Napięcie 
SN - Średnie Napięcie 
0.5. Roboty wstępne i przygotowawcze 
Przepisy związane: 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r - Prawo budowlane (Dz.U.03.207.2016, z późn. zm. - 
Dz.U.03.80.718, Dz.U.04.6.41, Dz.U.01.5.42, Dz.U.Ol.129.1439, Dz.U.04.92.881, 
Dz.U.04.93.888) 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz.U. z 2002r Nr 108 póz. 953 
3. Ustawa z 21 marca 1985 o drogach publicznych (Dz U. z 200r Nr 71 póz. 383 z późniejszymi 
zmianami) 
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r Nr 48 póz. 401) 
0.5.1 Przekazanie Terenu (Placu) Budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 
oraz następujące dokumenty: 
•  Pozwolenie na budowę lub zgodę na rozpoczęcie prac wymaganych zgłoszeniem 
•  Dokumentacje projektowe 
•  Dziennik budowy 
•  Księgę obmiarów 
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•  Specyfikacje techniczne 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych 
do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca 
odtworzy i utrwali na własny koszt. 
0.5.2 Dokumentacja Projektowa 
Wykonawca otrzyma od zamawiającego co najmniej po dwa egzemplarze Dokumentacji 
Projektowej i Specyfikacji Technicznych. 
Wykaz Dokumentacji Projektowej obejmującej zakres robót: 
1.1. Projekty techniczne, architektoniczne, konstrukcyjne 
1.2. przedmiary robót 
1.3. specyfikacje techniczne 
0.5.3 Zgodność robót z dokumentacją projektową 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora Nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby w 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W 
przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w ogólnych warunkach umowy. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o 
ich wykryciu winien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich 
zmian i poprawek. 
W przypadku rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od 
odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową 
i SST. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 
projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały  
zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt 
wykonawcy. 
0.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające 
w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne 
środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 
0.5.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W czasie trwania i wykonywania robót Wykonawca 
będzie utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej oraz podejmować wszelkie 
konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska naturalnego na terenie i wokół terenu budowy, a także będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej, wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań 
Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
a/ lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych 
b/ środki ostrożności i zabezpieczenia przed : zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych 
pyłami lub substancjami toksycznymi; przed zanieczyszczeniami powietrza pyłami i gazami; przed 
możliwością pożaru. 
0.5.6 Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegał przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
0.5.7 Ochrona własności  publicznej i prawnej 
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Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i 
pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp.. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi inspektora 
nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
0.5.8 Materiały i urządzenia 
Wszelkie stosowane materiały powinny być nowe, odpowiadać Polskim Normom oraz posiadać 
dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak również co najmniej jeden z niżej wymienionych 
dokumentów: Atest, Certyfikat, Aprobatę techniczną. Certyfikat zgodności 
Materiały i urządzenia mają pochodzić ze źródeł zaakceptowanych przez Inżyniera. Wszystkie 
użyte materiały powinny być zgodne z dokumentacją projektową i wymaganiami ST. 
Materiały pochodzące z rozbiórki, nadające się do wbudowania będą podlegały uzgodnieniu z 
Inżynierem pod względem ich zagospodarowania i miejsca składowania. 
Jeżeli Wykonawca nie wykonuje a podzleca prace podwykonawcy, to materiały użyte przez 
podwykonawcę muszą odpowiadać wymaganiom ST. 
Wykonawca ma obowiązek składować i przechowywać materiały w sposób zapewniający ich 
jakość i przydatność do robót.. Materiały powinny być składowane oddzielnie wg. Asortymentów, 
jakości i źródeł dostaw z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa i możliwości pobrania 
reprezentatywnych próbek. 
Szczególnie zasady te obowiązują przy składowaniu cementu bitumów materiałów chemicznych, 
paliw i innych materiałów łatwo ulegającym zniszczeniu lub materiałów niebezpiecznych. 
Materiały, których jakość nie została zaakceptowana lub poddana w wątpliwość pod względem 
jakości powinny być składowane oddzielnie, a dostawę materiałów należy przerwać. Każdy rodzaj 
robót, w którym znajdą się materiały nie zbadane i nie zaakceptowane Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko licząc się z jego nie przyjęciem, niezapłaceniem i rozbiórką. 
0.5.9. Sprzęt 
Dobór sprzętu winien gwarantować jakość określoną w dokumentacji projektowej i ST oraz 
spełnienie wszystkich warunków bezpieczeństwa BHP. Dobór sprzętu winien być zaakceptowany 
przez Inżyniera. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania sprzętu w dobrym stanie 
technicznym przez cały okres wykonywania robót. Roboty związane z podłączaniem urządzeń 
elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie 
uprawnienia.  
Połączenia przewodów elektrycznych z urządzeniami mechanicznymi wykonuje się w sposób 
zapewniający bezpieczeństwo pracy osób obsługujących takie urządzenia. Przewody do 
podłączenia urządzeń mechanicznych należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi. 
Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, 
eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone 
w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. 
Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być używane 
na terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. 
Dokumenty te powinny być dostępne dla organów kontroli w miejscu eksploatacji maszyn i 
urządzeń. Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, nie podlegające 
dozorowi technicznemu, udostępnia organom kontroli dokumentację techniczno-ruchową lub 
instrukcję obsługi tych maszyn lub urządzeń. 
Wykonawca zapoznaje pracowników z dokumentacją, o której mowa w ust. l, przed 
dopuszczeniem ich do wykonywania robót. 
Maszyny i inne urządzenia techniczne eksploatuje się, konserwuje i naprawia zgodnie z instrukcją 
producenta, w sposób zapewniający ich sprawne funkcjonowanie. Maszyny i inne urządzenia 
techniczne powinny być: 
1) utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawność; 
2) stosowane wyłącznie do prac, do jakich zostały przeznaczone; 
obsługiwane przez przeszkolone osoby. 
Przeciążanie maszyn i innych urządzeń technicznych ponad dopuszczalne obciążenie robocze 
jest zabronione. 
0.5.10. Transport 
Dobór środków transportu i umieszczanie na nich ładunków nie może zagrażać bezpieczeństwu 
innym użytkownikom tras komunikacyjnych. Wykonawca powinien dostosować się do 
obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów. Przeciążanie 
maszyn i innych urządzeń technicznych ponad dopuszczalne obciążenie robocze jest zabronione. 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
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gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia 
od władz co do przewozu nietypowego wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym 
takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne 
obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie 
terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót e ten sposób 
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 
0.5.11 Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych

5
. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie 

urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i 
zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 
wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 
umownej. 
0.5.12. Wykonanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty ostatecznego odbioru. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 
metod i w sposób ciągły będzie informował inspektora nadzoru o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
Wszystkie roboty objęte zamówieniem powinny być zgodne z dokumentacji a projektową, 
wymaganiami ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 
elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanej na piśmie przez 
Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w 
tyczeniu i wykonaniu robót zostaną, jeśli tego wymagać będzie Inspektor nadzoru, poprawione 
przez Wykonawcę na własny koszt. 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość wykonania wszystkich elementów i 
rodzajów robót wchodzących w skład zadania. 
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonane przez Wykonawcę nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe 
z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
Wykonanie każdego rodzaju prac powinno być odnotowane w dokumentach budowy w postaci 
wpisu do dziennika budowy, sporządzenie dokumentów badań i pomiarów inwentaryzacji bieżącej 
oraz protokółu odbioru robót. 
0.5.13. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.  
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich 
użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Zamawiający. 
0.5.14. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. Oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót , które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń 
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podziemnych na terenie  budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia 
robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
poziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
0.5.15. Ochrona i utrzymanie robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia 
zakończenia przez Zamawiającego). 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały 
czas do momentu odbioru ostatecznego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiającego 
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia. 
0.5.16. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane  z robotami i 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać prac patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za  
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 
metod i w sposób ciągły będzie informować 
0.5.17. Dokumenty budowy 
W okresie realizacji kontraktu wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia, przechowywania, 
zabezpieczenia i udostępnienia osobom uprawnionym następujących dokumentów budowy: 
a/ dziennika budowy prowadzony zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane 
b/ księgi obmiarów 
c/ dokumentów badań i oznaczeń laboratoryjnych 
d/ atestów jakościowych wbudowanych materiałów 
e/ dokumentów pomiarów cech geometrycznych 
f/ protokółów odbioru robót. 
g/ pozwolenie na budowę 
h/ protokóły przekazania terenu budowy 
i/ protokóły z narad i ustaleń 
j/ operaty geodezyjne 
k/ plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Pomiary i wyniki badań muszą być prowadzone na odpowiednich formularzach i podpisane przez 
Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. 
0.5.18. Obmiar robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i S ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca 
po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzonych robót i terminie 
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będę wpisane do księgi 
obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie /opuszczenie/ w ilości robót podanych w kosztorysie 
ofertowym lub gdzie indziej w S ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 
robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar 
gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 
0.5.19. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych, KNR-ach 
oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w 
dokumentacji projektowej i kosztorysowej. 
0.5.20. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia pomiarowe z ważnymi świadectwami legalizacji , 
jeżeli dany sprzęt wymaga takich świadectw. Urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie 
pomiarów musi mieć akceptację inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy muszą być utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania robót. 
0.5.21. Kontrola jakości i odbiór robót 
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Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości PZ, w którym przedstawiony będzie 
zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 
gwarantujące wykonanie robót godnie z dokumentacją projektową, SST i warunkami umowy. 
Program zapewniania jakości powinien zawierać : 
a/ organizację wykonania robót, termin i sposób prowadzenia robót, 
b/ organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
c/ plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
d/ wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
e/ wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
robót. 
f/ system / sposób i procedurę/ proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonanych robót. 
g/ wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli 
h/ sposób i formę gromadzenia i przekazywania wyników badań , pomiarów i zastosowania korekt 
w procesie technologicznym. 
i/ wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie   z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne 
j/ rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
spoiw, lepiszczy kruszyw itp. 
k/ sposób i procedurę pomiarów i badań prowadzonych podczas dostaw materiałów. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami inspektora nadzoru. Dane określone w dokumentacji projektowej ST 
powinny być uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 
dopuszczalnych tolerancji. 
Wszelkie stosowane materiały powinny być nowe, odpowiadać polskim normom oraz posiadać 
dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak również co najmniej jeden z niżej wymienionych 
dokumentów: Atest, Certyfikat, Aprobatę techniczną. Certyfikat zgodności, certyfikat na znak 
bezpieczeństwa, deklarację zgodności z Polską Normą, lub znajdują się w wykazie wyrobów o 
którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998r Dz.U. 98/99. 
Do kontroli jakości i zatwierdzenia robót uprawniony jest Inspektor nadzoru. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na ocenie ich jakości i ilości wykonania 
przed rozpoczęciem następnego etapu prac. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. 
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
zakresu ilości i jakości. Gotowość robót do odbioru końcowego zgłasza Wykonawca wpisem do 
dziennika budowy, zawiadomieniem na piśmie Zamawiającego i jednoczesnym powiadomieniem 
inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowie. 
Wykonawca do odbioru końcowego zobowiązany jest przygotować nst. dokumenty: 
- Dokumentację powykonawczą 
- Szczegółowe specyfikacje techniczne z ewentualnymi uzupełnieniami lub zamienne 
- dziennik budowy /oryginał/ 
- książkę obmiarów /oryginał/ 
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa. 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych prac związanych z usuwaniem wad 
powstałych lub ujawnionych w trakcie okresu gwarancyjnego i rękojmi. Odbiór przeprowadzony 
będzie wg zasad opisanych przy odbiorze ostatecznym robót. 
0.5.22. Podstawa płatności 
Podstawą płatności jest wartość / kwota podana przez Wykonawcę i przyjęta przez 
Zamawiającego w dokumentach umownych /ofercie/. 
Wynagrodzenie ryczałtowe robót obejmować będzie: robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 
transportu na terenie budowy, wartość pracy i wynajmu sprzętu wraz z narzutami, koszty 
pośrednie i zysk kalkulacyjny, podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami z 
wyłączeniem podatku VAT. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH 
 
Grupa 451 Przygotowanie terenu pod budowę Kod CPV 45100000-8 
    
451-1  Roboty rozbiórkowe 
Rusztowania 
Rusztowania powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją producenta albo projektem 
indywidualnym. 
Rusztowania systemowe powinny być montowane zgodnie z dokumentacją projektową z 
elementów poddanych przez producenta badaniom na zgodność z wymaganiami konstrukcyjnymi 
i materiałowymi, określonymi w kryteriach oceny wyrobów pod względem bezpieczeństwa. 
Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonywane zgodnie z instrukcją 
producenta albo projektem indywidualnym. 
Osoby zatrudnione przy montażu i demontażu rusztowań oraz monterzy ruchomych podestów 
roboczych powinni posiadać wymagane uprawnienia. 
Użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy 
lub uprawnioną osobę. 
Odbiór rusztowania potwierdza się wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru 
technicznego. Wpis w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego rusztowania 
określa w szczególności 
1) użytkownika rusztowania; 
2) przeznaczenie rusztowania; 
3) wykonawcę montażu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru 
telefonu; 
4) dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania; 
5) datę przekazania rusztowania do użytkowania; 
6) oporność uziomu; 
7) terminy kolejnych przeglądów rusztowania.  
Na rusztowaniu lub ruchomym podeście roboczym powinna być  umieszczona tablica określająca: 
l) wykonawcę montażu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem imienia i 
nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu; 
2) dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania lub ruchomego podestu 
roboczego. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykorzystywane zgodnie z 
przeznaczeniem. Rusztowania stojakowe powinny mieć wydzielone bezpieczne piony 
komunikacyjne. Odległość najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego 
rusztowania nie powinna być większa niż 20 m, a między pionami nie większa niż 40 m.  
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny: 
1) posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla osób wykonujących roboty oraz do 
składowania narzędzi i niezbędnej ilości materiałów; 
2) posiadać stabilną konstrukcję dostosowaną do przeniesienia obciążeń; 
3) zapewniać bezpieczną komunikację i swobodny dostęp do stanowisk pracy; 
4) zapewniać możliwość wykonywania robót w pozycji nie powodującej nadmiernego wysiłku; 
5) posiadać poręcz ochronną, o której mowa w § 15 ust. 2; 
6) posiadać piony komunikacyjne. 
Rusztowania należy ustawiać na podłożu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem 
umożliwiającym odpływ wód opadowych. 
Liczbę i rozmieszczenie zakotwień rusztowania oraz wielkość siły kotwiącej należy określić w 
projekcie rusztowania lub dokumentacji producenta. 
Składowa pozioma jednego zamocowania rusztowania nie powinna być mniejsza niż 2,5 kN. 
Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawać poza najwyżej położoną linię kotew więcej niż 3 
m, a pomost roboczy umieszcza się nie wyżej niż 1,5 m ponad tą linią. W przypadku odsunięcia 
rusztowania od ściany ponad 0,2 m należy stosować balustrady, o których mowa w § 15 ust. 2, od 
strony tej ściany. 
Udźwig urządzenia do transportu materiałów na wysięgnikach mocowanych do konstrukcji 
rusztowania nie może przekraczać 1,5 kN. 
Rusztowanie z elementów metalowych powinno być uziemione i posiadać instalację 
piorunochronową. Usytuowanie rusztowania w obrębie ciągów komunikacyjnych wymaga zgody 
właściwych organów nadzorujących te ciągi oraz zastosowania wymaganych przez nie środków 
bezpieczeństwa. Środki bezpieczeństwa powinny być określone w projekcie organizacji ruchu. 
Rusztowania, o których mowa w ust. l, oprócz wymagań określonych w § 112, powinny posiadać 
co najmniej: zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotów z rusztowania; zabezpieczenie 
przechodniów przed możliwością powstania urazów oraz uszkodzeniem odzieży przez elementy 
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konstrukcyjne rusztowania. Rusztowania, usytuowane bezpośrednio przy drogach, ulicach oraz w 
miejscach przejazdów i przejść dla pieszych, oprócz wymagań określonych w § 112, powinny 
posiadać daszki ochronne i osłonę z siatek ochronnych. Stosowanie siatek ochronnych nie 
zwalnia z obowiązku stosowania balustrad zabezpieczających Osoby dokonujące montażu i 
demontażu rusztowań są obowiązane do stosowania urządzeń zabezpieczających przed 
upadkiem z wysokości. 
Przed montażem lub demontażem rusztowań należy wyznaczyć i ogrodzić strefę niebezpieczną. 
Równoczesne wykonywanie robót na różnych poziomach rusztowania jest dopuszczalne, pod 
warunkiem zachowania wymaganych odstępów między stanowiskami pracy. Odległości' 
bezpieczne wynoszą w poziomie co najmniej 5m, a w pionie wynikają z zachowania co najmniej 
jednego szczelnego pomostu, nie licząc pomostu, na którym roboty są wykonywane. Montaż, 
eksploatacja i demontaż rusztowań oraz ruchomych podestów roboczych, usytuowanych w 
sąsiedztwie napowietrznych linii elektroenergetycznych, są dopuszczalne, jeżeli linie znajdują się 
poza strefą niebezpieczną. W innym przypadku, przed rozpoczęciem robót, napięcie w liniach 
napowietrznych powinno być wyłączone. 
Montaż, eksploatacja i demontaż rusztowań i ruchomych podestów roboczych są zabronione: 
jeżeli o zmroku nie zapewniono oświetlenia pozwalającego na dobrą widoczność; w czasie gęstej 
mgły, opadów deszczu, śniegu oraz gołoledzi; w czasie burzy lub wiatru, o prędkości 
przekraczającej 10 m/s. 
Pozostawianie materiałów i wyrobów na pomostach rusztowań i ruchomych podestów roboczych 
po zakończeniu pracy jest zabronione. 
Zrzucanie elementów demontowanych rusztowań i ruchomych podestów roboczych jest 
zabronione. 
Wchodzenie i schodzenie osób na pomost ruchomego podestu roboczego jest dozwolone, jeżeli 
pomost znajduje się w najniższym położeniu lub w położeniu przewidzianym do wchodzenia oraz 
jest wyposażony w zabezpieczenia, zgodnie z instrukcją producenta. 
Na pomoście ruchomego podestu roboczego nie powinno przebywać jednocześnie więcej osób, 
niż przewiduje instrukcja producenta. 
Wykonywanie gwałtownych ruchów, przechylanie się przez poręcze, gromadzenie wyrobów, 
materiałów i narzędzi po jednej stronie ruchomego podestu roboczego oraz opieranie się o ścianę 
obiektu budowlanego przez osoby znajdujące się na podeście jest zabronione. Łączenie ze sobą 
dwóch sąsiednich ruchomych podestów roboczych oraz przechodzenie z jednego na drugi jest 
zabronione. 
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być każdorazowo sprawdzane, przez 
kierownika budowy lub uprawnioną osobę, po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz 
działaniu innych czynników, stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa wykonania prac, i 
przerwach roboczych dłuższych niż 10 dni oraz okresowo, nie rzadziej niż raz w miesiącu. 
W czasie burzy i przy wietrze o prędkości większej niż 10 m/s pracę na ruchomym podeście 
roboczym należy przerwać, a pomost podestu opuścić do najniższego położenia i zabezpieczyć 
przed jego przemieszczaniem. 
W przypadku braku dopływu prądu elektrycznego przez dłuższy okres czasu, znajdujący się w 
górze pomost ruchomego podestu roboczego należy opuścić za pomocą ręcznego urządzenia. 
Naprawa ruchomych podestów roboczych może być dokonywana wyłącznie w ich najniższym 
położeniu. 
Droga przemieszczania rusztowań przejezdnych powinna być wyrównana, utwardzona, 
odwodniona, a jej spadek nie może przekraczać 1%. 
Rusztowania przejezdne powinny być zabezpieczone co najmniej w dwóch miejscach przed 
przypadkowym przemieszczeniem. Przemieszczanie rusztowań przejezdnych, w przypadku gdy 
przebywają na nich ludzie, jest zabronione. 
 
Rozbiórki 
Prace rozbiórkowe należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami BHP. 
Prowadzenie robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość przewrócenia części konstrukcji 
obiektu przez wiatr, jest zabronione. Roboty należy wstrzymać w przypadku, gdy prędkość wiatru 
przekracza 10 m/s. 
Do usuwania gruzu w czasie robót rozbiórkowych należy stosować suwnice pochyłe lub rynny 
zsypowe. Rynny zsypowe powinny mieć zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu. 
Wykowanie i demontaż elementów przeznaczonych do ponownego wbudowania należy wykonać 
tak aby nie dopuścić do trwałych uszkodzeń, które obniżyłyby jego cechy użytkowe lub 
uniemożliwiły późniejsze wykorzystanie. 
Teren od ulicy i parkingu wewnętrznego zabezpieczyć poprzez wykonanie szczelnego ogrodzenia 
z   zadaszeniem zgodnie z projektem zajęcia pasa drogowego. 
Wyraźnie oznakować teren budowy znakami ostrzegawczymi.  
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Wszelkie rozbiórki pokryć dachu, obudowy ścian i attyk wykonane z eternitu powinny być 
wykonane przez firmy  specjalistyczne posiadające uprawnienia do przeprowadzania takich prac, 
a materiał powinien być utylizowany z zachowaniem wszelkich środków ostrożności 
Wyszczególnienie robót : 
Rozbiórka pokrycia dachu  
Rozebranie płyt dachowych żelbetowych 
Rozebranie ścian murowanych z cegły 
Rozebranie fundamentów murowanych z cegły 
Wywóz gruzu 
Przed przystąpieniem do robót  trzeba przeprowadzić dokładne badanie konstrukcji i stanu 
technicznego poszczególnych elementów składowych budynku, rozeznać jego otoczenie , ustalić 
metodę rozbiórki, opracować projekt organizacji robót rozbiórkowych i zagospodarować plac 
rozbiórki. 
Rozbiórkę rozpoczyna się od demontażu instalacji, stolarki i innych elementów wykończenia. 
Remont dachu rozpoczyna się od zdjęcia rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich. Elementy  
wykończenia i wyposażenia znosi się ręcznie lub przy zastosowaniu prostych przenośników, gruz 
spuszcza się rynnami z tworzyw sztucznych lub metali. 
 
451-2 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45111000-8 
1.   WSTĘP 
1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót ziemnych związanych z budową targowiska „Mój Rynek” w Ludwinie wraz z budową 
wiaty targowej i budynku socjalno-garażowego  na działce nr 514/7, obręb 11, jedn. ewid. 
061002_2 LUDWIN 
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy zlecaniu i realizacji 
Robót wymienionych w p.1.1. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie 
budowy obiektów budowlanych, dróg, placów i sieci urządzeń podziemnych  
-wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. I - III) z selekcją części gruntów do   
  wykorzystania na nasypy,  
-zasypywanie i zagęszczenie wykopów, 
-załadunek i wywóz nadwyżki gruntu. 
Ilości robót podano w Przedmiarach Robót 
1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w ST "Wymagania ogólne" 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Ogólne wymagania dotyczące robót zgodnie z ST „Wymagania ogólne” 
2.   MATERIAŁY (GRUNTY) 
2.1.  Istniejąca sytuacja gruntowo –wodna 
1. W podłożu występuje: 
  - nasyp niebudowlany (gleba, gruz) 
  - pospółka i żwir, szg. i zg. 
2. Woda gruntowa  
  - nie występuje 
2.2   Zasady wykorzystania gruntów 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów, które spełniają warunki przydatności do 
wykorzystania przy zasypce wykopów lub budowie nasypów, powinny być przez Wykonawcę 
wykorzystane w maksymalnym stopniu. Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów i 
zasypki wykopów, powinny być wywiezione przez Wykonawcę i  
utylizowane. Miejsce wywozu uzgodnić z Inwestorem. W przypadku wystąpienia gruntów 
przydatnych do ponownego użycia odnośną sytuację Wykonawca zgłosi Inspektorowi nadzoru, 
który podejmie stosowną decyzję  
2.3   Materiały używane do budowy nasypów i wykonania        wykopów 
Piasek, żwir, pospółka, kruszywo naturalne lub materiał rodzimy pochodzący z wcześniej 
wykonanych wykopów. Materiały te powinny zagwarantować prawidłowe zagęszczenie się i 
wodoprzepuszczalność nie mniejszą niż 8m/dobę. 
3.   SPRZĘT 
3.1.  Wymagania ogólne odnośnie sprzętu. 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu zgodnie z ST „Wymagania ogólne”  
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3.2.  Sprzęt do robót ziemnych 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu do: 
odspajania i wydobywania gruntów (urządzenia mechaniczne: koparki, ładowarki, itp.), 
jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, 
itp.),transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.), 
sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 
4.   TRANSPORT 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii 
gruntu (materiału): jego objętości, technologii odspajania i załadunku. Transport na odległość 10 
km. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności 
sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń 
Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały 
wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora. 
5.   WYKONANIE ROBÓT 
5.1. WYKOPY 
5.1.1. Wykopy na odkład 
Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie 
prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp 
wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża Wykonawcę 
robót ziemnych. 
Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu 
przydatności do budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich 
wymieszanie. Odstępstwo od powyższego wymagania, uzasadnione skomplikowanym układem 
warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inspektora. 
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w 
nasyp lub przewiezione na składowisko. O ile Inspektor dopuści czasowe składowanie  
odspojonych gruntów, należy je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem. 
Jeżeli grunt jest zamarznięty nie należy odspajać go do głębokości około 0,5 metra powyżej 
projektowanych rzędnych robót ziemnych. 
Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu 
(nadkładu) powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 metra. Z chwilą przystąpienia 
do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch maszyn 
wykonujących tę czynność budowlaną. Może odbywać się jedynie sporadyczny ruch pojazdów, 
które nie spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu. Naprawa uszkodzeń powierzchni robót 
ziemnych wynikających z niedotrzymania podanych powyżej warunków obciąża Wykonawcę robót 
ziemnych. 
W obrębie budynków, przy istniejących sieciach instalacyjnych roboty należy prowadzić ręcznie. 
5.1.2. Wykopy z transportem urobku 
Jeżeli grunt pochodzący z wykopu nie nadaje się do ponownego wbudowania, lub jego 
wykorzystanie jest niemożliwe, należy wywieźć go środkami transportu poza teren budowy. 
Miejsce składowania urobku musi być zaakceptowane przez Inwestora.   
5.1.3. Dokładność wykonania wykopów  
Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny być 

większe niż 10 cm. Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może 
przekraczać + 1 cm i - 3 cm.  

Szerokość korpusu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż:  10 cm, a 
krawędzie korony drogi nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 
Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości 
wyrażonej tangensem kąta. Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie 
powinna przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową albo powinny być spełnione inne 
wymagania dotyczące równości, wynikające ze sposobu umocnienia powierzchni. 
5.1.4.  Odwodnienie wykopów 
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie 
trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się 
niwelety. 
W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom 
poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. O ile w dokumentacji 
projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% 
w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy niż 2% w przypadku gruntów niespoistych. Należy 
uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów 
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wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia 
wykopu w czasie postępu robót ziemnych. 
Z uwagi na charakterystykę gruntów (wysoki poziom wody gruntowej) oraz z uwagi na możliwość  
okresowego zawieszania się wód opadowych na powierzchni gruntów słabiej przepuszczalnych, 
wystąpi konieczność wykonywania odwodnienia wykopów kanalizacji deszczowej poprzez 
zastosowanie igłofiltrów z pompami. 
5.1.5.  Kontrola wykonania wykopów 
Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 
określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej 
W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 
a) odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 
b) zapewnienie stateczności skarp, 
c) odwodnienie 'wykopów w czasie 'wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
d) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 
e) zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie. 
podczas  robót  budowlanych   związanych   wykonaniem   elewacji   budynku   Sądu   
Okręgowego  w Białymstoku. 
PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-O2480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 
PN-B-O4480 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
PN-B-O4493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 
BN-77/893 1-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia 
 
Grupa 452 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 
lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej Kod CPV 45200000-9 
 
452-1 Roboty murarskie i murowe 45262500-6 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych 
z budową targowiska „Mój Rynek” w Ludwinie wraz z budową wiaty targowej i budynku socjalno-
garażowego  na działce nr 514/7, obręb 11, jedn. ewid. 061002_2 LUDWIN 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji  
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem konstrukcji i elementów murowych. 
1.4. Określenia podstawowe 
Cegły i pustaki budowlane – elementy konstrukcyjne konstrukcji murowych 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót  
oraz za ich zgodność z Rysunkami, Specyfikacją  Techniczną oraz zaleceniami Inspektora. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Bloczki wapienno-piaskowe drążone 3 NFD, przeznaczone do murowania ścian 
zewnętrznych konstrukcyjnych i wewnętrznych gr. 25 cm i działowych gr. 12 cm oraz kształtki 
SILIKAT N 8 i N 6 
Wymiary: 25x12x22 cm, 590 x 240x120 mm, 250x80x220 mm, 250x65x220 mm 
Odmiany: kl. 10 w zależności od ciężaru objętościowego i wytrzymałości na ściskanie. 
Bloczki należy chronić przed zawilgoceniem. 
2.2. Zaprawy 
Zastosowane zaprawy murarskie powinny spełniać wymogi przedstawione w STB-03.05.03. 
Bloczki z betonu komórkowego  należy układać na zaprawie cementowo-wapiennej lub 
cementowej. Z zapraw cementowych zaleca się stosowanie klasy M5 lub M10. Jednak z uwagi na 
korzyści wynikające z zastosowania w zaprawie wapna hydratyzowanego (łatwiejsze nakładanie 
zaprawy, większa plastyczność, naturalność wapna) przede wszystkim zaleca się stosowanie 
zaprawy cementowo-wapiennej klasy M5.  
3. SPRZĘT 
W zależności od stosowanego materiału oraz wykonywanych robót zgodnie z w/w pozycjami w 
poszczególnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentów poszczególnych 
materiałów. 
4. TRANSPORT 
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Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów pokrycia powinny odbywać się tak aby 
zachować ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczególnym materiałom  przez 
producentów. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Mury   należy    wykonywać    warstwami,    z    zachowaniem     prawidłowego   wiązania   i o 
grubości spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek , 
wyskoków, otworów itp. 
W pierwszej kolejności należy wykonać mury nośne i słupy. Ścianki działowe grubości poniżej 1 
cegły należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych danej kondygnacji. 
Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej długości. Różnica poziomów 
poszczególnych części murów podczas wykonywania danego budynku nie powinna przekraczać 3 
m. W miejscu połączenia murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia  zazębne 
końcowe.  
Cegły lub inne elementy układane powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegłą 
suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze  polewać lub moczyć  
wodą.  
Stosowanie cegły kilku rodzajów i klas jest dozwolone, jednak pod warunkiem przestrzegania  
zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru i jednej klasy. 
Izolację wodoszczelną poziomą w budynkach murowanych należy zawsze wykonać na wysokości, 
co najmniej 15 cm nad terenem, niezależnie od poziomej izolacji wodoszczelnej murów 
fundamentowych 
Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 
Konstrukcje murowe grubości mniejszej niż 1cegła mogą być wykonywane tylko przy 
temperaturze  powyżej 0

o
C  

Wykonywanie    konstrukcji    murowych    grubszych    niż    1     cegła   dopuszcza    się w 
temperaturze poniżej 0

o
C pod warunkiem zastosowania środków umożliwiających wiązanie i 

twardnienie zaprawy, określonych w wytycznych wykonywania robót budowlano montażowych w 
okresie zimowym. 
W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów 
powinny być zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych. Przy wznawianiu robót 
należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchniej warstwy cegieł i 
uszkodzonej zaprawy. 
W zwykłych murach ceglanych, jeżeli nie ma szczególnych wymagań należy przyjmować grubość 
normową spoiny: 
a/12 mm w spoinach poziomych przy czym grubość maksymalna nie powinna przekraczać 17 
mm, a minimalna 10 mm. 
b/10 mm w spoinach pionowych podłużnych i porzecznych , przy czym grubość maksymalna nie 
powinna przekraczać 15 mm a minimalna 5 mm. 
Szybkość wznoszenia murów powinna by ć taka, aby najkrótszy okres od rozpoczęcia muru 
następnej kondygnacji odpowiadał wymaganiom w tab. 5 
   Tablica 5.  Szybkość normalnego wznoszenia murów z cegły ceramicznej 

Rodzaj zaprawy użytej 
do murowania 

Najkrótszy okres, w dobach od rozpoczęcia muru dolnej 
kondygnacji do rozpoczęcia na tym samym odcinku muru 
następnej kondygnacji przy wysokości h (w m) muru dolnej 
kondygnacji 

h3,5 hh5 5<h7 

Wapienna 7 8 9 

Cementowo-waienna 5 6 7 

Cementowa 3 3,5 4 

 
-  Średnia temperatura powietrza w okresach wznoszenia murów podanych w tabl. 5 nie powinna 
być niższa od +10

0
C. W przypadku temperatury niższej okresy te powinny ulec odpowiedniemu 

wydłużaniu.  
Mury z betonowych pustaków należy układać z zachowaniem prawidłowego wiązania 
poszczególnych warstw od pionu i poziomu i przykryciem pionowych spoin między pustakami 
warstwy dolnej przez pustaki warstwy górnej.  Przed przystąpieniem do murowania należy cegły 
oczyścić z kurzu. Przy stosowaniu zaprawy cementowej do murowania silnie obciążonych filarów 
lub ścian  należy pustaki przed wmurowaniem dobrze zwilżyć wodą. 
Grubość spoiny poziomej  może się wahać w granicach od10 do 15 mm, a grubość spoin 
pionowych – od 10 do 20 mm 
Wnęki i bruzdy dla instalacji należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem muru. 
6. ODBIORY  ROBÓT MUROWYCH 
6.1 Podstawy odbioru robót murowych 
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Podstawą dla odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
a/  zatwierdzona dokumentacja techniczna 
b/  dziennik budowy 
c/ zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę przez producentów 
d/  protokoły odbioru poszczególnych etapów robót szczególnie zanikających,  jeżeli roboty te nie 
były odnotowane w dzienniku budowy 
e/  protokóły odbioru materiałów i wyrobów 
f/   wyniki badań laboratoryjnych materiałów i wyrobów,  jeżeli takie były zalecane 
g/  ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku 
Odbiór robót murowych powinien się odbywać przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych, ale po osadzeniu stolarki (ościeżnic). 
6.2 Odbiór murów z cegły, bloczków betonowych. 
Mury z cegły i bloczków betonowych powinny być wykonywane zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej, wymogami aktualnych norm i instrukcji oraz niniejszych warunków wykonania robót. 
Największe dopuszczalne odchyłki wymiarów murów z cegły , bloczków betonowych powinny 
odpowiadać wymaganiom określonym w tablicy 6. 
Sprawdzenie  jakości cegieł i bloczków należy przeprowadzać pośrednio na podstawie wpisów do 
dziennika budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność cech użytych materiałów z 
wymogami dokumentacji technicznej oraz z odnośnymi normami. 
Badania techniczne przy odbiorze murów należy przeprowadzić zgodnie z wymogami 
obowiązujących norm 
Tablica 6. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów z cegły i pustaków ceramicznych oraz 
elementów z betonu komórkowego 

L
p 

Rodzaje odchyłek 

Dopuszczalne odchyłki dla murów [mm] 

z cegły i pustaków ceram. z drobnowymiar. 
elem. z bet. 
komór. 

spoinow
ane 

niespoinow
ane 

1 

Zwichrowania i skrzywienia pow. 
murów: 
na długości 1m 
na całej powierzchni ściany 
pomieszczenia 

 
3 
10 

 
6 
20 

 
4 
- 

2 

Odchylenia od pionu pow. i krawędzi: 
na wysokości1m 
na wysokości jednej kondygnacji 
na całej wysokości ściany 

 
3 
6 
20 

 
6 
10 
30 

 
3 
6 
15 

 
 
3 

Odchylenie od kierunku poziomego 
górnej pow. każdej warstwy muru: 
na długości 1m 
na całej długości budynku 

 
 
1 
15 

 
 
2 
30 

 
 
2 
30 

4 

Odchylenie w kierunku poziomego 
górnej pow. ostatniej warstwy muru 
pod stropem 
na długości 1m 
na całej długości budynku 

 
 
1 
10 

 
 
2 
20 

 
 
- 
- 

5 

Odchylenia przenikających  się  
powierzchni muru od kąta  
przewidzianego w projekcie 
(najczęściej prostego) 
na długości 1m 
na całej długości ściany 

 
 
 
3 
- 

 
 
 
6 
- 

 
 
 
10 
30 

6 

Odchylenie wymiarów otworów w 
świetle ościeży dla otworów o 
wymiarach: 

  

10 
do 100 cm 

szerokość 
wysokość 

+6, -3 
+15, -10 

+6, -3 
+15, -10 

powyżej 100 cm 
szerokość 
wysokość 

+10, -5 
+15, -10 

+10, -5 
+15, -10 

Okładziny powinny być wykonane z zachowaniem szczególnej staranności. Wymagane jest 
dokładne dopasowanie okładziny w narożach i w miejscach styku z innymi elementami. Okładzina 
nie może mieć plam, pęknięć, zarysowań,  i odstawać od podłoża . 
6.3 Ocena wyników badań przy odbiorze 
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Jeżeli badania wykażą zgodność wykonywanych robót z niniejszymi specyfikacjami technicznymi, 
to należy je uznać za zgodne z wymogami norm. 
W razie uznawania całości lub części robót za niezgodne z niniejszymi specyfikacjami należy 
ustalić ,czy w danym przypadku stwierdzenie przypadku stwierdzone odstępstwa od postanowień 
niniejszych ST zagrażają bezpieczeństwu budowli i na ile obniżają jakość wykonywanych 
elementów i i konstrukcji murowych.. Mury zagrażające bezpieczeństwu powinny być odpowiednio 
zabezpieczone ,  rozebrane i wykonane w sposób prawidłowy oraz ponownie przedstawione do 
odbioru. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego muru oraz licowania ścian 
Jednostką obmiaru jest 1 mb (metr bieżący) wykonanego nadproża 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 0,5.21. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami   
Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena wykonania robót obejmuje: roboty przygotowawcze, zakup i dostawę materiałów, 
murowanie z cegły  i  bloczków, ułożenie prefabrykowanych nadproży, ustawienie i rozebranie 
rusztowań, testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-ISO 8930:1997 „Podstawy projektowania i niezawodności konstrukcji budowlanych. 
Terminologia” 
PN-ISO 8930/Ak:1997 „Podstawy projektowania i niezawodności konstrukcji udowlanych. 
Technologia (Arkusz krajowy) 
PN-B-01040:1994  „Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogólne” 
PN-90/B-03001  „Konstrukcje i podłoża budowli” 
PN-B-03002:1999  „Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia” 
PN-B-03002:1999/Ap1:2001 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia”( 
ZmianaAZ1) 
PN-B88/B-03004 „Kominy murowane i żelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie” 
PN-B-03340:1999  „Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczenia” 
PN-68/B-10020  „Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze” 
PN-69/B-10260  "Izolacje bitumiczne" 
PN-72/B-04615  "Papy asfaltowe i smołowe". 
PN-86/B-01300  Cementy. Terminy i określenia. 
PN-88/B-04300  Cement. Metody badań. Oznaczenia cech fizycznych. 
PN-76/B-06000  Cement. Pobieranie i przygotowywanie próbek. 
PN-88/B-30000  Cement portlandzki. 
BN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie. 
PN-86/B-06712  Kruszywa mineralne do betonu. 
PN-89/B-06714/01  Kruszywa mineralne. Badania. Podział, nazwy i określenie badań. 
PN-76/B-06714/12  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 
obcych. 
PN-78/B-06714/13  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych. 
PN-78/B-06714/15  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego. 
PN-78/B-06714/16  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren. 
PN-77/B-06714/17  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności. 
PN-77/B-06714/18  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości. 
PN-78/B-06714/19  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą 
bezpośrednią.  
PN-78/B-06714/26  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 
organicznych. 
PN-78/B-06714/28  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą 
bromową. 
PN-78/B-06714/34  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności alkalicznej. 
PN-78/B-06714/40  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymałości na miażdżenie. 
PN-87/B-06714/43  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości ziaren słabych.  
BN-84/6774-02  Kruszywa mineralne. Kruszywa kamienne łamane do nawierzchni drogowych. 
PN-87/B-06721  Kruszywa mineralne. Pobieranie próbek. 
PN-88/B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-88/B-06250  Beton zwykły. 
BN-73/6736-01  Beton zwykły. Metody badań. Szybka ocena wytrzymałości na ściskanie. 
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BN-78/6736-02  Beton zwykły. Beton towarowy. 
BN-62/6738-05  Beton hydrotechniczny. Badania betonu. 
BN-62/6738-06  Beton hydrotechniczny Badania składników betonu. 
ITB-AT-15 -3876/99 Bloki wapienno-piaskowe SILKA M 
Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania 
Instrukcja producenta izolacji 
 
452-2 Betonowanie konstrukcji 45262311-4 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem elementów żelbetowych zbrojonych w związku z budową targowiska 
„Mój Rynek” w Ludwinie wraz z budową wiaty targowej i budynku socjalno-garażowego  na działce 
nr 514/7, obręb 11, jedn. ewid. 061002_2 LUDWIN 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji Robót wymienionych w 
punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu elementów 
żelbetowych i betonowych jak; fundamenty, podciągi, wieńce, nadproża, i itp. 
Zakres robót objętych przez Specyfikację: 
Przygotowanie mieszanki betonowej, montaż deskowań, betonowanie i zagęszczanie, pielęgnacja 
betonu 
1.4. Określenia podstawowe 
Beton zwykły-beton o gęstości powyżej 1,8 kg/dcm

3
 wykonany z cementu, wody, kruszywa 

mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i 
domieszek chemicznych. 
Mieszanka betonowa- mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu 
Zaczyn cementowy- mieszanina cementu i wody 
Beton kompozytowy - zbrojony włóknem stalowym dozowanym bezpośrednio do betonu. Można  
wykorzystać włókna stalowe powlekane lub niepowlekane.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz 
za ich zgodność z Rysunkami, Specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora. 
2. MATERIAŁY 
2.1 Drewno 
Drewno tartaczne iglaste stosowane do robót ciesielskich powinno odpowiadać wymaganiom PN-
67/D-95017 
Tarcica iglasta do robót ciesielskich powinno odpowiadać wymaganiom PN-63/B-06251 i PN-
75/D-96000  
2.2. Cement 
Cement jest najważniejszym składnikiem betonu i powinien posiadać następujące właściwości: 
    wysoką wytrzymałość, 
    mały skurcz, szczególnie w okresie początkowym, 
    wydzielanie małej ilości ciepła przy wiązaniu. 
Celem otrzymania betonu w dużym stopniu nieprzepuszczalnego i trwałego, a więc odpornego na 
działanie agresywnego środowiska, do konstrukcji mostowych należy stosować wyłącznie cement 
portlandzki (bez dodatków), o podwyższonej odporności na wpływy chemiczne. 
Do betonu klasy B25 zaleca się cement marki 35, a dla betonu klasy B30 zaleca się cement marki 
B45. Wymaga się, aby cementy te charakteryzowały się następującym składem: 
 zawartość krzemianu trójwapniowego (alitu) C3S 50-60 %, 
 zawartość glinianu trójwapniowego C3A, możliwie niska, do 7 %, 
 zawartość alkaliów do 0.6 %, a przy stosowaniu kruszywa niereaktywnego do 0.9 %. 
Ponadto zaleca się, aby zawartość C4AF+2*C3A < 20 %. Cement pochodzący z każdej dostawy 
musi spełniać wymagania zawarte w PN-88/B-3000. Nie dopuszcza się występowania w 
cemencie grudek nie dających się rozgnieść w palcach. Wykonawca powinien dokonywać kontroli 
cementu przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej, nawet bez oczekiwania na 
zlecenie nadzoru inwestorskiego, w urzędowym laboratorium do badań materiałowych i 
przekazywać Inspektorowi , kopie wszystkich świadectw tych prób, dokonując jednocześnie 
odpowiednich zapisów w Dzienniku Budowy. 
Obowiązkiem Inspektora jest żądanie powtórzenia badań tej samej partii cementu, jeśli istnieje 
podejrzenie obniżenia jakości cementu spowodowane jakąkolwiek przyczyną. 
Kontrola cementu winna obejmować: 
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 oznaczenie czasu wiązania wg PN-88/B-04300, 
 oznaczenie zmiany objętości wg PN-88/B-04300, 
 sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) cementu nie dających się rozgnieść w palcach i nie 
rozpadających się w wodzie. 
Cement należy przechowywać w sposób zgodny z postanowieniami normy BN-88/6731-08. 
2.3. Kruszywo 
Kruszywo powinno spełniać wszystkie wymagania normy PN-86/B-06712 (wymagania dla 
kruszyw do betonów klasy powyżej B25). Powinno składać się z elementów niewrażliwych na 
przemarzanie, nie zawierać składników łamliwych, pylących czy o budowie warstwowej, gipsu ani 
rozpuszczalnych siarczanów, pirytów, pirytów gliniastych i składników organicznych. Wykonawca 
powinien dostarczyć pisemne stwierdzenie, w oparciu o wykonane badania mineralogiczne, o 
braku obecności form krzemionki (opal, chalcedon, trydymit,) i wapieni dolomitycznych 
reaktywnych w stosunku do alkaliów zawartych w cemencie, wykonując niezbędne badania 
laboratoryjne. 
2.3.1. Kruszywo grube 
Do betonów klas B30 należy stosować wyłącznie grysy granitowe lub bazaltowe o maksymalnym 
wymiarze ziarna do 16 mm. Stosowanie grysów z innych skał dopuścić można pod warunkiem 
zbadania ich w placówce badawczej wskazanej przez Inspektora i uzyskania wyników 
spełniających podane niżej wymagania. 
Grysy powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 
 zawartość pyłów mineralnych do 1% 
 zawartość ziaren nieforemnych (wydłużonych i płaskich) do 20%, 
 wskaźnik rozkruszenia: 
 - dla grysów granitowych do 16%, 
 - dla grysów bazaltowych i innych do 8%, 
 nasiąkliwość do 1.2% 
 mrozoodporność wg metody bezpośredniej do 2%, 
 mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej (wg BN-84/6774-02 ) do 
        10%, 
 reaktywność alkaliczna z cementem określona wg PN-78/B-06714/34 nie wywołująca 
        zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0.1%, 
 zawartość związków siarki do 0.1%, 
 zawartość zanieczyszczeń obcych do o.25%, 
 zawartość zanieczyszczeń organicznych nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej. 
Żwir powinien spełniać wymagania PN-86/B-06712 "Kruszywa mineralne do betonu" dla marki 30 
w zakresie cech fizycznych i chemicznych. Ponadto ogranicza się do 10% mrozoodporność żwiru 
badaną zmodyfikowaną metodą bezpośrednią. W kruszywie grubym, tj. w grysach i żwirach nie 
dopuszcza się grudek gliny. Zaleca się, aby zawartość podziarna nie przekraczała 5%, a 
nadziarna 10%.  
Kruszywo pochodzące z każdej dostawy musi być poddane badaniom niepełnym obejmującym: 
 oznaczenie składu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15, 
 oznaczenie zawartości ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16, 
 oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13,- 
 oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-78/B-06714/12 
 oznaczenie zawartości grudek gliny (oznaczać jak zawartość zanieczyszczeń obcych). 
Należy zobowiązać dostawcę do przekazywania dla każdej partii kruszywa wyników badań 
pełnych oraz okresowo wynik badania specjalnego dotyczącego reaktywności alkalicznej. 
2.3.2. Kruszywo drobne 
 Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub  
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. 
Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna wynosić: 
do 0.25 mm 14 do 19% 
do 0.5 mm 33 do 48%, 
do 1 mm 57 do 76%  
Piasek powinien spełniać następujące wymagania : 
 zawartość pyłów mineralnych do 1.5% 
  reaktywność alkaliczna z cementem określona wg PN-78/B-06714/34 nie wywołująca 
zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0.1%, 
 zawartość związków siarki do 0.2%, 
 zawartość zanieczyszczeń obcych do 0.25%, 
 zawartość zanieczyszczeń organicznych nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej. 
W kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny. Piasek pochodzący z każdej dostawy musi 
być poddany badaniom niepełnym obejmującym : 
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 oznaczenie składu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15, 
 oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13,- 
 oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-78/B-06714/12 
 oznaczenie zawartości grudek gliny (oznaczać jak zawartość zanieczyszczeń obcych). 
Należy zobowiązać dostawcę do przekazywania dla każdej dostawy piasku wyników badań 
pełnych oraz okresowo wynik badania specjalnego dotyczącego reaktywności alkalicznej. 
2.3.3. Uziarnienie kruszywa 
Mieszanki kruszywa drobnego i grubego wymieszane w odpowiednich proporcjach powinny 
utworzyć stałą kompozycję granulometryczną, która pozwoli na uzyskanie wymaganych 
właściwości zarówno świeżego betonu (konsystencja, jednorodność, urabialność, zawartość 
powietrza) jak i stwardniałego (wytrzymałość, przepuszczalność, moduł sprężystości, skurcz). 
Krzywa granulometryczna powinna zapewnić uzyskanie maksymalnej szczelności betonu przy 
minimalnym zużyciu cementu i wody. Szczególną uwagę należy zwrócić na uziarnienie piasku w 
celu zredukowania do minimum wydzielania mleczka cementowego. Kruszywo powinno składać 
się z co najmniej 3 frakcji; dla frakcji najdrobniejszej pozostałość na sicie o boku oczka 4 mm nie 
może być większa niż 5%. Poszczególne frakcje nie mogą zawierać uziarnienia przynależnego do 
frakcji niższej w ilości przewyższającej 15% i uziarnienia przynależnego do frakcji wyższej w ilości 
przekraczającej 10% całego składu frakcji. Zaleca się betony klasy B35 i wyżej wykonywać z 
kruszywem o uziarnieniu ustalonym doświadczalnie, podczas projektowania składu mieszanki 
betonowej. Do betonu klasy B30 należy stosować kruszywo o łącznym uziarnieniu mieszczącym 
się w granicach podanych na wykresach i według tabeli podanych poniżej  
Tablica Zalecane graniczne uziarnienie kruszywa 

Bok oczka sita : 
[mm] 

Przechodzi przez sito [%] 

kruszywo do 16 mm kruszywo do 31,5 mm 

0.25 3 do  8 2 do  8 

0.50 7 do  20 5 do  18 

1.0 12 do  32 8 do  28 

2.0 21 do  42 14 do  37 

4.0 36 do  56 23 do  47 

8.0 60 do  76 38 do  62 

16.0 100 62 do  80 

31.5  100 
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Maksymalny wymiar ziaren kruszywa powinien pozwalać na wypełnienie mieszanką każdej części 
konstrukcji przy uwzględnieniu urabialności mieszanki, ilości zbrojenia i grubości otuliny. 
2.4. Woda 
Woda zarobowa do betonu powinna spełniać wszystkie wymagania PN-88/B-32250 "Materiały 
budowlane. Woda do betonów i zapraw." Powinna pochodzić ze źródeł nie budzących żadnych 
wątpliwości, lub dobrze zbadanych. Stosowanie wody z wodociągu nie wymaga badań. Woda 
powinna być dodawana w możliwie najmniejszych ilościach w stosunku do założonej 
wytrzymałości i stopnia urabialności mieszanki betonowej, biorąc pod uwagę również ilości wody 
zawarte w kruszywie, w sposób pozwalający na zachowanie możliwie małego stosunku w/c nie 
większego niż 0,50. 
2.5. Dodatki i domieszki do betonu 
Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu 
napowietrzającym i uplastyczniającym. Rodzaj domieszki, jej ilość i sposób stosowania powinny 
być zaopiniowane przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów . Zaleca się doświadczalne 
sprawdzenie skuteczności domieszek przy ustalaniu recepty mieszanki betonowej. 
W celu uzyskana betonów w dużym stopniu nieprzepuszczalnych i trwałych o niskim stosunku w/c 
i wysokiej urabialności, zaleca się stosować plastyfikatory oraz środki napowietrzające.  
Rodzaj domieszki należy uzgodnić z Inspektorem na etapie zatwierdzania recepty na beton. 
Warunkiem zastosowania określonej domieszki jest aktualna Deklaracja Zgodności IBDiM  
Domieszki należy stosować do mieszanek betonowych wykonywanych przy użyciu cementów 
portlandzkich marki 35 i wyższych. 
.Dodatek w postaci włókna stalowego  powinien posiadać aprobatę techniczną zależności od 
rodzaju  włókien produkowane są jako  proste posiadające haczykowate zakończenia  oraz z 
tłoczeniami na powierzchni drutu-ryflowane. Dozowanie bezpośrednio do mieszanki w ilościach  
20-90 kg/m3 betonu. 
2.5.1. Dodatki uplastyczniające - plastyfikatory 
Stosowanie plastyfikatorów pozwala na zmianę konsystencji mieszanki o 1 stopień w dół bez 
zmiany składu  betonu i przy założonej wytrzymałości. Zmniejszenie ilości wody zarobowej dla 
uzyskania tej samej  konsystencji co bez stosowania plastyfikatorów wynosi 10 do 20%,  
zagęszczenie i szczelność betonu są większe. Ulega podwyższeniu odporność na korozję 
siarczanową.  
2.5.2. Dodatki uszczelniające 
Sposób działania to zagęszczanie struktury betonu, przez co następuje podwyższenie 
wodoszczelności. 
Optymalna ilość powietrza w mieszance wynosi 3 do 5%. Dodatki napowietrzające zwiększają 
urabialność, plastyczność, jednorodność, i wodoszczelność mieszanki betonowej. 
3. SPRZĘT 
3.1. Deskowania  
Roboty ciesielskie należy wykonać przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu mechanicznego 
zaakceptowanego przez Inspektora, przeznaczonego dla realizacji robót zgodnie z założoną 
technologią.  
3.2. Mieszanka betonowa 
Instalacje do wytwarzania betonu przed rozpoczęciem produkcji powinny być poddane 
oględzinom Inspektora. Instalacje te powinny być typu automatycznego lub półautomatycznego 
przy wagowym dozowaniu kruszywa, cementu, wody i dodatków.  
Silosy na cement muszą mieć zapewnioną doskonałą szczelność z uwagi na wilgoć 
atmosferyczną.  
Wagi do dozowania cementu powinny być kontrolowane co najmniej raz na dwa miesiące i 
rektyfikowane na rozpoczęcie produkcji, a następnie przynajmniej raz na rok.  
Urządzenia dozujące wodę powinny być sprawdzane co najmniej raz na miesiąc. 
Mieszanie składników powinno odbywać się wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu 
(zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). Objętość mieszalników betoniarek musi 
zabezpieczać pomieszczenie wszystkich składników ważonych bez wyrzucania na zewnątrz. 
4. TRANSPORT 
4.1. Deskowania 
Zastosowane materiały mogą być przewożone środkami transportu przydatnymi dla danego 
asortymentu pod względem możliwości ułożenia po uzyskaniu akceptacji Inspektora. 
Transport elementów przeznaczonych do deskowania, sposób załadowania i umocowania na 
środki transportu powinien zapewniać ich stateczność i ochronę przed przesunięciem się ładunku 
podczas transportu. 
Elementy wiotkie powinny być odpowiednio zabezpieczone przed odkształceniem i 
zdeformowaniem. 
4.2. Mieszanka betonowa 
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Transport betonu z wytwórni do miejsca wbudowania powinien być wykonywany przy użyciu 
odpowiednich środków w celu uniknięcia segregacji pojedynczych składników i zniszczenia 
betonu. 
Mieszanka powinna być transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), a czas 
transportu nie powinien być dłuższy niż: 
 90 min przy temperaturze otoczenia + 15st.C, 
 70 min przy temperaturze otoczenia + 20st.C, 
 30 min przy temperaturze otoczenia + 30st.C. 
Nie są dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Zaleca się podawanie betonu do miejsca 
wbudowania za pomocą specjalnych pojemników o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich 
opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Użycie pomp jest 
dozwolone pod warunkiem, że przedsiębiorstwo zastosuje odpowiednie środki celem utrzymania 
ustalonego stosunku W/C w betonie przy wylocie. Dopuszcza się także przenośniki taśmowe, 
jednosekcyjne do podawania mieszanki na odległość nie większą od 10 m. Jeśli transport 
mieszanki do pojemnika będzie wykonywany przy użyciu betoniarki samochodowej jej 
jednorodność powinna być kontrolowana w czasie rozładunku. Obowiązkiem Inspektora jest 
odrzucenie transportu betonu nie odpowiadającego opisanym wyżej wymaganiom. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wytwarzanie betonu 
Projekt mieszanki betonowej powinien być przygotowany przez Wykonawcę przy współpracy z 
niezależnym Laboratorium zatwierdzonym przez Inspektora.  
Wytwarzanie betonu powinno odbywać się w wytwórni. Dozowanie kruszywa powinno być 
wykonywane z dokładnością 2%. Dozowanie cementu powinno odbywać się na niezależnej 
wadze, o większej dokładności. 
Dla wody i dodatków dozwolone jest również dozowanie objętościowe. Dozowanie wody winno 
być dokonywane z dokładnością 2%. 
Czas i prędkość mieszania powinny być tak dobrane, by produkować mieszankę odpowiadającą 
warunkom jednorodności, o których była mowa powyżej. Zarób powinien być jednorodny. 
Urabialność mieszanki powinna pozwolić na uzyskanie maksymalnej szczelności po zawibrowaniu 
bez wystąpienia pustek w masie betonu lub na powierzchni. Urabialność nie może być osiągana 
przy większym zużyciu wody niż przewidziano w recepturze mieszanki. Inspektor może zezwolić 
na stosowanie środków napowietrzających, plastyfikatorów, upłynniaczy nawet, jeśli ich 
zastosowanie nie było przewidziane w projekcie. Produkcja betonu i betonowanie powinny zostać 
przerwane, gdy temperatura spadnie poniżej 0st.C, za wyjątkiem sytuacji szczególnych, lecz 
wtedy Inspektor wyda każdorazowo dyspozycję na piśmie z podaniem warunków betonowania. 
Skład mieszanki betonowej powinien zapewnić szczelność ułożenia mieszanki w wyniku 
zagęszczania przez wibrowanie. Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej 
przez wibrowanie i dojrzewającej w warunkach naturalnych (przy średniej temperaturze dobowej > 
10st.C), średnie wymagane wytrzymałości na ściskanie betonu poszczególnych klas przyjmuje się 
równe wartościom 1.3 RbG. W przypadku odmiennych warunków wykonania i dojrzewania betonu 
(np. prasowanie, odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach podwyższonej temperatury) należy 
uwzględniać wpływ tych czynników na wytrzymałość i inne cechy betonu. Wartość stosunku c/w 
nie może być mniejsza niż 2 (Wartość stosunku w/c nie większa niż 0.5). Konsystencja mieszanek 
nie rzadsza od plastycznej, sprawdzana aparatem Ve-Be. Dopuszcza się badanie konsystencji 
plastycznej stożkiem opadowym wyłącznie w warunkach budowy. Stosunek poszczególnych 
frakcji kruszywa grubego ustalony doświadczalnie powinien odpowiadać najmniejszej jamistości. 
Zawartość powietrza w mieszance betonowej nie powinien przekraczać wartości podanych w 
odpowiednim punkcie. 
Przy doświadczalnym ustalaniu uziarnienia kruszywa należy przestrzegać następujących zasad : 
 stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego, osobno dozowanych, powinien być taki 
jak w mieszance kruszywa o najmniejszej jamistości, 
 zawartość piasku zapewniać niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz 
nie powinien przekraczać 42% przy kruszywie grubym do 16 mm i 37% przy kruszywie grubym do 
31.5 mm. 
Wartość współczynnika A, stosowanego do wyznaczania wskaźnika C/W, charakteryzującego 
mieszankę betonową należy wyznaczać doświadczalnie. Współczynnik ten wyznacza się na 
podstawie uzyskanych wytrzymałości betonów z mieszanek o różnych wartościach wskaźnika 
C/W - mniejszym i większym od wartości przewidywanej teoretycznie - wykonanych ze 
stosowanych materiałów. Dla zmniejszenia skurczu betonu należy dążyć do jak najmniejszej ilości 
cementu. 
Dopuszcza się maksymalne ilości cementu, zależnie od klasy betonu: 
 400 kg/m

3
 dla B30, 
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Dopuszcza się przekroczenie tych ilości o 10 % w uzasadnionych przypadkach za zgodą 
Inspektora. 
Beton zbrojony włóknem stalowym- do betonu można wykorzystywać włókna stalowe powlekane 
np. miedziowane, cynkowane lub ocynowane, lub niepowlekane. Włókna te stosuje się do 
wykonania zbrojenia rozproszonego, dozowane bezpośrednio do mieszanki betonowej w ilości 20-
90 kg/m3 betonu. Beton zbrojony włóknem stalowym wykonać zgodnie z Deklaracją Zgodności 
IBDiM nr AT/2000-04-0845.   
5.2. Wykończenie powierzchni betonowych 
5.2.1. Powierzchnie uformowane 
Powierzchnie niewidoczne: 
Nie ma żadnych dodatkowych wymagań dotyczących powierzchni, które nie będą odkryte po 
ukończeniu robót. 
Powierzchnie widoczne: 
Powierzchnie widoczne powinny po ostatecznym wykończeniu posiadać jednorodną fakturę i 
wygląd. Deskowanie nie powinno pozostawiać żadnych plam na betonie i powinno być tak 
zmontowane i zamocowane, aby nie powstawały w betonie żadne skazy. Dla danego obiektu 
deskowanie powinno być tego samego typu i pochodzić z jednego źródła. Wykonawca powinien 
zlikwidować jakiekolwiek wady w wykończeniu, zgodnie z poleceniami Inspektora. Nie są 
dopuszczalne wewnętrzne wiązania i osadzone elementy metalowe. 
Wykończenie winno być zabezpieczone przed rdzą oraz plamami innego pochodzenia. 
Jeśli Kontrakt nie przewiduje inaczej, wszystkie połączenia deskowania dla widocznych 
powierzchni betonowych po wykończeniu powinny mieć regularny wzór zaakceptowany przez 
Inspektora, składający się z poziomych i pionowych linii ciągłych biegnących przez cały obiekt, 
natomiast wszystkie połączenia konstrukcyjne powinny występować w miejscach przebiegu tych 
linii (pionowych lub poziomych). 
5.2.2. Wykończenie nieuformowanych powierzchni betonowych 
Powierzchnie niewidoczne: 
Powierzchnie, które nie będą widoczne po zakończeniu robót należy jednorodnie wyrównać i 
wygładzić, aby otrzymać gładką powierzchnię. Żadne dodatkowe roboty nie są wymagane, jeżeli 
powierzchnie te nie służą jako pierwszy etap do prowadzenia prac wykończeniowych opisanych 
poniżej. 
Powierzchnie widoczne: 
Powierzchnie widoczne powinny po ostatecznym wykończeniu posiadać jednorodną fakturę i 
wygląd. Deskowanie nie powinno pozostawiać żadnych plam na betonie i powinno być tak 
zmontowane i zamocowane, aby nie powstawały w betonie żadne skazy. Dla danego obiektu 
deskowanie powinno być tego samego typu i pochodzić z jednego źródła. Wykonawca powinien 
zlikwidować jakiekolwiek wady w wykończeniu, zgodnie z poleceniami Inspektora. Nie są 
dopuszczalne wewnętrzne wiązania i osadzone elementy metalowe. 
Wykończenie winno być zabezpieczone przed rdzą oraz plamami innego pochodzenia. 
Wszystkie połączenia deskowania dla widocznych powierzchni betonowych po wykończeniu 
powinny mieć regularny wzór zaakceptowany przez Inspektora, składający się z poziomych i 
pionowych linii ciągłych biegnących przez cały obiekt, natomiast wszystkie połączenia 
konstrukcyjne powinny występować w miejscach przebiegu tych linii (pionowych lub poziomych). 
5.3. Montaż szalunków  
Wykonanie deskowań powinno uwzględnić podniesienie wykonawcze związane ze strzałką 
konstrukcji pod wpływem ciężaru ułożonego betonu. 
Deskowanie powinno w czasie jego eksploatacji zapewnić sztywność i niezmienność układu oraz 
bezpieczeństwo konstrukcji. W przypadkach stosowania nietypowych deskowań projekt ich 
powinien być każdorazowo oparty na obliczeniach statycznych, odpowiadających warunkom 
PN/B-03200. 
Ustalona konstrukcja deskowań powinna być sprawdzona na siły wywołane parciem świeżej masy 
betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemników z uwzględnieniem szybkości betonowania, 
sposobu zagęszczania i obciążania pomostami roboczymi. Konstrukcja deskowań powinna 
umożliwiać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność ich użycia. Tarcze deskowań powinny 
być tak szczelne, aby zabezpieczały przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowej.  
Można stosować szalunki metalowe i podlegają one wymaganiom jak drewniane. Blachy użyte do 
tych szalunków winny mieć grubość zapewniającą im nieodkształcalność. Łby śrub i nitów 
powinny być zagłębione. 
Klamry lub inne urządzenia łączące powinny zapewnić połączenie szalunków i możliwość ich 
usunięcia bez zniszczeń betonu. 
Śruby, pręty, ściągi w szalunkach powinny być wykonane ze stali w ten sposób, aby ich część 
pozostająca w betonie była odległa od zewnętrznej powierzchni co najmniej o 25 mm. Otwory po 
ściągach należy wypełnić zaprawą cementową 1:2. Podczas betonowania z konstrukcji należy 
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usuwać wszelkie rozpórki i zastrzały z drewna lub metal ( te ostatnie do 25 mm od zewnętrznej 
powierzchni betonu). 
Wszelkie krawędzie betonu powinny być ścięte pod kątem 45 stopni za pomocą listwy trójkątnej o 
boku 15 do 25 mm. Listwy te następnie muszą być usuwane z wykonanej konstrukcji. 
Deskowania o rozpiętości ponad 3 m powinny być wykonane ze strzałką roboczą skierowana w 
odwrotnym kierunku od ich ugięcia, przy czym wielkość tej strzałki nie może być mniejsza od 
maksymalnego przewidywanego ugięcia tych belek przy obciążeniu całkowitym. 
Deskowania powinny być wykonane ściśle według Rysunków, przed wypełnieniem masą 
betonową dokładnie sprawdzone, aby wykluczały możliwość jakichkolwiek zniekształceń lub 
odchyleń w wymiarach betonowej konstrukcji.  
Prawidłowość wykonania deskowania powinna być stwierdzona przez Inspektora. 
Wnętrze szalunków powinno być pokryte lekkim czystym olejem parafinowym, który nie zabarwi 
ani nie zniszczy powierzchni betonu. Natłuszczenie należy wykonać po zakończeniu budowy 
deskowań, lecz przed ułożeniem zbrojenia, które w żadnym przypadku nie powinno ulec 
zanieczyszczeniu jakimkolwiek środkiem. 
Deskowania nieimpregnowane przed wypełnieniem ich masą betonową powinny być obficie 
zlewane woda. 
5.4. Układanie mieszanki betonowej (betonowanie) 
5.4.1. Zalecenia ogólne 
Betonowanie powinno być wykonywane ze szczególną starannością i zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej. Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić po opracowaniu przez wykonawcę i 
akceptacji przez Inspektora dokumentacji technologicznej, obejmującej także betonowanie. 
Betonowanie może zostać rozpoczęte po sprawdzeniu szalunków i zbrojenia przez Inspektora i po 
dokonaniu na ten temat wpisu do dziennika budowy. 
Przy betonowaniu konstrukcji należy zachować następujące warunki: 
 deskowanie należy starannie oczyścić przez przedmuchanie sprężonym powietrzem. 
 przed ułożeniem zbrojenia, deskowanie należy pokryć środkiem anty-adhezyjnym 
dopuszczonym do stosowania w budownictwie, który powoduje ułatwienie przy rozszalowaniu 
konstrukcji i poprawienie wyglądu powierzchni betonowych  
     przed betonowaniem sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z Rysunkami, 
czystość    deskowania oraz obecność wkładek dystansowych, zapewniających wymaganą 
grubość otuliny, 
 betonowanie konstrukcji wykonywać wyłącznie w temperaturach >+5st.C, zachowując warunki 
umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości >15MPa przed pierwszym zamarznięciem. W 
wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5st.C, jednak wymaga 
to zgody Inspektora oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20st.C w chwili jej 
układania zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni; 
prace betoniarskie powinny być prowadzone wówczas pod bezpośrednim nadzorem Inspektora, 
 mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości > 0.75m od powierzchni, na którą spada; 
w przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny 
zsypowej (do wysokości 3m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8m), 
 wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań/min z buławami o średnicy < 
0.65 odległości między prętami zbrojenia, leżącymi w płaszczyźnie poziomej, 
 podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora, 
 podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi zagłębiać buławę na głębokość 5-8 cm w 
warstwę poprzednią i przetrzymywać buławę w jednym miejscu przez 20-30 sek., po czym 
wyjmować powoli w stanie wibrującym, 
 kolejne miejsca zagłębiania buławy powinny być od siebie oddalone o 1.4 R (R promień 
skutecznego działania wibratora), odległość ta zwykle wynosi 0.35-0.7 m, 
 belki (łaty) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównywania powierzchni betonu płyt 
pomostów i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości, 
 czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką wibracyjną w jednym miejscu 
powinien wynosić od 30 do 60 sek., 
 zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku 
głębokości i od 1.0 do 1.5 m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów należy ustalać 
doświadczalnie, aby nie powstawały martwe pola, a mocowanie powinno być trwałe i sztywne. 
Gdyby betonowanie było wykonywane w okresach obniżonych temperatur, wykonawca 
zobowiązany jest codziennie rejestrować minimalne temperatury za pomocą sprawdzonego 
termometru umieszczonego przy betonowanym elemencie. Beton powinien być układany w 
deskowaniu w ten sposób, aby zewnętrzne powierzchnie miały wygląd gładki, zwarty, jednorodny 
bez żadnych plam i skaz. Ewentualne nierówności i kawerny powinny być usunięte, a miejsca 
przypadkowo uszkodzone powinny zostać dokładnie naprawione zaprawą cementową 
natychmiast po rozdeskowaniu, ale tylko w przypadku jeśli uszkodzenia te są w granicach, które 
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Inspektor uzna za dopuszczalne. W przeciwnym przypadku element podlega rozbiórce i 
odtworzeniu. Wszystkie wymienione wyżej roboty poprawkowe są wykonywane na koszt 
wykonawcy. Ewentualne łączniki stalowe (drut, śruby, itp.), które spełniały funkcję stężeń 
deskowań lub inną i wychodzą z betonu po rozdeskowaniu, powinny być obcięte przynajmniej 1.0 
cm pod wykończoną powierzchnią betonu, a otwory powinny być wypełnione zaprawą 
cementową. Tam gdzie tylko możliwe, elementy form deskowania powinny być zastabilizowane w 
dokładnej pozycji przy zastosowaniu prętów stalowych wewnątrz rurek z PCV lub podobnego 
materiału koloru szarego (rurki pozostają w betonie). Wyładunek mieszanki ze środka 
transportowego powinien następować z zachowaniem maksymalnej ostrożności celem uniknięcia 
rozsegregowania składników. Oprzyrządowanie, czasy i sposoby wibrowania powinny być 
uzgodnione i zatwierdzone przez Inspektora. Zabrania się wyładunku mieszanki w jedną hałdę i 
rozprowadzenie jej przy pomocy wibratorów. Kolejne betonowania nie mogą tworzyć przerw, 
nieciągłości ani różnic wizualnych, a podjęcie betonowania może nastąpić tylko po oczyszczeniu, 
wyszczotkowaniu i zmyciu powierzchni betonu poprzedniego. Inspektor może, jeśli uzna to za 
celowe, zadecydować o konieczności betonowania ciągłego celem uniknięcia przerw. W tym 
przypadku praca winna być wykonywana na zmiany robocze i w dni świąteczne. 
5.4.2.Zalecenia dotyczące betonowania elementów 
Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji 
technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 
 przy wykonywaniu belek, mieszankę betonową układać warstwami o grubości do 40cm 
bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, lub za pośrednictwem rynny i zagęszczać 
wibratorami wgłębnymi, 
 w płytach, mieszankę betonową układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy. W 
płytach o grubości >12cm zbrojonych górą i dołem należy stosować wibratory wgłębne. Do 
wyrównywania powierzchni betonowej należy stosować belki (łaty wibracyjne). Celem 
ograniczenia wpływów skurczu i pełzania, betonowanie płyty winno być prowadzone całą jej 
szerokością, na podstawie opracowanego uprzednio projektu technologicznego. Przed 
betonowaniem należy osadzić i wyregulować wszystkie elementy kotwione w betonie. 
5.5. Pielęgnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewającego normalnie 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 
osłonami wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton 
przed deszczem i inną wodą. Przy temperaturze otoczenia > 5st.C należy nie później niż po 12 
godzinach od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić 
ją przez co najmniej 7 dni (polewanie co najmniej 3 razy na dobę). Nanoszenie błon 
nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył z 
następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane specjalne wymagania 
dla jakości pielęgnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać 
wymagania PN-88/B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed 
uderzeniami i drganiami. Rozformowywanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton 
wytrzymałości rozformowywania (konstrukcje monolityczne), zgodnie z PN-63/B-06251 lub 
wytrzymałości manipulacyjnej (prefabrykaty). 
Preparat do pielęgnacji powierzchni betonu:  np. Antisol E lub porównywalny, -cechy: 
zapobiega zbyt szybkiemu wysychaniu betonu utrudniając powstawanie rys skurczowych ( 
zwiększa odporność na działanie soli odladzających, podwyższa mrozoodporność i 
wodoszczelność). Przed stosowaniem preparat należy dokładnie wymieszać. Płyn natryskuje się 
równomiernie cienką warstwą na powierzchnię betonu ok. 0,5-2 godz. po jego ułożeniu.  
Beton z keramzytu oraz beton  zbrojony włóknem stalowym nie wymaga specjalnej pielęgnacji , 
postępować tak jak z betonem zwykłym. 
5.6. Wykonywanie otworów, nisz, zagłębień itp. 
Wykonawca ma obowiązek ścisłego wykonywania konstrukcji zgodnie z Rysunkami, 
uwzględniając ewentualne korekty wprowadzane przez nadzór autorski lub Inspektora. Dotyczy to 
wykonania wszelkiego rodzaju otworów, nisz i zagłębień w konstrukcjach betonowych. Wszystkie 
konsekwencje wynikające z braku lub nieprawidłowości tych elementów obciążają całkowicie 
wykonawcę zarówno jeśli chodzi o rozkucia i naprawy, jak i ewentualne opóźnienia w wykonaniu 
prac własnych i towarzyszących (wykonywanych przez innych wykonawców). 
5.7. Usterki wykonania 
Pęknięcia elementów konstrukcyjnych - niedopuszczalne. 
Rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że pozostaje zachowane 1cm 
otulenia zbrojenia betonu a długości rys nie przekraczają: 
 podwójnej szerokości belek i 1.0m dla rys podłużnych, 
 połowy szerokości belki i 1.0m dla rys poprzecznych. 
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Pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu jest nie 
mniejsze niż 1cm, a powierzchnia, na której występują jest nie większa niż 0.5% powierzchni 
odpowiedniej ściany. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji ST „Wymagania ogólne” 
6.1 Deskowania i szalunki  
Wymagania szczegółowe dotyczące deskowań należy przyjmować wg PN-63/B-06251 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe od projektu dla deskowań są ściśle związane z odchyłkami 
wymiarowymi wykonywanych elementów żelbetowych i betonowych. Odchyłki te podane są w 
rozdziale dotyczącym wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych. 
Deskowanie drobnowymiarowe do formowania ścian betonowych  
Deskowanie tworzą płyty szalunkowe o konstrukcji ramowej, zamki płaskie, zamki narożne, zamki 
kątowe, ściągi dystansowe, zawieszany pomost roboczy oraz podpory stabilizujące o długości 
regulowanej śrubą rzymską. Zamki kątowe wyposażone są w dwa ramiona łączone przez tuleje 
sprzęgłowe o uzębionej powierzchni czołowej. Wymagane położenie kątowe ustalane jest śrubą 
zaciskową. Na każdym z ramion wbudowana jest wychylnie szczęka ruchoma napędzana śrubą. 
Podpory wykonane są w dwóch wymiarach długości, z których podpora długa ma wymiar 
odpowiadający współpracy z płytą szalunkową posadowioną na płycie warstwy dolnej i która 
połączona jest z nią złączami na poziomej powierzchni przylegania.  
6.2. Wymagane właściwości betonu 
6.2.1. Jakość betonów 
Przed rozpoczęciem betonowania wykonawca jest zobowiązany określić jakość materiałów i 
mieszanek betonowych przedkładając do oceny Inspektorowi: 
 a) próbki materiałów, które ma zamiar stosować wskazując ich pochodzenie, typ i jakość, 
 b) propozycje odnośnie uziarnienia kruszywa, 
 c) rodzaj i dozowanie cementu, stosunek wodno-cementowy, rodzaj i dozowanie 
dodatków i domieszek, które zamierza stosować, proponowany rodzaj konsystencji mieszanki 
betonowej i przewidywany wskaźnik konsystencji wg metody stożka opadowego [cm], lub metody 
Ve-Be [s], 
 d) sposób wytwarzania betonu, transportu, betonowania, pielęgnacji betonu, 
 e) wyniki próbnych badań wytrzymałości na ściskanie po 7 dniach wykonanych na 
próbkach w kształcie sześcianu o bokach 15 cm, zgodnie z pkt 6.3. PN-88/B-06250, 
 f) określenie trwałości betonu na podstawie prób opisanych w dalszej części, 
 g) projekty ewentualnych konstrukcji pomocniczych. 
Inspektor wyda pozwolenie na rozpoczęcie betonowania po sprawdzeniu i zatwierdzeniu 
dokumentów stwierdzających jakość materiałów i mieszanek betonowych i po wykonaniu 
niezależnie od przedsiębiorstwa betonowych mieszanek próbnych i ich zbadaniu. Wyżej 
wymienione badania winny być wykonane na próbkach przygotowanych zgodnie z propozycjami 
wykonawcy zawartymi w punktach a, b, c, d. 
Laboratorium badawcze, ilość próbek i sposób wykonania badań zostaną podane przez 
Inspektora, który wykonywać będzie okresowe badania w czasie realizacji, celem sprawdzenia 
zgodności właściwości materiałów i mieszanek betonowych zastosowanych z wcześniej 
przedłożonymi. 
6.2.2. Wytrzymałość i trwałość betonów 
Celem określenia w trakcie wykonywania betonów ich wytrzymałości na ściskanie, powinny być 
pobrane 2 serie próbek w ilościach zgodnych z PN-66/B-06250 poz. 5.1. Próbki powinny być 
pobrane oddzielnie dla każdego obiektu, dla każdej klasy betonu zaznaczonej na rysunkach 
projektu technicznego i dla każdego wykonywanego odrębnie segmentu płyty pomostu. Próbki 
powinny być pobierane komisyjnie z udziałem przedstawiciela Inspektora ze spisaniem protokółu 
pobrania podpisanego przez obie strony. Próbki oznakowane kolejnymi numerami zgodnie z 
protokółem pobrania winny być wyposażone w tabliczki z podpisami Inspektora i kierownika robót, 
gwarantującymi ich autentyczność. Próbki powinny być przechowywane w pomieszczeniach 
wskazanych przez Inspektora przez jedną dobę w formach, a następnie po rozformowaniu 
zgodnie z PN-88/B-06250 poz.6.3.3.  
Pierwsza seria próbek zostania zbadana w laboratorium wskazanym przez Inspektora w 
obecności przedstawiciela wykonawcy - celem stwierdzenia wytrzymałości odpowiadającej 
różnym okresom twardnienia, według dyspozycji podanych przez Inspektora.  
Wyniki prób zgniatania pierwszej serii próbek mogą być przyjęte jako poprawne pod warunkiem, 
że wartość wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach dojrzewania dla każdego obiektu i rodzaju 
betonu wyliczona wg.6.3.4. będzie odpowiadała klasie betonu nie niższej niż wskazana w 
obliczeniach statycznych i na rysunkach projektu. Jednakże celem potwierdzenia otrzymanych 
wyników powinny być poddane badaniom w Laboratorium Urzędowym próbki drugiej serii w 
ilościach wskazanych dla każdego z niżej wymienionych rodzajów betonu: 
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 betony nie zbrojone lub słabo zbrojone do wartości maks.30kg stali/m
3
 betonu- przynajmniej 

10% próbek, 
 betony zwykłe zbrojone - przynajmniej 20% próbek. 
W przypadku gdy wytrzymałość na ściskanie otrzymana dla każdego obiektu i rodzaju betonu w 
wyniku zgnieceń pierwszej serii próbek była niższa od wytrzymałości odpowiadającej klasie 
betonu przyjętej w obliczeniach statycznych i podanej na rysunkach projektu, należy poddać 
badaniom w Laboratorium Urzędowym wszystkie próbki drugiej serii, niezależnie od tego do jakiej 
klasy zaliczony jest beton. W oczekiwaniu na oficjalne wyniki badań Inspektor może zgodnie ze 
swoimi uprawnieniami wstrzymać betonowanie, a wykonawca nie może z tego tytułu rościć 
pretensji do jakichkolwiek odszkodowań. Jeżeli z badań drugiej serii wykonanych w Laboratorium 
Urzędowym otrzyma się wartość wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach dojrzewania 
odpowiadającą klasie betonu nie niższej niż wskazana w obliczeniach statycznych i na rysunkach 
wynik taki zostanie przyjęty do rozliczenia robót. Jeśli jednak z tych badań otrzyma się wartość 
wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach dojrzewania niższą od wytrzymałości odpowiadającej 
klasie betonu wskazanej w obliczeniach statycznych i na rysunkach, wykonawca będzie 
zobowiązany na swój koszt do wyburzenia i ponownego wykonania konstrukcji lub do wykonania 
innych zabiegów, które zaproponowane przez wykonawcę muszą być przed wprowadzeniem 
formalnie zatwierdzone przez Inspektora (w uzgodnieniu z nadzorem autorskim). 
Wszystkie koszty badań laboratoryjnych obciążają wykonawcę. Trwałość betonów określona jest 
stałością określonych właściwości w obecności czynników wywołujących degradację. Próba 
trwałości jest wykonywana przez poddanie próbek 100 cykli zamrażania i rozmrażania. Zmiany 
właściwości w wyniku tej próby powinny znaleźć się w podanych niżej granicach : 
 zmniejszenie modułu sprężystości 20% 
 utrata masy 2% 
 rozszerzalność liniowa 2% 
 współczynnik przepuszczalności do 9 przed cyklami zamrażania 10cm/sek, 
 8 po cyklach zamrażania 10cm/sek. 
Wykonanie próby trwałości wg wyżej opisanej metody jest bardzo kłopotliwe z uwagi na 
przewidzianą ilość cykli. W przypadku stałego uzyskiwania pozytywnych wyników tej próby i 
innych prób do uznania Inspektora pozostawia się jej wykonywanie i zakres tego wykonywania. 
6.3. Kontrola jakości mieszanki betonowej i betonu 
6.3.1. Zakres kontroli 
Zachowując w mocy wszystkie przepisy ust. 6.2. dotyczące wytrzymałości betonu, Inspektor ma 
prawo pobrania w każdym momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszych próbek materiałów lub 
betonów celem poddania badaniom bądź próbom laboratoryjnym. 
Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-88/B-
06250  
 konsystencja mieszanki betonowej, 
 zawartość powietrza w mieszance betonowej, 
 wytrzymałość betonu na ściskanie, 
 nasiąkliwość betonu, 
 odporność betonu na działanie mrozu, 
 przepuszczalność wody przez beton. 
Zwraca się uwagę na konieczność wykonania planu kontroli jakości betonu, zawierającego m.in. 
podział obiektu (konstrukcji) na części podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe określenie 
liczebności i terminów pobierania próbek do kontroli mieszanki i betonu. Inspektor może zażądać 
wykonania badań i kontroli na betonie utwardzonym za pomocą metod nieniszczących, jako próba 
sklerometryczna, próba za pomocą ultradźwięków, pomiaru oporności itp. 
6.3.2.Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej 
Sprawdzenie konsystencji przeprowadza się podczas projektowania składu mieszanki betonowej i 
następnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej. 
Różnice pomiędzy przyjętą a kontrolowaną konsystencją mieszanki nie powinny przekroczyć : 
 + 20% ustalonej wartości wskaźnika Ve-Be, 
 + 1 cm - wg metody stożka opadowego, przy konsystencji plastycznej. 
Dopuszcza się korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wyłącznie przez zmianę zawartości 
zaczynu w mieszance, przy zachowaniu stałego stosunku cementowo - wodnego, ewentualnie 
przez zastosowanie domieszek chemicznych. 
6.3.3. Sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej 
Sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej przeprowadza się metodą ciśnieniową 
podczas projektowania jej składu, a przy stosowaniu domieszek napowietrzających co najmniej 
raz w czasie zmiany roboczej podczas betonowania. Zawartość powietrza w mieszance 
betonowej badana metodą ciśnieniową wg PN-88/B-06250 nie powinna przekraczać: 
 2% w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzających, 
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 przedziałów wartości podanych w tabeli niżej w przypadku stosowania domieszek 
napowietrzających: 
 

Uziarnienie kruszywa [mm] 0– 16 0-31.5 

Zawartość 
powietrza 

Beton narażony na 
czynniki atmosferyczne 

3.5 do 5.5 
3 do 5 

[%] 
Beton narażony na stały 
dostęp wody przed 
zamarzaniem 

3.5 do 6.5 
4 do 6 

 
6.3.4. Sprawdzenie wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu) 
W celu sprawdzenia wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu) należy pobrać próbki o 
liczbie określonej w planie kontroli jakości, lecz nie mniej niż: 1 próbkę na 100 zarobów, 1 próbkę 
na 50 m

3
, 1 próbkę na zmianę roboczą oraz 3 próbki na partię betonu. Próbki pobiera się przy 

stanowisku betonowania, losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie 
przechowuje i bada zgodnie z PN-88/B-06250. Ocenie podlegają wszystkie wyniki badania próbek 
pobranych z partii. Partia betonu może być zakwalifikowana do danej klasy, jeśli wytrzymałość 
określona na próbkach kontrolnych 150*150*150 mm spełnia następujące warunki: 
1. Przy liczbie kontrolowanych próbek n < 15 

 R a Ri bGmin    ( 1 ) 

gdzie :  Ri min  - najmniejsza wartość wytrzymałości w badanej serii złożonej z "n" próbek, 

    RbG  - wytrzymałość gwarantowana, 

współczynnik zależny od liczby próbek wg tabeli 
 

Liczba próbek-n A 

od 3 do 4 1.15 

od 5 do 8 1.10 

od 9 do 14 1.05 

W przypadku, gdy warunek (1) nie jest spełniony, beton może być uznany za odpowiadający 
danej klasie, jeśli spełnione są następujące warunki (2) i (3) : 
 i bGR Rmin   ( 2 ) 

oraz 
 R RbG 1 2.  ( 3 ) 

 gdzie - średnia wartość wytrzymałości badanej serii próbek, obliczona wg wzoru (4): 

 R
n

Ri

i

n





1

1

 ( 4 ) 

w którym iR  - wytrzymałość poszczególnych próbek. 

2. Przy liczbie kontrolowanych próbek n > 15 zamiast warunku (1) lub połączonych warunków (2) 
i (3) obowiązuje warunek (5) 

 R s Ri bG  1 64.  ( 5 ) 

w którym : 

Ri  - średnia wartość wg wzoru (4), 

 s - odchylenie standardowe wytrzymałości dla serii n próbek obliczone wg wzoru: 

 s
n

R Ri



1

1

2( ) ( 6 ) 

W przypadku, gdy odchylenie standardowe wytrzymałości s, według wzoru (6) jest większe od 0.2 
R wg wzoru (4), zaleca się ustalenie i usunięcie przyczyn powodujących zbyt duży rozrzut 
wytrzymałości. W przypadku gdy warunki (1) lub (2) nie są spełnione, kontrolowaną partię betonu 
należy zakwalifikować do odpowiednio niższej klasy. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą 
kierownika, przeprowadzić można dodatkowe badania wytrzymałości betonu na próbkach 
wyciętych z konstrukcji lub elementu, albo badania nieniszczące wytrzymałości betonu wg PN-
74/B-06261 lub wg PN-74/B-06262. Jeżeli wyniki tych badań dodatkowych będą pozytywne, to 
nadzór może uznać beton za odpowiadający wymaganej klasie. 
  6.3.5. Sprawdzenie nasiąkliwości betonu 
Sprawdzenie nasiąkliwości betonu przeprowadza się przy ustalaniu składu mieszanki betonowej 
oraz na próbkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co 
najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niż 1 raz na 5000m

3
 betonu. Zaleca 
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się badanie nasiąkliwości na próbkach wyciętych z konstrukcji. Oznaczanie to przeprowadza się 
co najmniej na 5 próbkach pobranych z wybranych losowo różnych miejsc. 
6.3.6. Sprawdzanie odporności betonu na działanie mrozu 
Sprawdzanie odporności betonu na działanie mrozu przeprowadza się na próbkach wykonanych 
w warunkach laboratoryjnych podczas ustalania składu mieszanki betonowej oraz na próbkach 
pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej jeden raz w 
okresie betonowania obiektu i nie rzadziej niż 1 raz na 5000m

3
 betonu. Zaleca się badanie na 

próbkach wyciętych z konstrukcji. 
Do sprawdzenia stopnia mrozoodporności betonu w elementach jezdni i innych konstrukcjach 
szczególnie narażonych na styczność ze środkami odmrażającymi, zaleca się stosowanie metody 
przyspieszonej wg PN-88/B-06250. Wymagany stopień mrozoodporności betonu F 150 jest 
osiągnięty jeśli po wymaganej (150) liczbie cykli zamrażania-odmrażania próbek spełnione są 
poniższe warunki: 
1. Po badaniu metodą zwykłą, wg PN-88/B-06250, - 
 próbka nie wykazuje pęknięć, 
 łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi, odprysków 
kruszywa itp. nie przekracza 5% masy próbek nie zamrażanych, 
 obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do próbek nie zamrażanych nie jest większe 
niż 20%. 
2. Po badaniu metodą przyspieszoną, wg PN-88/B-06250, 
 - próbka nie wykazuje pęknięć, 
 - ubytek objętości betonu w postaci złuszczeń, odłamków i odprysków, nie przekracza w 
żadnej próbce wartości 0.05 cm

3
/cm

2
 powierzchni zanurzonej w wodzie. 

6.3.7. Sprawdzenie przepuszczalności wody przez beton 
Sprawdzenie stopnia wodoszczelności betonu przeprowadza się na próbkach wykonanych w 
warunkach laboratoryjnych podczas projektowania składu mieszanki betonowej oraz na próbkach 
pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, nie rzadziej jednak niż 1 raz 
na 5000 m

3
 betonu. Wymagany stopień wodoszczelności betonu W 8 jest osiągnięty, jeśli pod 

ciśnieniem wody 0.8 MPa w czterech na sześć próbek badanych zgodnie z PN-88/B-06250 nie 
stwierdza się oznak przesiąkania wody. 
6.3.8. Dokumentacja badań 
Na wykonawcy robót spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez 
własne laboratoria lub na zlecenie), przewidzianych niniejszymi Specyfikacjami oraz gromadzenie, 
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości 
betonu i stosowanych materiałów. 
6.4. Badania i odbiory konstrukcji betonowych 
6.4.1. Badania w czasie budowy 
Badania konstrukcji betonowych i żelbetowych w czasie wykonywania robót polegają na 
sprawdzeniu na bieżąco, w miarę postępu robót, jakości używanych materiałów i zgodności 
wykonywanych robót z Rysunkami i obowiązującymi normami. Badania powinny objąć wszystkie 
etapy produkcji, a przede wszystkim takie roboty, które przy ostatecznym odbiorze nie będą 
widoczne, a jakość ich wykonania nie będzie mogła być sprawdzona. Wyniki badań oraz wnioski i 
zalecenia powinny być wpisane do dziennika budowy. 
1. Sprawdzenie materiałów polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich odpowiadają przewidzianym 
w dokumentacji technicznej i czy są zgodne ze świadectwami jakości i protokółami odbiorczymi. 
2. Sprawdzenie rusztowań wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, pionem, niwelatorem i 
porównanie z Rysunkami. 
Badania polegają na stwierdzeniu : 
zgodności podstawowych wymiarów z Rysunkami, 
zachowaniu rzędnych oraz odchylenia od położenia poziomego i pionowego, 
zgodności przekrojów poprzecznych elementów nośnych, 
wielkości podniesienia wykonawczego, 
prawidłowości i dokładności połączeń między elementami. 
Sprawdzenie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne połączeń i przez kontrolę dociągnięcia 
wszystkich śrub w konstrukcji. 
3. Sprawdzenie deskowań wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, poziomicą, łatą i 
porównanie z Rysunkami oraz PN-63/B-06251. 
4. Sprawdzenie zbrojenia wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, poziomicą, suwmiarką i 
porównanie z Rysunkami oraz PN-63/B-06251. 
5. Sprawdzenie robót betonowych wykonuje się wg PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251. 
6.  Badania powierzchni betonu pod kątem rys, pęknięć i raków. 
6.4.2. Badania po zakończeniu budowy 
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1. Sprawdzenie podstawowych wymiarów obiektu należy przeprowadzać przez wykonanie 
pomiarów na zgodność z Rysunkami w zakresie: 
 podstawowych rzędnych nawierzchni oraz położenia osi obiektu w stosunku do dojazdów, 
 rozpiętości poszczególnych przęseł i długości całego obiektu. 
2. Sprawdzenie konstrukcji należy wykonać przez oględziny oraz kontrolę formalną dokumentów z 
badań prowadzonych w czasie budowy. 
6.4.3. Badania dodatkowe 
Badania dodatkowe wykonuje się gdy co najmniej jedno badanie wykonywane w czasie budowy 
lub po jej zakończeniu dało wynik niezadowalający lub wątpliwy. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Obmiar robót betonowych 
Jednostka obmiarową jest m

3
 (metr sześcienny) konstrukcji betonowej lub żelbetowej. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena wykonania 1 m3 konstrukcji betonowej lub żelbetowej obejmuje: 
-  próby przygotowawcze 
-  projektowanie mieszanki betonowej 
-  przygotowanie mieszanki betonowej 
-  transport mieszanki betonowej 
-  deskowanie, 
- układanie mieszanki betonowej, 
- pielęgnacja betonu, 
- pomiary i badania wymagane w Specyfikacji 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy dotyczące deskowań 
PN-89/D-95017  Drewno tartaczne sosnowe i modrzewiowe 
PN-75/D-96000  Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
PN-72/D-96002  Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia 
PN-59/M-82010  Podkładki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych 
PN-88/M-82121  Śruby z łbem kwadratowym 
PN-88/M-82151  Nakrętki kwadratowe 
PN-85/M-82503  Wkręty do drewna ze łbem stożkowym 
PN-85/M-82505  Wkręty do drewna ze łbem kulistym 
BN-87/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem okrągłym i kwadratowym 
10.2. Normy dotyczące betonu 
PN-86/B-01300  Cementy. Terminy i określenia. 
PN-88/B-04300  Cement. Metody badań. Oznaczenia cech fizycznych. 
PN-76/B-06000  Cement. Pobieranie i przygotowywanie próbek. 
PN-88/B-30000  Cement portlandzki. 
BN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie. 
PN-86/B-06712  Kruszywa mineralne do betonu. 
PN-89/B-06714/01  Kruszywa mineralne. Badania. Podział, nazwy i określenie badań. 
PN-76/B-06714/12  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 
obcych. 
PN-78/B-06714/13  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych. 
PN-78/B-06714/15  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego. 
PN-78/B-06714/16  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren. 
PN-77/B-06714/17  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności. 
PN-77/B-06714/18  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości. 
PN-78/B-06714/19  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą 
bezpośrednią. 
PN-78/B-06714/26  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 
organicznych. 
PN-78/B-06714/28  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą 
bromową. 
PN-78/B-06714/34  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności alkalicznej. 
PN-78/B-06714/40  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymałości na miażdżenie. 
PN-87/B-06714/43  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości ziaren słabych.  
BN-84/6774-02  Kruszywa mineralne. Kruszywa kamienne łamane do nawierzchni drogowych. 
PN-87/B-06721  Kruszywa mineralne. Pobieranie próbek. 
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PN-88/B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-88/B-06250  Beton zwykły. 
BN-73/6736-01  Beton zwykły. Metody badań. Szybka ocena wytrzymałości na ściskanie. 
BN-78/6736-02  Beton zwykły. Beton towarowy. 
BN-62/6738-05  Beton hydrotechniczny. Badania betonu. 
BN-62/6738-06  Beton hydrotechniczny Badania składników betonu. 
BN-76/6722-04  Kruszywo z keramzytu 
10.3. Normy dotyczące konstrukcji betonowych 
PN-91/S-10042  Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 
Projektowanie. 
PN-77/S-10040  Żelbetowe i betonowe konstrukcje mostowe. Wymagania i badania. 
PN-63/B-06251  Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-74/B-06261  Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania 
wytrzymałości betonu na ściskanie. 
PN-74/B-06262  Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania 
wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N. 
PN-91/S-10042  Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 
Projektowanie. 
10.4. Inne dokumenty 
 [1] Wymagania i zalecenia dotyczące wykonania betonów do konstrukcji mostowych. Generalna 
Dyrekcja Dróg Publicznych Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej. Warszawa 1987. 
 [2] Wytyczne wykonania pielęgnacji świeżego betonu preparatem powłokowym "Betonal". IBDiM 
Warszawa 1984. 
 [3] Standardowa metodyka badań i techniczno-ekonomiczne kryteria oceny efektywność 
stosowania domieszek chemicznych do betonu (wytyczne). CEBET. Warszawa 1986. 
 [4] Świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym nr 102/86. 
Cement drogowy 45. IBDiM Warszawa 1986. 
 [5] Świadectwo do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym nr  101/85. Roksol B-3A - 
domieszka napowietrzająca do betonów cementowych. IBDiM Warszawa 1985. 
 [6] Świadectwo dopuszczenia nr 323/84. Plastyfikator SK-1 ITB. ITB. Warszawa 1984. 
 [7] Instrukcja nr 237 stosowania do betonu środka uplastyczniającego "Klutan". ITB. Warszawa 
1982. 
 [8] Świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie nr 563/85. Akcelbet 85. Akcelbett 
85-6. Bezchlorkowe dodatki przyśpieszające twardnienie betonu. ITB. Warszawa 1986. 
[9] Międzynarodowe zalecenia obliczania i wykonywania konstrukcji z  betonu. Europejski Komitet 
Betonu. Arkady. Warszawa 1973. 
[10] PRN,MiJ. Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1. Reguły ogólne i reguły dla 
budynków. Tom I. Wersja Polska ENV 1992-1-1: 1991 (Tekst do pierwszej ankiety 
normalizacyjnej). ITB. Warszawa 1992. 
[11] Deklaracja Zgodności IBDiM Nr AT/2000-04-0845 dotyczy włókien stalowych do betonu 
BAUMIX 
 
452-3 Wykonywanie konstrukcji dachowych 45261100-5 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot stosowania ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót budowlanych dotyczących konstrukcji drewnianych w ramach zadania związanego 
budową targowiska „Mój Rynek” w Ludwinie wraz z budową wiaty targowej i budynku socjalno-
garażowego  na działce nr 514/7, obręb 11, jedn. ewid. 061002_2 LUDWIN  
1.2. Zakres stosowania ST 
ST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót dotyczących w/w 
budynku. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Niniejsza specyfikacja dotyczy wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych – zadaszenia nad 
głównymi wejściami do budynku nie narażonych na agresywne działanie środowiska, 
projektowanych wg PN-B-03150:2000. 
Zakres obejmuje konstrukcje dachowe 
Zakres nie obejmuje konstrukcji mostowych i hydrotechnicznych, rusztowań, form do 
wykonywania elementów z betonu oraz zabezpieczeń wykopów. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z normą PN-B-03150:2000, normami 
związanymi, a także podanymi niżej: 
Klasa kontroli – określa przedmiot i zakres kontroli zgodnie z postanowieniami p. 6. 
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Odchyłka – różnica pomiędzy rzeczywistym wymiarem lub usytuowaniem elementu a wartościami 
nominalnymi podanymi w projekcie, SST. 
Odchyłka dopuszczalna – wartość dopuszczalna odchyłki określona w projekcie, SST. 
Punkt pozycyjny – punkt (poziom) odniesienia przy kontroli geodezyjnej. 
Tolerancja – suma bezwzględnych wartości odchyłek. 
Tolerancje specjalne – tolerancje zaostrzone, gwarantujące spełnienie założeń projektowych, 
dotyczących bezpieczeństwa lub innych właściwości funkcjonalnych obiektu. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 
projektową, ST, poleceniami Inspektora nadzoru. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Drewno lite 
Konstrukcje i elementy konstrukcji powinny być wykonane z tarcicy iglastej, sortowanej 
wytrzymałościowo, odpowiadającej  klasie sortowniczej C30  (określonej w dokumentacji 
projektowej) i trwale oznakowanej. Inne rodzaje drewna należy stosować w przypadkach 
technicznie uzasadnionych. 
Drobne elementy konstrukcyjne itp. należy wykonywać z drewna twardego, np. dębowego, 
akacjowego lub innego o zbliżonej twardości. 
Drewno stosowane do konstrukcji powinno być klasyfikowane metodami wytrzymałościowymi. 
Zasady klasyfikacji powinny być oparte na ocenie wizualnej lub mechanicznej, na nieniszczących 
metodach pomiaru jednej lub więcej właściwości. Klasyfikacja wizualna lub mechaniczna powinna 
spełniać wymagania podane w normach: PN-92/D-94021, PN-EN 518, PN-EN 519. Klasy 
wytrzymałościowe drewna litego należy przyjmować zgodnie z PN-EN 338. 
Klasa wytrzymałości drewna powinna odpowiadać ustaleniom projektowym oraz wartości 
wytrzymałości charakterystycznej wg PN-B-03150:2000. 
Wilgotność drewna powinna mieścić się w granicach od 15%-18% 
Właściwości tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowanej wytrzymałościowo i kryteria jakości powinny 
być – w zależności od zakresu jej stosowania – zgodne z  wymaganiami PN-82/D-94021i/lub PN-
75/D-96000 oraz PN-EN 350-1-2. 
Tarcica iglasta sortowana wytrzymałościowo powinna być przed użyciem sprawdzona i 
zakwalifikowana do odpowiedniej klasy wytrzymałościowej na podstawie oznaczeń (cechowania), 
cech i parametrów wytrzymałościowych, kryteriów wizualnych i wad obróbki.  Stosowanie tarcicy 
iglastej ogólnego przeznaczenia wg PN-75/D-96000 w wymienionych sortymentach i klasach 
obowiązuje do czasu objęcia klasyfikacją wytrzymałościową wszystkich jej sortymentów. Ocena 
tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowanej wytrzymałościowo powinna być przeprowadzona 
zgodnie z wymaganiami PN-82/D-94021 przez upoważnione osoby, np. kwalifikowanych 
(licencjonowanych) brakarzy. 
Pakowanie, przechowywanie i transport tarcicy sortowanej wytrzymałościowo powinny być zgodne 
z wymaganiami PN-82/D-94021. 
2.2. Łączniki mechaniczne 
Łączniki mechaniczne stosowane w połączeniach elementów konstrukcji drewnianych w postaci 
gwoździ, śrub, kotew powinny spełniać wymagania PN-b-03150:2000 oraz PN-EN 912 lub (po ich 
wprowadzeniu) PN-EN 14545 i PN-EN 14592. 
Łączniki metalowe powinny być zabezpieczone przed korozją – w zależności od klasy 
użytkowania – zgodnie z PN-B-03150:2000. 
2.3 Preparaty do zabezpieczania drewna i materiałów drewnopochodnych 
Preparaty do zabezpieczania drewna i materiałów drewnopochodnych przed korozją biologiczną 
powinny być zgodne z wymaganiami PN-C-04906:2000, wymaganiami podanymi w aprobatach 
technicznych oraz zgodnie z zaleceniami udzielania aprobat technicznych. 
Preparaty do zabezpieczenia drewna i materiałów drewnopochodnych przed ogniem powinny 
spełniać wymagania podane w aprobatach technicznych. 
Preparaty do zabezpieczania drewna i materiałów drewnopochodnych przed działaniem korozji 
chemicznej powinny spełniać wymagania podane w aprobatach technicznych. 
Elementy konstrukcji nośnej wraz z poszyciem i łaceniem po oczyszczeniu i uzyskaniu wilgotności 
15÷18% należy nasycić środkiem owado i grzybobójczym oraz dodatkowo p.poż. na min. 15min. 
3. SPRZĘT 
Wykonawca przystępujący do wykonania konstrukcji drewnianych powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
piły ręczne i tarczowe 
dłutownice 
wyrzynarki 
młotki drewniane i metalowe. 
4.TRANSPORT 
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Transport powinien się odbywać zgodnie z obowiązującymi przepisami transportowymi 
regulującymi przewóz materiałów. 
Wykonawca powinien mieć zabezpieczony transport w postaci samochodów ciężarowych o 
ładowności odpowiedniej do ładunku. 
Materiały drewniane powinny być zabezpieczone przed wilgocią podczas transportu i 
składowania. 
5. WYKONANIE ROBÓT I METODY KONTROLI ORAZ TOLERANCJE WYMIAROWE 
5.1. Zasady ogólne 
Elementy konstrukcji drewnianych powinny być zgodne z projektem budowlanym (dokumentacją 
techniczną). 
Odchyłki wymiarów elementów konstrukcji drewnianych nie powinny przekraczać wielkości 
podanych w dokumentacji technicznej.  
Elementy konstrukcji z drewna i/lub materiałów drewnopochodnych powinny być zabezpieczone 
przed długotrwałym zawilgoceniem we wszystkich stadiach ich wykonywania. 
Części elementów konstrukcji stykające się z elementami konstrukcji z innych chłonących wilgoć 
materiałów powinny być izolowane. 
Preparaty i zalecana technologia zabezpieczenia elementów konstrukcji z drewna i/lub materiałów 
drewnopochodnych przed wilgocią, korozją chemiczną, biologiczną i ogniem powinny być podane 
w dokumentacji technicznej. 
Sposób zabezpieczenia elementów konstrukcji z drewna i/lub materiałów drewnopochodnych 
przed korozją biologiczną powinien być zgodny z instrukcją producenta oraz powinien odpowiadać 
wymaganiom Instrukcji ITB 355/98. 
5.2. Wykonanie połączeń 
Połączenia powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją techniczną. 
Złącza na łączniki mechaniczne powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną, z 
uwzględnieniem rodzaju łączników, ich zgodności z normami przedmiotowymi oraz ich rozstawu i 
rozmieszczenia w stosunku do zasad przyjętych w PN-B-03150:2000. 
W złączach na łączniki mechaniczne nie należy stosować więcej niż 2 rodzaje łączników. 
5.3. Składowanie elementów 
Elementy konstrukcji z drewna  powinny być składowane w warunkach zabezpieczających je przed 
zawilgoceniem i uszkodzeniem, zgodnie z instrukcją producenta. 
Wszystkie elementy powinny być składowane na podłożu utwardzonym, powinno się je 
odizolować od podłoża warstwą folii oraz składować na podkładach z materiałów twardych, na 
wysokości co najmniej 20 cm od podłoża. 
Elementy poziome w postaci belek itp. powinny być składowane na podkładkach rozmieszczonych 
zgodnie z warunkami składowania określonymi w projekcie, w sposób odzwierciedlający ich pracę 
statyczną, przy czym przy składowaniu warstwowym rozstaw podkładek powinien być zagęszczony, 
tak aby nie powstały dodatkowe odkształcenia, wynikające z systemu składowania. Przy układaniu 
warstwowym wysokość składowania nie powinna przekraczać trzech warstw elementów. Warstwy 
składowanych elementów powinny być oddzielone od siebie przekładkami, rozmieszczonymi w 
sposób nie powodujący powstania ich deformacji. Elementy poziome wysokie, na przykład 
elementy ścian stolcowych, powinny być składowane jak elementy pionowe. 
Elementy pionowe w postaci słupów, mogą być składowane w pozycji pionowej, przy czym kąt 
odchylenia od pionu nie powinien przekraczać 15°, lub w pozycji poziomej, na podkładkach, na 
wysokości co najmniej 20 cm od podłoża, w sposób nie powodujący ich deformacji, przy 
zachowaniu wymagań takich, jak dla składowania elementów poziomych. 
Roboty w zakresie oczyszczania i ponownej impregnacji konstrukcji dachowych i inne podobne 
roboty specjalistyczne 
Zakres obejmuje konstrukcje dachowe, 
Preparaty do zabezpieczania drewna i materiałów drewnopochodnych 
Preparaty do zabezpieczania drewna i materiałów drewnopochodnych przed korozją biologiczną 
powinny być zgodne z wymaganiami PN-C-04906:2000, wymaganiami podanymi w aprobatach 
technicznych oraz zgodnie z zaleceniami udzielania aprobat technicznych. 
Preparaty do zabezpieczenia drewna i materiałów drewnopochodnych przed ogniem powinny 
spełniać wymagania podane w aprobatach technicznych. 
Preparaty do zabezpieczania drewna i materiałów drewnopochodnych przed działaniem korozji 
chemicznej powinny spełniać wymagania podane w aprobatach technicznych. 
Elementy konstrukcji nośnej wraz z poszyciem i łaceniem po oczyszczeniu i uzyskaniu wilgotności 
15÷18% należy nasycić środkiem owado i grzybobójczym oraz dodatkowo p.poż. na min. 15min. 
5.4. Więźba dachowa 
Przekroje i rozmieszczenie elementów powinny być zgodne z dokumentacją techniczną.  
Elementy więźby dachowej stykające się z murem powinny być w miejscu styku impregnowane 
środkami grzybobójczymi oraz odizolowane papą. 
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5.5. Łacenie połaci dachowych 
Przekrój łat powinien być zgodny z dokumentacją techniczną i nie mniejszy niż 32/50 mm. Łaty 
powinny być przybite do każdej krokwi co najmniej gwoździem okrągłym o średnicy 4 mm lub 
kwadratowym o boku 3,5 mm i długości nie mniejszej niż 2,5-krotna grubość łat. Styki łat powinny 
być usytuowane na krokwiach. 
Osiowy rozstaw łat powinien być podany w dokumentacji technicznej. Łaty powinny być 
zabezpieczone przed korozją biologiczną. Odchyłki w rozstawie łat nie powinny przekraczać 5 mm. 
5.6. Deskowanie połaci dachowych 
Deskowanie połaci dachowych – zgodnie z dokumentacją techniczną o przekroju 22mm układane 
na dotyk. 
Deski powinny być zabezpieczone przed korozją biologiczną i ułożone stroną do-rdzeniową ku dołowi 
oraz przybite do każdej krokwi co najmniej jednym gwoździem o długości równej co najmniej 2,5-krotnej 
ich grubości. Czoła desek powinny się stykać na krokwiach.  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Klasy kontroli 
W celu zróżnicowania wymagań kontroli w zależności od typu i użytkowania konstrukcji rozróżnia 
się dwie klasy 
 kontroli wykonania elementów konstrukcji: 
- klasa kontroli zwykłej, 
- klasa kontroli rozszerzonej. 
Kontrola dotyczy właściwości stosowanych wyrobów i materiałów oraz wykonania robót. Powinna 
ona obejmować kontrolę w czasie wykonania (produkcji -z uwzględnieniem kontroli 
międzyoperacyjnej) i kontrolę zgodności (z wymaganiami). 
Klasa kontroli może się odnosić do wykonanej konstrukcji, określonych elementów konstrukcji lub 
określonych operacji. 
Jeśli w ustaleniach projektowych nie stwierdza się inaczej, przy wykonywaniu konstrukcji z drewna 
i/lub z materiałów drewnopochodnych stosuje się klasę kontroli I. 
Kontrolę rozszerzoną zaleca się w przypadku wykonywania konstrukcji lub elementów konstrukcji, 
którym są stawiane szczególne wymagania w zakresie niezawodności i o poważnych 
konsekwencjach zniszczenia (np. konstrukcje monumentalne) oraz w przypadku szczególnych 
wymagań funkcjonalnych. 
Rozróżnia się kontrolę wewnętrzną i zewnętrzną, sprawowaną odpowiednio przez wykonawcę 
oraz przez inwestora lub władze publiczne. 
6.2. Planowanie kontroli i badań 
Kontrola i badania operacji związanych z wykonaniem robót powinny być planowane oraz 
przeprowadzone i udokumentowane przez wykonawcę zgodnie z ustaleniami projektowymi. 
Wykonanie różnych części konstrukcji może być przypisane różnym klasom kontroli w zależności 
od złożoności wykonania i roli spełnianej w gotowej konstrukcji. W przypadku konstrukcji 
drugorzędnych lub powtarzalnych, wykonywanych zgodnie ze sztuką budowlaną, dopuszcza się 
kontrolę uproszczoną na podstawie inspekcji. 
Kontrola powinna być wykonywana zgodnie z planem kontroli. W przypadku kontroli zwykłej 
przedmiotem kontroli są wybrane losowo, a w przypadku kontroli rozszerzonej wszystkie lub 
wskazane w ustaleniach projektowych elementy lub operacje robocze. 
Dokumentacja działań i wyników kontroli powinna zawierać wszystkie dokumenty planowania, rejestr 
wyników oraz rejestr niezgodności i działań korekcyjnych. 
Dokładność wymiarów i usytuowania narożników oraz wybranych ścian budynku podlega kontroli 
ciągłej. 
6.3. Kontrola i badania materiałów i wyrobów 
Badania właściwości materiałów i wyrobów powinny być przeprowadzane zgodnie z wymaganiami 
podanymi w normach, aprobatach technicznych oraz w niniejszych warunkach technicznych. 
Potwierdzenie właściwości materiałów i wyrobów powinno być podane: 
w zaświadczeniach z kontroli (certyfikatach zgodności lub deklaracjach zgodności wyrobów z 
dokumentami odniesienia oznaczonych znakiem budowlanym), 
w zapisach w dzienniku budowy, 
w innych dokumentach, na przykład ekspertyzach technicznych. 
Każda dostawa materiałów lub wyrobów powinna być wyraźnie identyfikowana oraz zaopatrzona w 
deklarację lub certyfikat zgodności i oznakowana znakiem budowlanym B lub C€. 
Przy odbiorze materiałów i elementów konstrukcji drewnianych na budowie należy sprawdzić 
zgodność typu, rodzaju, klasy, wymiarów tych elementów z wymaganiami podanymi w projekcie lub 
w specyfikacji technicznej. 
Kontrola wyrobów budowlanych stosowanych w budownictwie z drewna powinna być zgodna z 
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobów 
budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. 2004, nr 130, poz. 1386). 



Targowisko „Mój Rynek” w Ludwinie  wraz z budową wiaty targowej i budynku socjalno-garażowego 
na działce nr 514/7, obręb 11, jedn. ewid. 061002_2 

 36 

6.4. Kontrola i badania konstrukcji drewnianych 
Ocenę prawidłowości wykonania i zgodności z ustaleniami projektowymi należy przeprowadzić na 
podstawie oględzin, wyników odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych oraz zapisów w 
dzienniku budowy. 
Badanie elementów przed montażem obejmuje: 
sprawdzenie poprawności wykonania elementów i połączeń, 
sprawdzenie  wymiarów poszczególnych elementów za pomocą taśmy lub miarki stalowej z 
podziałką milimetrową oraz sprawdzenie wilgotności drewna. 
Odbiory międzyoperacyjne i częściowe powinny obejmować: 
zgodność wykonanych robót z dokumentacją techniczną, 
rodzaj i klasę oraz wilgotność drewna, 
prawidłowość wykonania połączeń, 
zabezpieczenie drewna, 
wymiary elementów, 
prawidłowość usytuowania elementów w poziomie i w pionie, 
Elementy konstrukcji z nieprawidłowo wykonanymi połączeniami nie powinny być wbudowane. 
Warunkiem ich wbudowania może być pozytywna ocena ekspercka. 
Sprawdzenie wymiarów elementów należy przeprowadzać na podstawie oględzin i pomiarów 
taśmą stalową z podziałką milimetrową albo suwmiarką- na losowo wybranych elementach, na 
przykład ścianie, belce, słupie 
Sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz prostoliniowości krawędzi należy 
przeprowadzić przez przykładanie łaty kontrolnej o długości 2,0 m w kierunkach prostopadłych 
na skrzyżowaniu murów oraz na powierzchni ściany, a następnie przez pomiar prześwitu między 
łatą i powierzchnią lub krawędzią ściany, z dokładnością do 1 mm. 
7.  OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest 1m

2
 połaci. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Podstawę kwalifikującą do odbioru wykonania konstrukcji i obiektów budowlanych z drewna 
stanowią następujące dokumenty: projekt techniczny, dziennik budowy, dokumentacja 
powykonawcza oraz stwierdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową i 
zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej . 
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić: 
pełną dokumentację powykonawczą, 
protokoły z badań kontrolnych oraz certyfikaty jakości materiałów i wyrobów, 
protokoły z odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące 
wykonywania robót z uwzględnieniem robót zanikających, 
wyniki sprawdzenia dokładności wymiarów elementów i ich usytuowania, 
wykaz stwierdzonych w trakcie wykonywania robót  niezgodności i działań korekcyjnych, 
pisemne uzasadnienie odstępstw od dokumentacji, potwierdzone przez inspektora nadzoru. 
Odbiór końcowy obejmuje całość wykonanego obiektu. 
Zgodność wykonania konstrukcji z dokumentacją projektową stwierdza się na podstawie 
porównania wyników badań z wymaganiami norm i aprobat technicznych z dodatkowymi 
ustaleniami podanymi w projekcie lub w ekspertyzach technicznych oraz z wymaganiami 
zawartymi w specyfikacji technicznej. Odbiór końcowy obejmuje co najmniej stwierdzenie: 
zgodności z dokumentacją techniczną, 
prawidłowości kształtu i wymiarów konstrukcji, 
prawidłowości oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementów konstrukcyjnych, 
prawidłowości wykonania złączy, 
prawidłowości zabezpieczenia konstrukcji, 
nieprzekroczenia odchyłek wymiarowych elementów i całej konstrukcji. 
Konstrukcje wykonane w sposób niezgodny z wymaganiami podlegają odrębnemu postępowaniu. 
Mogą być odebrane pod warunkiem, że odstępstwa nie zagrażają bezpieczeństwu konstrukcji, w 
tym bezpieczeństwu pożarowemu, oraz nie utrudniają warunków i nie obniżają komfortu jej 
użytkowania. W innych przypadkach zaleca się opracowanie ekspertyzy technicznej i wykonanie 
jej zaleceń. 
9. PODSTAWA WYCENY  
Jednostka cenowa zawiera następujące roboty: 
odwiązanie elementów składowych konstrukcji, 
zaimpregnowanie miejsc obrabianych, 
zamontowanie konstrukcji dachu z gotowych elementów, 
izolowanie elementów papą przy stykach z murem. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
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PN-B-01042:1999 Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje drewniane 
PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogólne zasady ochrony 
PN-87/B-02355 Tolerancje wymiarów w budownictwie. Postanowienia ogólne 
PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych 
PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie 
PN-76/C-04906:2000 Środki ochrony drewna. Ogólne wymagania i badania 
PN-EN 844-2:2000 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące drewna 
okrągłego  
PN-EN 912:2000 łączniki do drewna. Dane techniczne łączników stosowanych w konstrukcjach 
drewnianych 
EN 14592 Konstrukcje drewniane. Łączniki. Wymagania 
PN-EN-ISO 9001:2001 Systemy zarządzania jakością. Wymagania 
PN ISO 9002:1996 Systemy jakości. Model zapewnienia jakości w produkcji, instalowaniu i 
serwisie 
PN ISO 9003:1996 Systemy jakości. Model zapewnienia jakości w kontroli i badaniach końcowych 
PN ISO 9004:1996 Zarządzanie jakością i elementy systemu jakości. Wytyczne 
 
452-4 Wykonywanie pokryć dachowych  45261210-9 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych 
z budową targowiska „Mój Rynek” w Ludwinie wraz z budową wiaty targowej i budynku socjalno-
garażowego  na działce nr 514/7, obręb 11, jedn. ewid. 061002_2 LUDWIN 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym w postępowaniu przetargowym oraz 
przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robot wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robot objętych ST 
Specyfikacja dotyczy czynności mających na celu wykonanie pokryć dachowych z blachy 
trapezowej.. 
Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań 
w zakresie przygotowania podkładów i sposobów ich oceny, wymagań dotyczących wykonania 
pokryć oraz ich odbiorów. 
Specyfikacja nie obejmuje wymagań dotyczących wykonania obróbek blacharskich i pokrycia 
blachą koszy dachowych oraz montażu urządzeń do odprowadzania wód opadowych. Wymagania 
te określono w ST „Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe”. 
Specyfikacja obejmuje następujący zakres robot: 
a) odbiór podłoża (podkładu) pod pokrycie z blachy trapezowej, 
b) wykonanie pokrycia dachowego z blachy trapezowej 
1.4. Określenia podstawowe 
Pokrycie - warstwa chroniąca obiekt przed opadami atmosferycznymi poprzez pokrycie połaci 
dachowych blachą. 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz 
za ich zgodność z Rysunkami, Specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora. 
Pokrycie dachu powinno zapobiegać przedostawaniu się wody opadowej do konstrukcji, 
2. MATERIAŁY 
Wszelkie materiały do wykonywania pokryć dachowych blachą powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał 
do powszechnego stosowania w budownictwie. 
Blacha stalowa ocynkowana płaska powinna odpowiadać normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-
92122. Grubość blachy 0,5 mm do 0,55 mm, obustronnie ocynkowane metodą ogniową – równą 
warstwą cynku (275 g/m

2
) oraz pokryta warstwą pasywacyjną mającą działanie antykorozyjne i 

zabezpieczające. 
Występuje w arkuszach o wymiarach 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm. 
Inne blachy płaskie: 
blacha stalowa powlekana powłokami poliestrowymi, grubości 0,5 ÷ 0,55 mm, arkusze o 
wymiarach 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm 
Blachy profilowe, grubości 0,5 ÷ 0,7 mm powlekane, na stronie licowej powłokami poliestrowymi 
25 mikrometrów lub 35 mikrometrów, na stronie spodniej powłoką epoksydową 10 mikrometrów. 
Blachy trapezowe, cynkowane ogniowo, grubości 0,50, 0,55 i 0,75 mm. 
Profile T45 powlekane lakierem. 
3. SPRZĘT 
Specjalistyczny sprzęt dekarski  
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Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego 
wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 
4. TRANSPORT 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów pokrycia powinny odbywać się tak aby 
zachować ich dobry stan techniczny. 
Jeżeli zachodzi konieczność przechowywania gontów przed dłuższy okres czasu należy: 
bezwzględnie usunąć folię ochronną 
składować w pomieszczeniach suchych i przewiewnych 
oddzielić materiał od podłoża minimum 20 cm. 
Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące, sprawne technicznie środki 
transportu: 
samochód skrzyniowy o ładowności 5 ÷ 10 ton 
samochód dostawczy o ładowności 0,9 tony 
ciągnik kołowy z przyczepą 
Blachy do pokryć dachowych mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i 
zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. 
Blachy powinny być układane w pozycji poziomej, wzdłuż środka transportu. 
jeżeli długość elementów z blachy dachówkowej jest większa niż długość pojazdu, wielkość 
nawisu nie może przekroczyć 1 m. 
Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów 
obowiązujących w transporcie drogowym. 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i przewożonych materiałów. 
Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów 
ruchu drogowego. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Do robót pokrywczych można przystąpić po spełnieniu wymagań ogólnych podanych wykonania 
podłoża. 
Przed przystąpieniem do układania właściwego pokrycia powinny być wykonane obróbki 
blacharskie na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach, rurach masztowych i 
podobnych elementach przechodzących przez pokrycie dachowe z możliwością zastosowania 
tzw. fartuchów blaszanych na pokrycie od strony okapu. 
Wymagania ogólne dla podkładów 
Każdy podkład pod pokrycie powinien spełniać następujące wymagania ogólne: 
pochylenie płaszczyzny połaci dachowych z desek, łat lub płatwi powinno być dostosowane do 
rodzaju pokrycia, zgodnie z PN-B-02361:1999 
równość powierzchni deskowania powinna taka, aby prześwit pomiędzy powierzchnią deskowania 
a łatą o długości 3 m był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do spadku i nie większy 
niż 10 mm w kierunku równoległym do spadku (pochylenia połaci dachowej) 
równość połaci z łat lub płatwi powinna być analogiczna, jak podano powyżej na co najmniej 3 
krokwiach (przy podkładzie z łat) lub na 3 płatwiach (przy podkładzie z płatwi) 
podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mieć 
odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystającymi ponad powierzchnię pokrycia. 
Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna wynosić od 20 do 40 mm, a szczelin obwodowych 
około 20 mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny być wypełnione materiałem 
elastycznym lub kitem asfaltowym. 
w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny być 
usztywnione krawędzie zewnętrzne. 
Podkład z łat pod pokrycie z blach dachówkowych 
W przypadku podkładu z łat pod pokrycia z blach dachówkowych należy przestrzegać 
następujących zaleceń: 
łaty należy przybijać na kontrłatach, równolegle do linii okapu, za pomocą gwoździ ocynkowanych, 
pierwszą łatę umieszcza się w linii okapu, pozostałe równolegle do niej, z rozstawem 
odpowiadającym wymiarowi pojedynczego profilu dachówki. 
Pokrycia z blachy 
Pokrycia z blachy należy wykonywać zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach 
wyrobów i wymaganiami producenta oraz normą PN-B-02361:1999. 
W przypadku montażu profili dachówkowych należy przestrzegać następujących zasad: 
blachy przycina się za pomocą nożyc wibracyjnych, a w przypadku małego zakresu cięcia za 
pomocą piły lub nożyc do blach. Nie wolno do cięcia używać szlifierek kątowych lub innych 
narzędzi wytwarzających podczas cięcia wysoką temperaturę – ze względu na korozję miejsc 
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ciętych,  po cięciu i wierceniu należy usunąć wszystkie metalowe odpady mogące spowodować 
odbarwienie powierzchni blach, blachy trapezowe należy układać i mocować za pomocą wkrętów 
samonawiercających do łat drewnianych lub metalowych. Wkręty należy wkręcać za pomocą 
wiertarek ze sprzęgłem, zwracając uwagę, aby nie uszkodzić przy tym nakładek z EPDM. 
Podkładka powinna nieznacznie wystawać poza brzeg górnej podkładki stalowej. Wkręty powinny 
być umieszczone w środku wgłębienia, w dolnej fali. Powinny być mocowane w co drugiej fali, w 
co drugim rzędzie dachówek, zaś przy okapie i w kalenicy – w każdej fali oraz w każdym szeregu 
dachówek na bocznej nakładającej się krawędzi, przed montażem blach trapezowych należy 
zamocować haki rynnowe oraz pasy podrynnowe i następnie przystąpić do układania profili 
rzędami od okapu do kalenicy, rozpoczynając od prawego dolnego rogu. Pierwszy szereg arkuszy 
musi być ułożony pod prawidłowym kątem ze względu na niebezpieczeństwo skręcenia arkusza. 
Pomocne jest w tym przypadku zamocowanie deski przy okapie, co wymusza prawidłowy kąt 
montażu. Po zamocowaniu deski można kilka pierwszych arkuszy ułożyć bez przykręcania, w celu 
znalezienia prawidłowego sposobu ułożenia, pokrycia z blach o profilu trapezowym powinny być 
wentylowane, tak aby powietrze mogło swobodnie przepływać od okapu do kalenicy pod warstwą 
pokrycia z blachy, niezbędne jest prawidłowe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomocą 
specjalnych uszczelek, w celu uniemożliwienia przedostania się śniegu i kurzu. W przypadku 
dachów płaskich o pochyleniu połaci do 30

o
 zaleca się stosowanie uszczelek wzdłuż całej kalenicy 

i okapu, zapewniając dostęp powietrza przy okapie oraz wylot w kalenicy. Kalenicę dachów o 
kącie nachylenia połaci powyżej 30

o
 można pozostawić bez uszczelek, zaginając do góry dolne 

części fal, wszystkie uszkodzenia powłok powstałe w czasie transportu i montażu należy 
zamalować farbą zaprawową. 
Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe 
Obróbki blacharskie do podłoża mocuje się za pomocą silikonu  dekarskiego natomiast przy 
okapach można łączyć gwoździami blacharskimi . Jednym ze sposobów połączenia blachy 
wykonuje się na pojedynczy lub podwójny rąbek leżący  i na żabki lub łapki. Styki z pokryciem 
połaci można wykonać na rąbki leżące lub połączenia systemowe. Obróbki  kominów mogą  być z 
wydrą i bez wydry. Wywietrzaki dachowe, wywiewki kanalizacyjne montowane są z gotową 
obróbką dekarską. 
Rynny i rury dachowe 
-  Stosując systemowe rozwiązania odwodnienia połaci dachowej w postaci rynien i rur 
spustowych wykonując montaż należy  ściśle stosować się do  wytycznych technologicznych 
opracowanych przez producenta systemu. 
-  Szczególną uwagę należy zwrócić  na mocowanie rynien i rur spustowych, połączenia z rurami 
spustowymi, dylatacje. 
6.   KONTROLA JAKOŚCI 
6.1.  Odbiory międzyoperacyjne 
Odbiór podkładu : 
Badanie podkładów należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej 
pogody, przed przystąpieniem do krycia połaci dachowej 
Wymagania ogólne: 
Roboty pokrywcze jako roboty zanikające wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie 
odbioru częściowego należy przeprowadzać  dla tych robót, do których dostęp później jest 
utrudniony. Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone w dzienniku budowy. 
Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót po deszczu. 
Do odbioru technicznego robót pokrywczych wykonawca jest obowiązany przedstawić: 
a/   dokumentację techniczną 
b/  zapisy stanowiące dokonanie odbiorów częściowych podkładu oraz poszczególnych warstw 
lub fragmentów pokrycia 
c/  zapisy dotyczące wykonania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów 
Przed przystąpieniem do badań należy sprawdzić na podstawie protokółów i zapisów w dzienniku 
budowy: 
a/   czy przygotowane podkłady nadawały się do rozpoczęcia robót pokrywczych 
b/   czy zastosowane materiały pokrywcze były odpowiedniej jakości 
c/  czy zostały spełnione warunki wykonania robót – zgodne z niniejszymi warunkami 
technicznymi – oraz inne wymagania zapisane w dzienniku budowy 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) dla pokrycia zadaszenia. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-B-03.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 0.5.21 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 



Targowisko „Mój Rynek” w Ludwinie  wraz z budową wiaty targowej i budynku socjalno-garażowego 
na działce nr 514/7, obręb 11, jedn. ewid. 061002_2 

 40 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena wykonania 1 m2 pokrycia dachowego obejmuje: 
roboty przygotowawcze 
zakup i dostawę materiałów 
wykonanie pokrycia  
testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST 
- Cena wykonania 1 m rynien obejmuje: 
roboty przygotowawcze 
zakup i dostawę materiałów 
wykonanie rynien dachowych  
testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST 
- Cena wykonania 1 m rury spustowych obejmuje: 
roboty przygotowawcze 
zakup i dostawę materiałów 
wykonanie rur spustowych 
testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST 
-  Cena wykonania 1 m

2
 obróbek blacharskich obejmuje: 

roboty przygotowawcze 
zakup i dostawę materiałów 
wykonanie obróbek blacharskich  
testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-02361:1999 - Pochylenia połaci dachowych. 
PN-61/B-10245  „Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
PN-EN 612+AC:1999 „Rynny dachowe i rury spustowe. Definicje podział i wymagania 
PN-61/B-10249  „Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej powlekanej.  Wymagania i 
badanie techniczne przy odbiorze.” 
Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania 
Instrukcja producenta . 
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montażowych (tom I, część III ) 
Arkady, Warszawa 1990 r. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB część C: Zabezpieczenia i 
izolacje. Zeszyt 1: 
Pokrycia dachowe. Warszawa 2004 r., 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z poźn. zmianami), 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie 
ogolonych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844, zm.: Dz. U. z 2002 
r. Nr 91, poz. 811 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. 47 poz. 401) w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych, 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. Nr 156 z 2006 roku 
poz. 1118 z poźn. zm.), 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,poz. 881), 
 
 
452-5 Montaż konstrukcji metalowych   45223100-7 
1.  WSTĘP  
1.1. Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru podczas  robót 
budowlanych związanych z wykonaniem konstrukcji stalowych w związku z budową targowiska 
„Mój Rynek” w Ludwinie wraz z budową wiaty targowej i budynku socjalno-garażowego  na działce 
nr 514/7, obręb 11, jedn. ewid. 061002_2 LUDWIN  
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem konstrukcji stalowych i obejmują roboty związane z obróbką elementów i ich 
połączeniem  
1.4. Określenia podstawowe 
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Aprobata Techniczna - obowiązująca na wszystkie materiały produkcji krajowej i importowane 
wbudowywane na trwałe do konstrukcji. Zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym do ustawy 
"Prawo budowlane" wydanym przez Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych 
jednostką upoważnioną do ich wydawania jest Instytuty Badawcze   
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z projektem i Specyfikacjami oraz zaleceniami i 
poleceniami Inspektora.  
2.    MATERIAŁY  
2.1. Akceptowanie użytych materiałów 
Do wykonania konstrukcji stosować można wyłącznie materiały, których dostawcy posiadają 
Aprobaty Techniczne.  
2.2. Stal konstrukcyjna 
2.2.1. Gatunki stali konstrukcyjnej 
Do wytwarzania stalowych konstrukcji należy używać stal zgodnie z PN-82/S-10052. Inne gatunki 
stali (np. pochodzące z importu) mogą być zastosowane przez Wytwórcę za zgodą Inspektora 
jeśli posiadają Aprobatę Techniczną . 
Stal dostarczana na budowę powinna: 
mieć wybite znaki cechowania, oznaczenia cechowania kolorowego, kolorowych przywieszek ze 
znakami zgodnie z PN-73/H-01102, 
spełniać wymagania określone w normach przedmiotowych: 
- dla blach uniwersalnych i grubych wg PN-83/H-92120, PN-79/H-92146 i PN-83/H-92203, 
- dla walcówki, prętów i kształtowników wg PN-84/H-93000 i PN-85/H-93001, 
- dla kątowników równoramiennych wg PN-81/H-93401, 
- dla ceowników PN-86/H-93403, 
- dla zetowników PN-55/H-93405 
- dla dwuteowników PN-86/H-93407 
Stal powinna być dostarczona w odmianach plastyczności D (udarność sprawdzana na próbkach 
ISO Charpy'ego w temperaturze -
próbkach Mesnager'a w temperaturze -  
Niezależnie od przedstawionych wyżej wymagań wszystkie blachy winny być sprawdzone metodą 
defektoskopii ultradźwiękowej celem wykrycia ewentualnych wad ukrytych materiału 
(rozwarstwienie w klasie P6 wg BN-84/0601-05). Badanie to może być wykonywane w hucie lub w 
zakładzie wytwarzającym konstrukcję. 
Kształtowniki i blachy ze stali 18G2A na zwiatrowanie, elementy pomocnicze oraz elementy 
montażowe – powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową pod względem gatunków, 
asortymentów i własności. 
2.3. Łączniki i materiały spawalnicze 
Spełnione muszą być wymagania PN-89/S-10050 i norm przedmiotowych: 
Dla elektrod wg PN-74/M-69430 i PN 88/M-C69433 
dla drutów spawalniczych wg PN-88/M-69420, 
dla topników do spawania żużlowego wg PN-67/M-69356. 
Łączniki powinny być przechowywane w suchych i przewietrzanych pomieszczeniach z 
zapewnieniem ochrony przed korozją i w sposób umożliwiający segregację na poszczególne 
asortymenty. Materiały spawalnicze należy przechowywać ponad podłogą w suchych, 
przewietrzanych i ogrzewanych pomieszczeniach. Łączniki i materiały spawalnicze przeznaczone 
do wytworzenia określonej stalowej konstrukcji mostowej powinny być oddzielone od pozostałych. 
3.   SPRZĘT  
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Inspektorowi do akceptacji wykazy 
zasadniczego sprzętu. Inspektor jest uprawniony do sprawdzenia, czy dźwigi posiadają ważne 
świadectwa wydane przez Urząd Dozoru Technicznego.  
Wykonawca na żądanie Inspektora jest zobowiązany do próbnego użycia sprzętu w celu 
sprawdzenia jego przydatności. Sprawdzenie powinno odbywać się w obecności przedstawiciela 
Inspektora. 
4.   TRANSPORT  
4.1. Transport i składowanie stali konstrukcyjnej  
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie wyrobów ze stali konstrukcyjnej powinny odbywać 
się tak, aby powierzchnia stali była zawsze czysta, wolna zwłaszcza od substancji aktywnych 
chemicznie i zanieczyszczeń mogących utrzymywać wilgoć. Wyroby ze stali konstrukcyjnej 
powinny być utrzymywane w stanie suchym i składowane nad gruntem na odpowiednich 
podporach. Niedopuszczalne jest długotrwałe składowanie stali niezabezpieczonych przed 
opadami. 
5.    WYKONANIE ROBÓT  
5.1  Cięcie elementów i obrabianie brzegów 



Targowisko „Mój Rynek” w Ludwinie  wraz z budową wiaty targowej i budynku socjalno-garażowego 
na działce nr 514/7, obręb 11, jedn. ewid. 061002_2 

 42 

Cięcie elementów i obrabianie brzegów należy wykonywać zgodnie z ustaleniami Dokumentacji 
Projektowej, ale tak by zachowane były wymagania PN-89/S-10050 pkt. 2.4.1.1. Dla wszystkich 
gatunków stali stosować cięcie gazowe (tlenowe) automatyczne lub półautomatyczne, a dla 
elementów pomocniczych i drugorzędnych również ręczne. Brzegi po cięciu powinny być 
oczyszczone z grotu, naderwań. Przy cięciu nożycami podniesione brzegi powierzchni cięcia 
należy wyrównać na odcinkach wzajemnego przylegania z powierzchnią cięcia elementów 
sąsiednich. 
Arkusze nie obcięte w hucie należy obcinać co najmniej 20 mm z każdego brzegu. Ostre brzegi, 
które podlegać będą zabezpieczeniu antykorozyjnemu, po cięciu należy wyrównywać i stępić 
przez wyokrąglenie promieniem r = 2 mm lub większym. Przy cięciu tlenowym można pozostawić 
bez obróbki mechanicznej te brzegi, które będą poddane przetopieniu w następnych operacjach 
spawania oraz te, które osiągnęły klasę jakości nie gorszą niż 3-2-2-4. wg PN-76/M-69774. Po 
cięciu tlenowym powierzchnie cięcia i powierzchnie przyległe powinny być oczyszczone z żużla, 
grotu, nacieków i rozprysków materiału. 
 5.2  Dopuszczalne odchyłki wymiarów liniowych 
Wymiary liniowe elementów konstrukcyjnych, których dokładność nie została podana w 
Dokumentacji Projektowej lub innych normach rozróżnia się: 
wymiary przyłączeniowe, tj. wymiary konstrukcyjne zależne od innych wymiarów, podlegające 
pasowaniu, warunkujące prawidłowy montaż oraz normalne funkcjonowanie konstrukcji, wymiary 
swobodne, których dokładność nie ma konstrukcyjnego znaczenia. 
 5.3.  Czyszczenie powierzchni i brzegów 
Przed przystąpieniem do składania konstrukcji Inspektor przeprowadza odbiór elementów w 
zakresie usunięcia grotu, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegających i brzegów 
stykowanych z zachowaniem wymagań PN-89/S-10050. 
 5.4  Spawanie 
Osoby kierujące spawaniem i spawacze powinni posiadać uprawnienia państwowe uzyskane w 
systemie kwalifikacji kierowanym przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach. Wszystkie prace 
spawalnicze można powierzać jedynie wykwalifikowanym spawaczom, posiadającym aktualne 
uprawnienia. Niezależnie od posiadanych uprawnień zaleca się sprawdzenie aktualnych 
umiejętności spawaczy poprzez wykonanie próbnych złączy elektrodami stosowanymi do 
spawania przedmiotowej konstrukcji (szczególnie dotyczy elektrod zasadowych). Temperatura 
otoczenia przy spawaniu stali niskostopowych o zwykłej wytrzymałości powinna być wyższa niż 0 

podczas opadów atmosferycznych przy nie zabezpieczeniu przed nimi stanowisk roboczych i 
złączy spawanych. W utrudnionych warunkach atmosferycznych (wilgotność względna powietrza 
większa niż 80 %, mżawka, wiatry o prędkości większej niż 5 m/s, temperatury powietrza niższe 
niż podane wyżej) należy opracować i uzgodnić specjalne środki gwarantujące otrzymanie spoin 
należytej jakości. 
Ukosowanie brzegów elementów można wykonywać ręcznie, mechanicznie lub palnikiem 
tlenowym, usuwając zgorzelinę i nierówności. 
Wszystkie spoiny czołowe powinny być podpawane lub wykonane taką technologią (np. przez 
zastosowanie odpowiednich podkładek), aby grań była jednolita i gładka. Obróbkę spoin można 
wykonać ręcznie szlifierką lub frezarką albo stosować inną obróbkę mechaniczną pod warunkiem, 
że miejscowe zmniejszenie grubości przekroju elementu nie przekroczy 3 % tej grubości. 
Opakowanie, przechowywanie i transport elektrod, być zgodne z wymaganiami  
obowiązujących norm i zaleceniami producentów. 
Suszenie elektrod i topników powinno być zgodne z zaleceniami producentów. Wystąpienie na 
powierzchni otuliny elektrod tzw. wykwitów tj. białych kryształów świadczy o długotrwałym 
przetrzymywaniu elektrod w wilgotnym powietrzu, a także o wejściu wody w reakcję chemiczną ze 
składnikami otuliny. Wykwity te dowodzą starzenia się elektrody. Suszenie elektrod przestarzałych 
jest bezcelowe, a użycie ich zabronione. 
Sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy spawanych zgodnie z technologią 
spawania i dokumentacją konstrukcyjną. Jego stan techniczny powinien zapewnić utrzymanie 
określonych parametrów spawania, przy czym wahania natężenia i napięcia prądu podczas 
spawania nie mogą przekraczać 10 %.  
Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegają badaniu, ocenie jakości i odbiorowi. Niedopuszczalne 
są rysy lub pęknięcia w spoinie lub materiale w jej sąsiedztwie. 
Obrabiane widoczne powierzchnie spoiny nie powinny mieć wtrąceń żużla, pasm żużlowych lub 
zaklęśnięć. W spoinach nie obrabianych nierówność lica spoiny nie powinna przekraczać 15 % 
grubości spawanych elementów. 
 5.5. Wykonanie połączeń stałych na miejscu budowy 
5.5.1. Połączenia spawane 
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Wszystkie spoiny wykonywane na placu budowy muszą być przewidziane w Dokumentacji 
Projektowej.. Spawanie należy prowadzić zgodnie z wymaganiami PN-89/S-10050 pkt. 2.4.4.4. 

konstrukcyjna musi być oznakowana przez wykonującego ją spawacza jego marką. Wszystkie 
spoiny po wykonaniu podlegają, ocenie jakości i odbiorowi. Badania spoin polegające na 
oględzinach.  Powłokę antykorozyjną należy wykonać zgodnie z S.T. B-03.03.05 
 5.6.  Montaż i rusztowania montażowe 
Wykonawca może zmienić sposób montażu, z tym, iż musi przedstawić projekt zmiany do 
zatwierdzenia u Projektanta i Inspektora. 
Rusztowania stalowe z elementów składanych do wielokrotnego użytku powinny odpowiadać 
wymaganiom BN-70/9080-02. 
W zasadniczych wymiarach rusztowań drewnianych dopuszcza się następujące odchyłki: 
w rozstawie szeregów pali lub jarzm ±5 % rozstawu, 
w wychyleniu jarzm rusztowań z płaszczyzny pionowej ±5 % wysokości jarzm, lecz nie więcej niż 
5 cm, 
w rozstawie poprzecznic i podłużnic pomostu ±5 cm. 
 5.7.   BHP i ochrona środowiska 
Za przestrzeganie aktualnie obowiązujących państwowych i lokalnych przepisów o BHP i ochronie 
środowiska odpowiada Wykonawca. Inspektor nie może nakazać wykonania czynności, których 
wykonanie naruszyłoby postanowienia tych przepisów. 
6.    KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Obowiązki Wykonawcy 
Wykonawca ma obowiązek prowadzić kontrolę jakości prowadzonych przez siebie robót, 
niezależnie od działań kontrolnych Inspektora. 
6.2 Kontrola jakości 
Kontrola jakości robot będzie obejmowała: 
- sprawdzenie czystości krawędzi cięcia po cięciu tlenowym, 
- odchyłki wymiarów liniowych, 
- badania usunięcia grotu, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegających i              
   brzegów    stykowanych z zachowaniem wymagań PN-89/S-10050 
- badania obróbki spoin, 
kontrola rusztowań zgodnie z BN-70/9080-02. 
7.   OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru jest 1 t (tona) wykonanych konstrukcji stalowych 
8.   PODSTAWA ODBIORU ROBÓT. 
Wymagania ogólne odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej ST „Wymagania ogólne”.  
9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena wykonania 1 t konstrukcji obejmuje: 
roboty przygotowawcze 
zakup i dostarczenie materiałów 
przygotowanie konstrukcji stalowej 
pasowanie 
wstępny montaż 
montaż konstrukcji stalowej 
naprawa uszkodzeń 
odbiory i testy zgodnie z pkt 6 ST 
10.   PRZEPISY ZWIĄZANE  
PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania. 
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. 
PN-87/M-04251 Struktura geometryczna powierzchni. Chropowatość powierzchni. 
                             Wartości   liczbowe parametrów. 
PN-77/M-82002 Podkładki. Wymagania i badania. 
PN-77/M-82003 Podkładki. Dopuszczalne odchyłki wymiarów oraz kształtu i położenia. 
PN-78/M-82005 Podkładki okrągłe zgrubne. 
PN-78/M-82006  Podkładki okrągłe dokładne. 
PN-84/M-82054/01 Śruby, wkręty i nakrętki. Stan powierzchni. 
PN-82/M-82054/02 Śruby, wkręty i nakrętki. Tolerancje. 
PN-82/M-82054/03 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne śrub i wkrętów. 
PN-82/M-82054/09 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne nakrętek. 
PN-85/M-82101  Śruby z łbem sześciokątnym. 
PN-86/M-82144  Nakrętki sześciokątne. 
PN-86/M-82153  Nakrętki sześciokątne niskie. 
PN-83/M-82171  Nakrętki sześciokątne powiększone do połączeń sprężanych. 
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PN-61/M-82331  Śruby pasowane z łbem sześciokątnym. 
PN-66/M-82341  Śruby pasowane z łbem sześciokątnym z gwintem krótkim. 
PN-66/M-82342  Śruby pasowane ze łbem sześciokątnym z gwintem długim. 
 
Grupa 453  Roboty instalacyjne w budynkach Kod CPV 45300000-0 
 
453-1 Wznoszenie ogrodzeń 45342000-6 
 
1. WSTĘP 
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych 
z budową targowiska „Mój Rynek” w Ludwinie wraz z budową wiaty targowej i budynku socjalno-
garażowego  na działce nr 514/7, obręb 11, jedn. ewid. 061002_2 LUDWIN 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy zlecaniu i realizacji 
Robót wymienionych w p.1.1. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem ogrodzeń z siatki na słupkach stalowych, montażem bram wjazdowych i furtek. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1 Ogrodzenie – przegroda fizyczna chroniąca teren przed przedostaniem się niepożądanych 
osób, zwierząt itp. 
1.4.2 Siatka metalowa – wykonana z drutu o różnym sposobie jego splotu (pleciona, zgrzewana, 
skręcania) o różnych wielkościach oczek. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
2. MATERIAŁY 
2.1 Materiały na ogrodzenie: - siatka stalowa ocynkowana z drutu min 3.0 mm, - drut naciągowy 
stalowy ocynkowany min 5.0 mm, - słupki stalowe (rury stalowe ocynkowane min 60 mm – 
grubość ścianki min 3,2mm) - beton B20,  
2.1.1 Siatka pleciona ślimakowa o szer. 1.8 m z drutu stalowego ocynkowanego grubości min 3.0 
mm powinna odpowiadać wymaganiom określonym przez BN-83/5032-02. Powierzchnia siatki 
powinna być gładka, bez załamań, wybrzuszeń i wgnieceń. Spirala powinna być wykonana z 
jednego odcinka drutu. Splecenie siatki powinno być przeprowadzone przez połączenia spirali 
wszystkimi zwojami. Końce spirali z obydwu stron powinny być równo obcięte w odległości co 
najmniej 30% wymiaru boku oczka. Drut w siatce powinien być okrągły, cynkowany, ze stali ST1 
według PN-M-80026.  
2.1.2 Słupki i elementy metalowe. Rury powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-74219 [10], PN-
H-74220 lub innej normie zaakceptowanej przez inspektora nadzoru. Powierzchnia zewnętrzna i 
wewnętrzna rur nie powinna wykazywać wad w postaci łusek, pęknięć, zawalcowań i naderwań. 
Dopuszczalne są nieznaczne nierówności, pojedyncze rysy wynikające z procesu wytwarzania, 
mieszczące się w granicach dopuszczalnych odchyłek wymiarowych. Końce rur powinny być 
obcięte równo i prostopadle do osi rury. Pożądane jest, aby rury były dostarczane o : - 
długościach dokładnych zgodnych z zamówieniem z dopuszczalną odchyłką + 10 mm, - 
długościach wielokrotnych w stosunku do zamówionych długości dokładnych z naddatkiem 5 mm 
na każde cięcie i z dopuszczalną odchyłką dla całej długości wielokrotnej, jak dla długości 
dokładnych. Rury powinny być proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenie od prostej nie 
powinny przekraczać 1.5 mm na 1m długości rury. Rury powinny być wykonane ze stali w 
gatunkach dopuszczonych przez normy (np. R55, R65, 18G2A): PN-H-84023-07, PN-H-84018, 
PN-H-84019, PN-H-84030-02 lub inne normy. Do cynkowania rur stosuje się gatunek cynku Raf 
według PN-H-82200.  
2.1.3 Wymagania dla łączników metalowych do mocowania elementów ogrodzenia. Wszystkie 
drobne ocynkowane łączniki metalowe przewidziane do mocowania między sobą elementów 
ogrodzenia jak śruby, wkręty, nakrętki itp. powinny być czyste, gładkie, bez pęknięć, naderwań, 
rozwarstwień i wypukłych karbów. Właściwości mechaniczne łączników powinny odpowiadać 
wymaganiom PN-M-82054, PN-M- 82054-03. Wymagania dla powłok metalizowanych cynkowych. 
W przypadku zastosowania powłoki metalizacyjnej cynkowej na konstrukcjach stalowych powinna 
ona być z cynku o czystości nie mniejszej niż 99,5% i odpowiadać wymaganiom BN- 89/1076-
02[38]. Powierzchnia powłoki powinna być jednorodna pod względem ziarnistości. Nie może ona 
wykazywać widocznych wad jak rysy, pęknięcia, pęcherze lub odstawanie powłoki od podłoża. 
2.1.4 Materiały do wykonania fundamentów betonowych „ na mokro”. Deskowania powinny 
zapewnić sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo Konstrukcji. Deskowanie 
powinno być skonstruowane w sposób umożliwiający łatwy jego montaż i demontaż. Przed 
wypełnieniem mieszanką betonową, deskowanie powinno być sprawdzone aby wykluczało wyciek 
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zaprawy z mieszanki betonowej. Beton powinien być klasy B20 i odpowiadać wymaganiom PN-B-
06250. Składnikami betonu są : cement, kruszywo, woda i domieszki. Cement stosowany do 
betonu powinien być cementem portlandzkim klasy 32.5 i spełniać wymagania PN-B-19701 
Kruszywo do betonu (piasek, żwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, 
kruszywo łamane) powinno spełniać wymagania PN-B-06712. Woda powinna być „odmiany 1” i 
spełniać wymagania PN-B-32250. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodę pitną. 
2.2 Składowanie materiałów.  
Wymagania ogólne dotyczące pkt. 2.1.1 Siatki w rolkach należy przechowywać w pozycji pionowej 
w pomieszczeniach suchych, z dala od materiałów działających korodująco. Przechowywanie 
cementu powinno być zgodne z ustaleniami podanymi w BN-88/6731-08.  
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 0.5.9 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 0.5.10 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 0.5.12 
5.2.  Wykonanie dołów pod słupki 
Jeśli dokumentacja projektowa, lub Inspektor Nadzoru nie podaje inaczej, to doły pod słupki 
powinny mięć wymiary w planie, co najmniej o 20 cm większe od wymiarów słupka, a gł. ok. 1, 0-
1, 2 [m]. 
Jeśli dokumentacja projektowa nie podaje inaczej, to najpierw należy wykonać doły pod słupki 
narożne, bramowe i na załamaniach ogrodzenia, a następnie dokonać podziału odcinków 
prostych na mniejsze odległości po 2, 40 [m] dla ogrodzenia. 
5.3 Szczegółowe zasady wykonania robót.  
Przed wykonaniem właściwych robót ogrodzeniowych należy wytyczyć trasę ogrodzenia w terenie 
wg wskazań inspektora nadzoru. Do podstawowych czynności objętych niniejszą SST należą: - 
wykonanie wykopów pod słupki i cokół, - ustawienie słupków, - ustawienie wrót i furtek, - 
wykonanie fundamentów betonowych, - wykonanie cokołu betonowego, - rozpięcie siatki i drutu 
naciągowego na trzech poziomach, - uporządkowanie terenu i wywóz nadmiaru ziemi. Wykonanie 
wykopów Wykopy powinny mieć szerokość min. 20cm i głębokość 80cm. Maxymalny rozstaw 
słupków 2.40m. Należy dążyć aby odległości między słupkami były jednakowe we wszystkich 
odcinkach ogrodzenia. Wykonanie fundamentów i ustawienie słupków. Słupek należy wstawić w 
gotowy wykop i napełnię otwór mieszanką betonową. Do czasu stwardnienia betonu słupek należy 
podeprzeć. Fundament betonowy wykonany na mokro można wykorzystać do dalszych prac (np. 
napinanie siatki) co najmniej po 7 dniach od ustawienia słupka w betonie, a jeśli temperatura w 
czasie wykonania fundamentu jest niższa od 10oC – po 14 dniach. Słupki powinny stać pionowo 
w linii ogrodzenia a ich wierzchołki powinny znajdować się na jednakowej wysokości. Słupki z rur 
powinny mieć zaślepiony górny otwór rury. Słupki końcowe, narożne oraz stojące na załamaniach 
o kącie większym od 15o należy zabezpieczyć przed wychyleniem ukośnymi słupkami 
wspierającymi ustawiając je wzdłuż biegu ogrodzenia pod kątem około 30o do 45o. Słupki do 
siatki ogrodzeniowej powinny być przystosowane do umocowania na nich linek usztywniających 
przez posiadanie odpowiednich uszek lub otworów do zaczepów i haków metalowych. Słupki 
końcowe, narożne i bramowe powinny być dodatkowo przystosowane do umocowania do nich 
siatki. Cokół betonowy Cokół betonowy wykonać z betonu B20 szer. 20cm Deskowanie cokołu 
wykonać z elementów gładkich (deski strugane). Rozpięcie siatki ogrodzeniowej. Należy 
rozmieścić trzy linki (druty) usztywniające: u góry, na dole i w środku ogrodzenia i przymocować je 
do słupków. Do słupków końcowych, narożnych i bramowych linki muszą być staranie 
przymocowane (np. przewleczone przez uszka, zagięte do tyłu na około 10cm i okręcone na 
bieżącym drucie). Linki napina się wciągarkami względnie złączami rzymskimi wmontowanymi 
max co 8m lub innym sposobem zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. Nie należy zbyt 
silnie napinać linek, aby nie oddziaływały one ujemnie na słupki narożne i bramowe. Siatkę 
metalową przymocowuje się do słupków końcowych, narożnych i bramowych za pomocą prętów 
płaskich lub zaokrąglonych lub w inny sposób zaakceptowany przez inspektora nadzoru. Siatkę 
napina się w sposób podobny do napinania linek i przymocowuje się (np. kawałkami 
ocynkowanego drutu co 50 do 70cm) do linek. Górną krawędź siatki  
metalowej należy łączyć z linką zaginając na niej poszczególne druty siatki. Siatka powinna być 
napięta sztywno jednak tak aby nie ulegały zniekształceniu jej oczka. Wrota i furtki. (z demontażu)  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 0.5.21 
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6.2. Kontrola jakości robót wyburzeniowych 
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia resztek budynków i 
budowli, gruzu, kamieni i bloków skalnych oraz sprawdzeniu uszkodzeń elementów 
przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 
Zagęszczenie gruntu wypełniającego doły po usuniętych kamieniach, blokach skalnych lub 
obiektach budowlanych powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w ST „Roboty 
ziemne”. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 0.5.18 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostka obmiarowa jest mb ustawionego ogrodzenia, o wysokości 1,8 m 
Jednostka obmiarowa bramy przesuwnej dł. 10,5 m, 9,06 m -  kpl 
Jednostka obmiarowa bramy dwuskrzydłowej szer. 5,5 m - kpl 
Jednostka obmiarowa furtki szer. 1,5 m - kpl 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 0.5.21 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena 1 mb robót obejmuje: 
roboty przygotowawcze 
zakup i dostawę materiałów 
wykonanie ogrodzenia 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-06250 Beton zwykły.  
PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania ogólne.  
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.  
PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia  
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności  
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw  
PN-H-04623 Ochrona przed korozją. Pomiar grubości powłok metalowych metodami 
nieniszczącymi  
PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego przeznaczenia  
PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania cieplnego. Gatunki 
PN-H-84023-07 Stal określonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki  
PN-H-93010 Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco  
PN-H-93401 Stal walcowana. Kątowniki równoramienne  
PN-H-93403 Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary  
PN-H-93406 Stal. Teowniki walcowane na gorąco  
PN-H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do 
malowania. Ogólne wytyczne  
PN-H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne  
PN-M-69011 Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach spawanych. Podział i wymagania 
PN-M-80201 Liny stalowe z drutu okrągłego. Wymagania i badania  
PN-M-80202 Liny stalowe  
PN-M-82054 Śruby, wkręty i nakrętki stalowe ogólnego przeznaczenia. Ogólne wymagania i 
badania 
 
 
Grupa 454 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45400000-1 
 
454-1   Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 45420000-
7 
 1.   WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych 
z remontem dachu wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w związku z budową targowiska 
„Mój Rynek” w Ludwinie wraz z budową wiaty targowej i budynku socjalno-garażowego  na działce 
nr 514/7, obręb 11, jedn. ewid. 061002_2 LUDWIN  
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji  
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją  
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Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
osadzeniem stolarki okiennej, drzwiowej. 
1.4. Określenia podstawowe 
Gotowa stolarka okienna, drzwiowa. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz 
za ich zgodność z Rysunkami, Specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Dokumentacja techniczna przewiduje zastosowanie  typowej i wykonanej na zamówienie 
stolarki drzwiowej wg zestawienia stolarki, posiadającej Deklaracje Zgodności dopuszczające do 
stosowania w budownictwie  o maksymalnym współczynniku U (W/m

2
K) dla okien 1,6, dla drzwi – 

2,0 
Szczelność na wodę i powietrze otwarte złącza [okna i drzwi balkonowe ] podwójna  uszczelka 
przylgowa. 
Mocowanie szyb: za pomocą listwy przyszybowej 
Grubość szklenia  9,5 –36 mm dla ramy gr 45 mm  od 12,5-43 mm dla  skrzydła okiennego  52 
mm.  Podstawowe wymiary profili: rama stała 45 mm gr, skrzydło okienne 45 mm skrzydło 
drzwiowe  45 mm 
Zakładka przylgi wew.: okna 6 mm drzwi 5 mm 
Zakładka pomiędzy rama stałą a skrzydłem 7 mm 
Parapety  ze  sztucznego   marmuru 
3. SPRZĘT 
Specjalistyczny sprzęt zgodny z technologią producenta stolarki  w uzgodnieniu z Inspektorem. 
4. TRANSPORT 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów pokrycia powinny odbywać się tak aby 
zachować ich dobry stan techniczny. 
Zaleca się usuniecie folii zabezpieczających możliwie najszybciej po wykonaniu montażu ścian 
osłonowych i paneli elewacyjnych. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Zasady wbudowywania stolarki   
Przygotowanie ościeży 
-   Stolarka może być osadzana w ościeżu z węgarkami lub w ościeżu bez węgarków 
-  Ościeża z węgarkami w nadprożu, wzdłuż stojaków ościeżnicy oraz dodatkowym progiem 
betonowym lub drewnianym impregnowanym (przytwierdzony do dolnej części ościeża), powinny 
zapewniać prawidłowe osadzenie i uszczelnienie stolarki okiennej. 
-   Ościeża bezwęgarkowe powinny być tak wykonane  aby  spełnione były wymagania z punktu 
widzenia zamocowania drzwi oraz umożliwione uszczelnienie przestrzeni  między ościeżą i 
ościeżnicą. 
-  Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża i stan  powierzchni 
węgarków, do których ma przylegać ościeżnica, w przypadku występujących wad w  wykonaniu 
ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić 
- Dopuszczalne odchyłki wymiarów otworów okiennych dla ścian murowanych wykończonych 
wyprawą tynkarską wykoszą: 
a/   szerokość +10 mm 
b/   wysokość +10 mm 
c/   dopuszczalna różnica długości przekątnych 10 mm 
-   Stolarkę okienna należy zamocować w punktach  rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z 
wymogami producenta stolarki 
-  Przy wbudowywaniu okien w zestawach w ścianach pasmowych punkty łączenia ościeżnic 
sąsiadujących ze sobą  okien należy rozmieszczać zgodnie z zaleceniami producenta 
Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej, osadzenie parapetów 
-  Sprawdzone i przygotowane ościeże,  tj.  naprawionych uszkodzeniach i nierównościach oraz 
oczyszczonych z pyłu powierzchniach,  należy wstawić stolarką okienną na podkładach lub 
listwach 
- W zależności od rodzaju łączników zastosowanych do zamocowania stolarki należy osadzić w 
sposób trwały ich elementy kotwiące w ościeżach. 
- Ustawienia okna należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz  dokonać pomiaru przekątnych. 
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m 
wysokości okna jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy. Odchylenie 
ościeżnicy od płaszczyzny pionowej nie może być większe niż 2 mm. Różnice wymiarów 
przekątnych nie powinny być większe  niż 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 3 mm do 2 m, 4 
mm powyżej 2 m długości przekątnej. 
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-  Po ustawieniu okna lub drzwi balkonowych należy sprawdzić działanie skrzydeł przy zamykaniu 
i otwieraniu.  Skrzydła powinny rozwierać się swobodnie, a okucia działać bez zahamowań i przy 
zamykaniu dociskać skrzydła do ościeżnicy. 
- Zamocowanie ościeżnic należy dokonać za pomocą łączników zalecanych przez producenta  
stolarki okiennej. 
- Uszczelnienie styku okna z ościeżem wykonać po trwałym zamocowaniu stolarki za pomocą  
pianki poliuretanowej. Zabrania się uszczelnia przestrzeni między oscieżą  i ościeżnicą sznurem 
smołowym lub innymi materiałami włóknistymi  zabezpieczonymi przed korozja biologiczną 
środkami wydzielającymi związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. 
-   Osadzenie parapetów należy wykonać po osadzeniu i zamocowaniu okna. W zależności od 
zastosowanego rodzaju parapetów, ich długości i grubości, do konać montażu zgonie z 
zaleceniami producenta parapetów. Dla prawidłowego  zamocowania parapetu i zapobieżenia 
ewentualnym przeciekiem wody w ściana podokienną, parapet powinien być wpuszczony  na stałe 
w  specjalnie do tego celu wykonany wrąb w progu ościeżnicy.  
-  Po osadzeniu okna, od zewnątrz, należy we wrębie progu ościeżnicy, odpowiednio zamocować 
podokiennik w sposób określony jednoznacznie przez producenta. 
-  Osadzone okno po wykonaniu wszystkich prac związanych z jego osadzeniem należy dokładnie 
zamknąć. 
5.2.  Zasady wbudowywania stolarki drzwiowej i wrót 
-   Dokładność wykonania ościeża powinna być zgodna z wymogami wykonywania robót 
murowych . Odległości między punktami mocowania ościeżnicy, zgodnie z zaleceniami 
producenta, jednocześnie nie powinny być większe niż 75 cm, a maksymalne odległości od 
naroży ościeżnicy nie większe niż 30 cm. 
-   Ościeżnicę po ustawieniu do poziomu i pionu należy zamocować za pomocą łączników 
zalecanych przez producenta  stolarki drzwiowej. 
-  Szczeliny powstałe pomiędzy ościeżem i ościeżnicą  należy wypełnić na obwodzie pianką 
poliuretanową 
-   W ścianach działowych przy osadzaniu stolarki drzwiowej  należy ściśle stosować się do 
zaleceń producenta, w szczególności stosować zalecane kotwy i środki uszczelniające. 
 6.   KONTROLA JAKOŚCI 
Odchylenie od pionu lub poziomu dla ościeżnic drzwiowych i okiennych nie powinno być większe 
niż 2 mm na 1 m i nie więcej niż 3 mm na całej długości stojaka lub nadproża ościeżnicy. 
- Przy odbiorze końcowym montażu stolarki okiennej , drzwiowej oraz wrót należy przeprowadzić 
następujące badania: 
-  sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektowo-kosztorysową powinny być przeprowadzone 
przez porównanie zamontowanej stolarki z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz 
stwierdzenie wzajemnej zgodności na podstawie oględzin oraz pomiaru. 
- Sprawdzenie atestów dopuszczenia wyrobów do stosowania w budownictwie użytych materiałów 
- Sprawdzenie stanu technicznego stolarki i wrót (w szczególności oszklenie, okucia, inne 
akcesoria  
- Sprawdzenie przygotowanych ościeży w murach 
- Sprawdzenie osadzonej stolarki w murze (prawidłowe działanie okuć, prawidłowe zamykanie i 
otwieranie skrzydeł stolarki i elementów segmentowych wrót, prawidłowe uszczelnienie między 
ościeżą i ościeżnicą) 
-  Podczas odbioru należy sprawdzić wszystkie zalecenia podane w p.5 oraz zalecenia 
producentów wbudowywanych wyrobów. 
-   Prawidłowość montażu parapetów, (wewnętrznych i zewnętrznych) 
Jeżeli wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty należy uznać za zgodne z 
wymogami kontraktu. Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy 
uznać za niezgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowiązany jest 
doprowadzić roboty do zgodności z normą i przedstawić je do ponownego odbioru. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) zamontowanych  drzwi  
Jednostką obmiaru jest 1 szt. (sztuka) zamontowanych parapetów 
 8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji „Wymagania ogólne” pkt. 0.5.21. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
-   Cena wykonania 1 m2 montażu stolarki okiennej z nawiewnikami obejmuje: 
roboty przygotowawcze 
zakup i dostawę materiałów 
wykonanie i montaż  stolarki okiennej 
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testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST 
-   Cena wykonania 1 m2 montażu stolarki drzwiowej obejmuje: 
roboty przygotowawcze 
zakup i dostawę materiałów 
wykonanie i montaż stolarki drzwiowej 
testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-88/B-10085 "Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania”". 
PN-ISO 8930:1997 „Podstawy projektowania i niezawodności konstrukcji budowlanych. 
Terminologia” 
PN-ISO 8930/Ak:1997 „Podstawy projektowania i niezawodności konstrukcji budowlanych. 
Technologia (Arkusz krajowy) 
PN-B-01040:1994 „Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogólne” 
PN-90/B-03001 „Konstrukcje i podłoża budowli” 
PN-B-03002:1999 „Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia” 
PN-B-03002:1999/Ap1:2001 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia” 
(ZmianaAZ1) 
PN-B-03340:1999 „Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczenia” 
PN-68/B-10020 „Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze” DIN 4108 
ISO 9001    ISO 9002 
10.2. Inne dokumenty   
Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania 
Instrukcje producentów odnośnie montażu, sposobu użytkowania i warunków gwarancyjnych. 
Instrukcja wbudowywania okien i drzwi balkonowych drewnianych zewnętrznych” COBP 
Budownictwa ogólnego.  
 
454-2   Roboty elewacyjne 45443000-4 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych z 
budową targowiska „Mój Rynek” w Ludwinie wraz z budową wiaty targowej i budynku socjalno-
garażowego  na działce nr 514/7, obręb 11, jedn. ewid. 061002_2 LUDWIN 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji Robót wymienionych w 
punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
termomodernizacją ścian. 
1.4. Określenia podstawowe 
Podstawowe określenia zgodnie z ST „Wymagania ogólne”. 
1.5 Ogólne wymaganie dotyczące robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za sposób przeprowadzenia prac montażowych, za ich zakres 
zgodnie z Przedmiarem Robót, ST oraz zaleceniami Inspektora. 
Przygotowanie podłoża pod termomodernizację 
Przed przystąpieniem do remontu elewacji zdemontować istniejące rury spustowe z metalu , skuć 
wszystkie odspojone lub wykazujące małą przyczepność tynki, zdemontować parapety 
zewnętrzne.  
Podłoże, na którym będzie mocowana termoizolacja powinno być zmyte, oczyszczone z brudu, 
kurzu, części organicznych w celu eliminacji wszystkich czynników mogących osłabić 
przyczepność kleju. 
W szczególnych przypadkach wymagana jest kontrola przydatności podłoża pod kątem 
przyklejania płyt termoizolacyjnych i przyjęcia właściwych kroków zapewniających polepszenie 
przyczepności masy lub zaprawy klejowej do podłoża. 
UWAGA: Warunki odrzucają stanowczo możliwość wyrównania podłoża poprzez stosowanie 
lokalnych podklejek z płyt termoizolacyjnych. 
Ogólnymi obowiązującymi metodami oceny przydatności podłoża pod stosowanie bezspoinowych 
systemów ocieplenia ścian zewnętrznych są: 
Powyższe próby należy przeprowadzić w kilku miejscach na podłożu, aby uzyskane wyniki były w 
pełni miarodajne i obiektywne dla całego obiektu. 
Przygotowanie podłoża odchyłki powyżej 1cm sprawdzić zgodnie z testem równości i gładkości, 
wyeliminować przyczyny ewentualnego podciągania kapilarnego, stosować ciśnienie max. 200 
barów 
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Próba odporności na ścieranie otwartą dłonią lub przy pomocy czarnej i twardej tkaniny ocenić 
stopień zakurzenia, zapiaszczenia lub pozostałości wykwitów na podłożu. 
Próba odporności na skrobanie lub zadrapanie 
Stosując metodę siatki naciąć lub posługując się twardym i ostrym rylcem ocenić zwartość i 
nośność podłoża oraz stopień przyczepności istniejących powłok.  
Próba zwilżania szczotką, pędzlem lub przy pomocy spryskiwacza określić stopień chłonności 
podłoża Test równości i gładkości Posługując się łatą (zwykle 2 m), pionem i poziomicą określić 
odchyłki ściany od płaszczyzny i sprawdzić jej odchylenie od pionu, a następnie porównać 
otrzymane wyniki z wymaganiami odpowiednich norm (dotyczących np. konstrukcji murowych, 
tynków zewnętrznych, itp.).                              
Wymagane czynności przygotowawcze                                                                                                                          
> kurz, pył oczyścić za pomocą miękkiej szczotki, sprężonego powietrza ewentualnie zmyć wodą 
pod ciśnieniem i pozostawić do wyschnięcia, luźne resztki lub wylewki zaprawy ze spoin skuć i 
oczyścić nierówności, defekty i ubytki skuć lub ewentualnie wyrównać zaprawę tynkarską lub 
wyrównawczą z ewentualnie wymaganymi dla użytych zapraw materiałami podkładowymi i z 
zachowaniem okresów karencji wilgoć, pozostawić do wyschnięcia 
> wykwity oczyścić na sucho za pomocą szczotki lub zmyć odpowiednio przygotowanym 
roztworem        
> luźne i nienośne elementy elewacji wykuć, wymienić, ewentualnie uzupełnić materiałem 
murarskim z zachowaniem wymaganych okresów karencji 
Mury wykonane z elementów: ceramicznych, betonowych z gazobetonu, betonowych z warstwą 
fakturową; 
> brud, sadza, tłuszcz zmyć wodą pod ciśnieniem z ewentualnym dodatkiem detergentów lub 
specjalnych środków  czyszczących, spłukać czystą wodą i pozostawić do wyschnięcia.  
W przypadku podłoży pylących, osypujących się i nadmiernie nasiąkliwych należy zastosować 
odpowiedni preparat gruntujący, zgodnie z instrukcją stosowania i zaleceniami dostawcy systemu. 
Gruntowanie 
Gruntowanie podłoża można wykonywać po całkowitym wyschnięciu murów, tynków i miejsc 
naprawianych. Przed przystąpieniem do prac należy sprawdzić podłoże - naprawić uszkodzenia, 
oczyścić z kurzu, sadzy, tłuszczu, zgorzelin masy formierskiej, rdzy, pozostałości zapraw, 
ewentualnych złuszczeń farb, jeżeli podkład był uprzednio malowany i chemicznie z wykwitów. 
Podłoże powinno być stabilne, nośne, suche, czyste i pozbawione elementów zmniejszających 
przyczepność materiałów. Podłoże nie może być wykonane lub zawierać materiału, którego 
wejście w reakcje chemiczne z dowolnym składnikiem zestawu wyrobów do wykonywania 
ociepleń spowoduje utratę jego funkcji lub skuteczności całego zestawu (np. w wyniku kontaktu 
gips/cement). Podłoże powinno spełniać normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchyleń 
powierzchni i krawędzi. Wymagania dla granitu: lepkość 10-15[s]; gęstość nie większa niż 
l,66kg/m3; czas schnięcia w temp. 20°C i przy wilgotności otoczenia 55% max 3h; przyczepność 
do podłoża >0,6Mpa; 
Przyczepność do styropianu >0,lMpa; ciepło spalania- zalecane 0,36MJ/m2, jednak nie większe 
niż 0,4 MJ/m2. 
Grunt nakładać szczotką malarską, wałkiem lub natryskiem. W przypadku wystąpienia dużej 
chłonności podłoża gruntowanie przeprowadzić dwukrotnie. 
W czasie wykonywania robót i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podłoża nie powinna 
być niższa niż +5°C, a w przypadku materiałów krzemianowych (silikatowych) nie powinna być 
niższa niż  8°C; zapewnia to odpowiednie warunki wiązania. 
W szczególnych przypadkach wymagana jest kontrola przydatności podłoża pod kątem 
przyklejania siatki i przyjęcia właściwych kroków zapewniających polepszenie przyczepności masy 
lub zaprawy klejowej do podłoża. 
Ogólnymi obowiązującymi metodami oceny przydatności podłoża są próby przeprowadzone w 
kilku miejscach na podłożu, aby uzyskane wyniki były w pełni miarodajne i obiektywne dla całego 
obiektu. 
Przygotowanie podłoża odchyłki powyżej 1cm sprawdzić zgodnie z testem równości i gładkości, 
wyeliminować przyczyny ewentualnego podciągania kapilarnego, stosować ciśnienie max. 200 
barów 
Próba odporności na ścieranie otwartą dłonią lub przy pomocy czarnej i twardej tkaniny ocenić 
stopień zakurzenia, zapiaszczenia lub pozostałości wykwitów na podłożu. 
Próba odporności na skrobanie lub zadrapanie 
Stosując metodę siatki naciąć lub posługując się twardym i ostrym rylcem ocenić zwartość i 
nośność podłoża oraz stopień przyczepności istniejących powłok. 
Próba zwilżania Szczotką, pędzlem lub przy pomocy spryskiwacza określić stopień chłonności 
podłoża. 
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Test równości i gładkości Posługując się łatą (zwykle 2 m), pionem i poziomicą określić odchyłki 
ściany od płaszczyzny i sprawdzić jej odchylenie od pionu, a następnie porównać otrzymane 
wyniki z wymaganiami odpowiednich norm (dotyczących np. konstrukcji murowych, tynków 
zewnętrznych, itp.) 
W przypadku podłoży pylących, osypujących się i nadmiernie nasiąkliwych należy zastosować 
odpowiedni preparat gruntujący, zgodnie z instrukcją stosowania i zaleceniami dostawcy systemu, 
po zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 
Uzupełnienie podkładów pod tynki 
Przed rozpoczęciem tynkowania powierzchnie oczyścić z kurzu, plam rdzy i odtłuścić np. 
roztworem szarego mydlą. Nadmiernie suchą powierzchnię zwilżyć wodą. Podłoże przygotować 
zgodnie z opisem w pkt. B.2.4. 
Elementy stalowe należy na całej powierzchni owinąć siatką stalową i powlec zaprawą 
cementową. Piasek do zapraw winien spełniać normy - nie zwierać domieszek organicznych, mieć 
właściwą frakcję 0,25-0,5mm. 
Obrzutkę na podłożach ceramicznych, z betonu wykonać z zaprawy cementowej 1:1. Narzut 
nanosić po związaniu zaprawy z obrzutki. Lecz przed jej stwardnieniem. Podczas wyrównywania 
należy dociskać pacą stale przesuwając w jednym kierunku. Podkład nanosić po związaniu 
warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Zacierać jednolicie gładką pacą drewnianą. 
Przestrzegać dopuszczalne odchyłki dla danej kategorii tynku przedstawiono w tabeli patrz pkt 
B.7.8. Dla wszystkich odmian tynków niedopuszczalne jest występowanie wykwitów w postaci 
wykrystalizowanego nalotu na powierzchni tynków roztworu soli przenikających z podłoża; 
występowania pleśni itp. trwałych śladów zacieków, odstawanie, odparzenie i pęcherze powstałe 
na skutek niedostatecznej przyczepności do podłoża. 
Docieplenie ścian  
Przedmiotem jest technologia ocieplania ścian zewnętrznych budynku istniejącego zespolonym 
systemem izolacji cieplnej, pokrytej cienkowarstwową, strukturalną wyprawą tynkarską - tynkiem 
silikonowym. System przewidziany jest do docieplania elewacji pionowych, jednak możliwe jest ich 
zastosowanie również na powierzchniach płaskich(sufitowych) i nachylonych. Roboty 
ociepleniowe mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające stosowne kwalifikacje i uprawnienia 
uzyskane od właścicieli systemów ociepleniowych. Zestaw musi być sklasyfikowany, jako 
nierozprzestrzeniający ognia .dopuszczony do obrotu i stosowania certyfikatem zgodności ITB.  
System ociepleniowy musi posiadać certyfikat zgodności obejmujący cały system ociepleniowy 
ścian zewnętrznych w skład, którego wchodzą poszczególne elementy potwierdzający, że system 
spełnia wymagania rozporządzenia MSW i A z 22.04.1998 w sprawie wyrobów służących do 
ochrony przeciwpożarowej, dla którego wykonano kompleksowa i właściwe badania ogniowe i 
określono stopień rozprzestrzeniania ognia i ,że może być wprowadzony do obrotu.  
Niedopuszczalne jest stosowanie elementów składowych z różnych systemów ociepleniowych. 
Rozpoczęcie robót ociepleniowych może nastąpić dopiero, jeżeli: 
> roboty dachowe, demontaż i montaż okien, izolacje i podłoża pod posadzki balkonów lub 
tarasów zostaną zakończone i odebrane, 
> wszelkie nie przeznaczone do ostatecznego pokrycia powierzchnie jak: szkło, okładziny i 
elementy drewniane, elementy metalowe, podokienniki, okładziny kamienne, glazura itp., zostaną 
odpowiednio zabezpieczone i osłonięte,  
> widoczne zawilgocone miejsca w podłożu ulegną wyschnięciu (roboty wewnętrzne mokre 
powinny być wykonane z odpowiednim wyprzedzeniem lub tak zorganizowane, aby nie 
powodować nadmiernego wzrostu ilości wilgociowo-cieplnych ścianach zewnętrznych),  
>na powierzchniach poziomych na ogniomurach, attykach, gzymsach i innych zostaną wykonane 
odpowiednie obróbki zapewniające odprowadzenie wody opadowej poza lico elewacji 
wykończonej ociepleniem,  
> zostanie jasno określony sposób zakończenia ocieplenia i jego połączenia z innymi elementami 
budynku, 
Wykonywanie ocieplenia powinno odbywać się zgodnie z dokumentacją robót ociepleniowych. 
Wszelkie odstępstwa od dokumentacji winny posiadać pozytywne uzgodnienie nadzoru 
autorskiego, zaś w przypadku robót wymagających pozwolenia na budowę muszą być 
potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Przy wykonywaniu prac ociepleniowych należy 
bezwzględnie przestrzegać reżimu technologicznego a w szczególności: 
> należy stosować wyłącznie systemy zamknięte. Niedopuszczalne jest mieszanie elementów i 
komponentów pochodzących z różnych systemów, gdyż grozi to powstaniem szkód i powoduje 
utratę gwarancji producenta; 
> wszelkie materiały wchodzące w skład systemu ociepleniowego muszą być stosowane zgodnie 
z przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktów; 
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> w czasie wykonywania robót i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podłoża nie powinna 
być niższa niż +5 C, a w przypadku materiałów krzemianowych (silikatowych) nie powinna być 
niższa niż +8 C; zapewnia to odpowiednie warunki wiązania; 
> podczas wykonywania robót i w fazie wiązania materiały należy chronić przed niekorzystnymi 
warunkami atmosferycznymi (deszcz, silne nasłonecznienie, silny wiatr); zagrożone płaszczyzny 
odpowiednio zabezpieczyć; 
> rusztowania ustawiać z wystarczająco dużym odstępem od powierzchni ścian dla zapewnienia 
odpowiedniej przestrzeni roboczej. Ustawione rusztowanie wymaga odbioru technicznego. 
Zakazuje się wykonywania prac w czasie opadów atmosferycznych, silnego wiatru i 
temperaturach innych niż dopuszczalne. Prace nie mogą być również prowadzone jeżeli w ciągu 
24 h jest zapowiadany spadek temperatur)' poniżej O st. C. 
Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić podłoże, na którym będzie mocowana 
termoizolacja. Pod pojęciem podłoże rozumiana jest warstwa, na którą nakładany jest kolejny 
materiał (składnik zestawu wyrobów do wykonywania ociepleń), mierzona od powierzchni 
kontaktu na min. głębokość mające wpływ na skuteczność zamocowania.  
I tak np.: 
> dla operacji klejenia izolacji cieplnej podłożem jest warstwa przegrody w stanie przed 
zamocowaniem ocieplenia, od lica do głębokości ewentualnego zniszczenia podczas odrywania 
stwardniałej masy klejącej o minimalnej wymaganej wytrzymałości,  
> dla operacji mechanicznego mocowania izolacji cieplnej za pomocą łączników kotwiących z 
podłożem jest warstwa przegrody w stanie przed osadzeniem łączników, od lica izolacji cieplnej 
do głębokości zakotwienia (osadzenia) łączników, zapewniającej ich wymaganą nośność, 
> dla operacji wykonywania warstwy zbrojonej - podłożem jest warstwa przegrody (tu: izolacji 
cieplnej)w stanie przed nałożeniem masy szpachlowej, od lica izolacji cieplnej do głębokości 
ewentualnego zniszczenia podczas odrywania stwardniałej masy szpachlowej o minimalnej 
wymaganej wytrzymałości, itd.                                                                                       
Podłoże powinno być stabilne, nośne, suche, czyste i pozbawione elementów zmniejszających 
przyczepność materiałów mocujących warstwę izolacji termicznej (np. kurz, pył, oleje szalunkowe 
itp.). Podłoże nie może być wykonane lub zawierać materiału, którego wejście w reakcje 
chemiczne z dowolnym składnikiem zestawu wyrobów do wykonywania ociepleń spowoduje utratę 
jego funkcji lub skuteczności całego zestawu (np. w wyniku kontaktu gips/cement). Podłoże 
powinno spełniać normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchyleń powierzchni i krawędzi. W 
przypadku nie spełniania wymogów geometrycznych podłoże należy odpowiednio przygotować 
zgodnie z pkt B.3. niniejszej ST. Jeżeli stwierdzone zostaną nierówności podłoża do lO mm należy 
w celu wyrównania zastosować szpachlówkę systemową. W przypadku nierówności w granicach 
10-20 mm podłoże należy wyrównać nakładając kilka warstw. 
Dla właściwego połączenia kleju ze styropianem ściany po oczyszczeniu zagruntować, prace 
wykonać zgodnie z pkt. B.5. niniejszej ST. 
Masy klejące służące do klenia styropianu do podłoża ściennego oraz do wykonania warstwy 
zbrojącej muszą spełnić nst. wymagania: 
A/ zawartość suchej substancji -  nie może różnić się o 10% od wartości podanej przez 
producenta, 
B/ straty prażenia – nie może być różny o 10% od wartości podanej przez producenta, 
C/ przyczepność do betonu, Kpa w warunkach laborat. – min. 350;, po 24h w wodzie – min. 200; 
po pięciu cyklach cieplno-wilgotnościowych – min. 350 
D/ przyczepność do styropianu, Kpa w warunkach laborat. – min. 500;, po 24h w wodzie – min. 
250; po pięciu cyklach cieplno-wilgotnościowych – min. 500, 
E/ odporność na rysy mm – min. 5 
F/ minimalna grubość warstwy zbrojonej – całkowite i dokładne przykrycie i zatopienie siatki 
zbrojącej. 
Rodzaje mas klejących. 
A/ zaprawa klejąca w postaci suchej mieszanki mieszana z wodą, 
Zaprawę należy przygotować według zaleceń producenta -wg. instrukcji i kart technicznych. 
Wymagania dla siatki z  włókna szklanego: 
a/ Splot uniemożliwiający przesuwanie się oczek siatki 
b/ Impregnacja powierzchni polimerowa zapewniająca odporność na działanie środowiska 
alkalicznego 
c/ wymiary oczek nie mniej niż 3mm 
d/ masa powierzchniowa nie mniej ni/ 145g/m2 
e/ Strata prażenia w temperaturze 625st. C. - 10-25% masy 
f/ silą zrywająca /wzdłuż osnowy i wątku/ 
dla próbek przechowywanych w warunkach laboratoryjnych        nie mniej niż 1500 N  
dla próbek przetrzymywanych w wodzie destylowanej                  nie mniej niż 1200 N  
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dla próbek przetrzymywanych w roztworze wodnym NaOH         nie mniej niż 600 N  
dla próbek przetrzymywanych w wodnym roztworze cementowym nie mniej niż 600 N 
g/ Wydłużenie względne /wzdłuż osnowy i wątku/ 
dla próbek przechowywanych w warunkach laboratoryjnych nie więcej niż 3,5% /przy sile 1500 N/  
dla próbek przetrzymywanych w wodzie destylowanej  nie więcej niż 3,5% /przy sile 1200 N/  
dla próbek przetrzymywanych w roztworze wodnym NaOH nie więcej niż 3,5% /przy sile 600 N/  
dla próbek przetrzymywanych w wodnym roztworze cementowym nie więcej niż 3,5% /przy sile 
600 N/ 
Wymagania stawiane łącznikom: 
> ilość rodzaj i długość łączników mechanicznych winna być zgodna z wytycznymi producenta 
systemu. 
> Długość łączników zależna jest od budowy ściany oraz od grubości płyt termoizolacyjnych. 
Istniejący tynk należy traktować jako nienośne podłoże, dlatego wymaganą głębokość kotwienia 
łączników należy liczyć od poziomu właściwej, nośnej ściany i powinna ona odpowiadać co 
najmniej długość strefy rozprężnej.  
> rodzaj łączników zależny jest od rodzaju podłoża, w którym łączniki te mają być osadzane oraz 
stosowanego materiału termoizolacyjnego. Do mocowania płyt styropianowych możliwe jest 
stosowanie łączników z trzpieniem z tworzywa. 
>  w przypadku podłoży gazobetonowych i z pustaków ceramicznych o poprzecznym układzie 
komór 
powietrznych należy zachować szczególną ostrożność przy doborze łączników i stosować łączniki 
przeznaczone do tego rodzaju podłoża (posiadające dopuszczenie do stosowania).  
>  w przypadku podłoży o wątpliwej nośności, w szczególności zbudowanych z materiałów 
szczelinowych  zalecane jest wykonanie prób wyrywania łączników.  
łączniki mechaniczne należy osadzać po stwardnieniu kleju. 
ilość, rodzaj i długość łączników mechanicznych winna być zgodna z wytycznymi producenta 
systemu, 
Wymagania techniczne dotyczące łączników mechanicznych do mocowania izolacji termicznej ze 
styropianu : 

 
L
P
. 

Cecha Wartość 

1 Materiał łącznika Zachowując właściwości mechaniczne w niskich 
temperaturach 

2 Trzpień łącznika Z tworzywa sztucznego wzmocniony, bądź stalowy 
ocynkowany z główką z tworzywa eliminującą 
powstawanie mostków cieplnych 

3 Sposób montażu Wbicie lub wkrecenie trzpienia 

4 Talerzyk  – średnica 60 mm 
Powierzchnia chropowata z otworami, zapewniająca 
przyczepność zaprawy klejącej 

5 Mostki cieplne Budowa łącznika minimalizująca powstawanie mostków 
cieplnych 

6 Głębokość zakotwienia Zalezna od podłoża i zgodna z dopuszczeniem dla 
danego typu łącznika 

7 Liczba łączników Musi wynikać z obliczeń statycznych, jest zależna od 
strefy oraz wysokości wbudowania łącznika ilość 
łączników nie może być mniejsza niż 4 szt. na 1 m/kw 

8 Rozmieszczenie łącznikow Zgodne z projektem, według wytycznych dostawcy 
systemu 

 
Długość kołka w [mm] powinna być równa sumie następujących wartości = wymaganej głębokości 
osadzenia uzależnionej od rodzaju przegrody docieplanej [mm] + grubość starego tynku [mm] + 
gr. kleju [mm] + grubość płyty izolacyjnej. Rodzaje podłoża mogące wystąpić na remontowanym 
obiekcie to beton kl.B-15, cegła ceramiczna kl.150, gazobeton 500-700, cegła kratówka kl.150. 
Należy bezwzględnie przestrzegać zasad doboru wymaganych rodzajów kołków w zależności od 
rodzaju przegrody, ich głębokości osadzenia zawartych w tabelach doboru kołków opracowanych 
przez producentów systemu dociepleniowego. 
Informacje o rodzaju, ilości  i rozmieszczeniu łączników mechanicznych powinien zawierać projekt 
techniczny ocieplenia budynku. Wielkości te zależne są m. in. od strefy obciążenia wiatrem, w 
której znajduje się budynek oraz od wysokości i miejsca wbudowania łącznika. Ilość łączników nie 
może być mniejsza niż 6 szt. na m/kw powierzchni elewacji. Przy narożnikach budynku wymagane 
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jest zwiększenie ilości łączników. W pierwszej kolejności łączniki mechaniczne należy osadzać w 
narożach płyt. Odległość pomiędzy skrajnymi łącznikami a krawędzią budynku powinna wynosić w 
przypadku ściany murowanej co najmniej 10 cm, a w przypadku ściany z betonu co najmniej 5 cm. 
Wymagania dla styropianu: 
^ Projekt przewiduje użycie płyt styropianowych frezowanych o gęstości objętościowej 16-20 
kg/m3 odmiana EPS 040 FASADA, lub porównywalne, gr. 14 cm jako ocieplenia ścian, płyty 
styropianowe np EPS 040 FASADA, lub porównywalne, gr. 5 cm  jako ocieplenia kominów,  
^ Współczynnik przewodzenia ciepła I nie może być większe niż 0,04 W/mK  
^ Przewidziane grubości styropianu to: 12cm, 10cm,3 cm 
^ Struktura styropianu powinna być zwarta, bez wykruszeń ubytków, pustek.  
^ Naprężenia ściskające przy 10% odkształceń względem nie mniej niż 80 kPa  
^ Stabilność wymiarów w temperaturze 70st.C po 48h nie więcej niż +/-1,5%  
^ Chłonność wody po 24h nie więcej niż 1,8 %  
^ Wytrzymałość na rozciąganie siłą prostopadłą do powierzchni nie mniej niż 100 kPa  
^ Wytrzymałość na ściskanie nie mniej niż 130 kPa  
^ Samogasnące  
^ Płyty frezowane o wymiarach 100x500mm 
Środek gruntujący tworzący powłokę pośrednią – opcjonalnie, zależnie od systemu. 
Masa lub zaprawa tynkarska o zróżnicowanej fakturze. 
A / Podkład tynkarski 
Opcjonalnie: 
W niektórych systemach zalecane jest uprzednie naniesienie techniką malarską lub inną podkładu 
tynkarskiego dla zabezpieczenia przed powstawaniem prześwitów i utrzymania barwy tynku. 
B/ Masy i zaprawy tynkarskie. 
Klasa ogniowa – nierozprzestrzeniający ognia 
Do wykonywania zewnętrznej wyprawy tynkarskiej używa się fabrycznie przygotowanych 
produktów, zdefiniowanych w dokumencie normatywnym dla danego zestawu wyrobów. 
Najczęściej stosowane na rynku produkty do ocieplenia budynków styropianem to: 
1. silikatowa masa tynkarska – gotowa mieszanka w postaci pasty, której istotnym jest spoiwo 
silikatowe (krzemianowe) 
wygląd zewnętrzny – ciekła jednorodna masa bez obcych wtrąceń, 
konsystencja, cm – 11,0+/- 1,0 
plastyczność – 17+/- 2 cm, 
strata prażenia w temp.450

o
 C % - 22,3 +/- 10%, 

strata prażenia w temp.900
o
 C % - 55,0 +/- 10%, 

odporność na występowanie rys skurczowych – brak rys 
Elementy uzupełniające np. listwy cokołowe, profile narożne, listwy kapinosowe itp. 
Ochrona narożników i krawędzi. 
Do obróbki narożników oraz krawędzi należy stosować rozwiązania zalecane przez producenta 
systemu. 
Z reguły są to : 
kątowniki ze stali szlachetnej, 
kątowniki ze stali szlachetnej z siatką zbrojącą, 
kątowniki z siatki pancernej. 
Do docieplenia można przystąpić po potwierdzeniu właściwego przygotowania podłoża oraz po 
sprawdzeniu zgodności dostarczonych materiałów z założeniami projektowymi, ich atestów i 
certyfikatów przez Inspektora nadzoru. 
Na płytę należy nanosić taką ilość zaprawy, aby uwzględniając nierówności podłoża i możliwą do 
położenia warstwę kleju (ok. l do 2cm) zapewnić minimum 40% efektywnej powierzchni 
przyklejenia płyty do podłoża (przy większych nierównościach należy stosować zróżnicowanie 
grubości izolacji). Po obwodzie płyty, wzdłuż jej krawędzi należy nanieść około 3-5cm szerokości 
pasmo zaprawy i dodatkowo w środku płyty należy nałożyć 3-6 placków zaprawy o odpowiedniej 
średnicy zgodnie z wytycznymi producenta. 
Zaprawę klejącą nanosi się jedynie na powierzchnię płyt izolacyjnych, nigdy na podłoże. 
Płyty należy dociskać równomiernie, np. drewnianą pacą o dużej powierzchni, sprawdzając na 
bieżąco przy pomocy poziomnicy równość powierzchni. Brzeg płyt musi być całkowicie 
przyklejony. 
Prawidłowość mocowania po zaschnięciu kleju można sprawdzić poprzez ucisk naroży - przy 
prawidłowo zamocowanej płycie nie powinno następować jej ugięcie. 
Krawędzie płyt dociskać szczelnie do siebie. Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny 
wynikające z dopuszczalnych tolerancji płyt termoizolacyjnych większe niż 2mm należy wypełniać 
klinami z tej samej izolacji. 
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W przypadku szczelin mniejszych niż 4 mm w systemach z zastosowaniem płyt styropianowych 
do ich  wypełniania można użyć zalecanych przez producenta systemu mas uszczelniających. W 
celu uniknięcia powstania otwartej spoiny pionowej należy po przyciśnięciu płyty, a przed 
przyklejeniem kolejnej płyty, usunąć nadmiar wypływającego spod niej kleju. Zabieg taki należy 
również wykonać na narożnikach zewnętrznych budynku. 
Każdorazowo należy używać pełnych płyt i ich połówek zachowując ich przewiązanie (nie dotyczy 
krawędzi ościeży). Nic należy używać płyt wyszczerbionych, wgniecionych czy połamanych. 
Przycinanie płyt wystających poza naroża ścian możliwe jest dopiero po związaniu kleju. Należy 
zachować przesunięcie styków płyt względem krawędzi ościeży na szerokość min. 10 cm 
Płytę termoizolacyjna należy pozostawić lekko wysuniętą poza narożnik, w celu późniejszego, 
przycięcia jej wzdłuż prowadnicy. Narożnikowe krawędzie płyt termoizolacyjnych, zaleca się 
przeszlifować płasko, wzdłuż prowadnicy. 
Nierówności i uskoki powierzchni płyt termoizolacyjnych należy zeszlifować do uzyskania 
jednolitej płaszczyzny (powierzchni). Jest to istotny element procesu, decydujący o równości 
ocieplanej powierzchni oraz o zużyciu materiałów w dalszych etapach. Szlifowanie należy 
przeprowadzać w taki sposób, aby unikać zanieczyszczania okolicy pyłem, najlepiej poprzez 
stosowanie urządzeń z odsysaniem urobku do pojemników szczelnych. 
W przypadku stosowania do montażu styropianu dybli z tworzywa sztucznego (4-8 sztuk na metr 
kwadratowy) otwory pod dybie należy wiercić na głębokość min. 6cm 
UWAGA: klej nie może znaleźć się na bocznych krawędziach płyty niedopuszczalne jest 
pokrywanie się krawędzi płyt termoizolacyjnych z krawędziami naroży otworów w elewacjach. 
Niedopuszczalne jest pominięcie klejenia płyt i stosowanie wyłącznie łączników mechanicznych. 
Niedopuszczalne jest zerwanie przez łączniki struktury izolacji. Główka łącznika powinna być 
zlicowana z powierzchnią płyt termoizolacyjnych (w wyjątkowych wypadkach może wystawać 
max. l mm ponad płaszczyznę płyt). 
Po stwardnieniu kleju (minimum 24 godziny) ewentualne nierówności warstwy izolacyjnej należy 
zeszlifować ręcznie lub mechanicznie. 
W przypadku nieregularnych kształtów budynku (np. krzywizny) można stosować specjalne listwy 
z poprzecznymi nacięciami. 
Również wszystkie widoczne powierzchnie, do których należy ościeża utworzone z nachodzących 
ze ściany płyt termoizolacyjnych, czy też dolne i górne zakończenia systemu, należy w pierwszej 
kolejności zwieńczyć odpowiednimi listwami i profilami, a w przypadku ich braku przykleić pasma 
z siatki z włókna szklanego, aby uzyskać ciągłe, szczelne i pewnie zamocowanie warstwy. 
Wszystkie krawędzie i płaszczyzny systemu ociepleniowego muszą być bezwzględnie tak 
zaprojektowane, wykonane i obrobione, aby zapewnia; ochronę przed otwartym ogniem w 
przypadku pożaru, pełną szczelność przed zawilgoceniem oraz zniszczeniem przez owady, ptaki 
lub gryzonie. ' 
Na narożnikach budynków listwę cokołową należy docinać, zwykle pod kątem 45 °C. również 
dostępne specjalne listwy z wykonanymi wstępnie nacięciami, ułatwiające ich montaż na 
narożnikach. 
Uszczelnienie styków styropianu ze stolarką, ślusarką, obróbkami blacharskimi wykonać przy 
pomocy trwale plastycznej masy (np. akrylowej). 
Powyżej i poniżej krawędzi otworów okien i drzwi, w celu zabezpieczenia przed zwiększonymi 
naprężeniami, naklejamy pod kątem 45 ° paski tkaniny z włókna szklanego, o wymiarach 
minimum 25 x 35cm. 
Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu, w której zostanie zatopiona siatka z włókien 
szklanych powinna mieć minimalną grubość 3 mm. Pasma siatki należy układać pionowo, z 
zakładem minimum 5cm. Minimalne otulenie siatki klejem wynosi l mm. Całość powinna schnąć 
nie krócej niż 2 dni. Warstwę zbrojoną wykonuje się najwcześniej po upływie 24 godzin od 
momentu przygotowania podłoża. Nakłada się zaprawę i rozprowadza się ją równomiernie pacą 
ze stali nierdzewnej (np. zębatą o wielkości zębów 10-12 mm) tworząc warstwę z materiału 
klejącego na powierzchni nieco większej od przyciętego pasa siatki zbrojącej. Na tak 
przygotowanej warstwie natychmiast rozkłada się siatkę zbrojącą i zatapia w niej przy użyciu pacy 
ze stali nierdzewnej, szpachlując na gładko. 
Siatka zbrojąca powinna być niewidoczna i całkowicie zatopiona w warstwie materiału klejącego. 
Warstwa zaprawy/masy klejącej z zatopiona siatką zbrojącą tworzy warstwę zbrojącą. Grubość 
warstwy zbrojonej po stwardnieniu powinna być zgodna z określaną przez producenta systemu. 
Siatkę zbrojącą należy układać na zakład o szerokości kilku cm (dokładną szerokość zakładu 
siatki zbrojącej podaje systemodawca w specyfikacji technicznej sytemu), względnie wyprowadzić 
poza krawędzie otworów okiennych i drzwiowych. Po nałożeniu siatki w pobliżu haków 
rusztowania itp. na nacięcie nakłada się dodatkowy pasek siatki i zatapiają w masie klejącej. 
Szczeliny dylatacyjne w elementach budynku lub między nimi powinny zostać przeniesione na 
ocieplaną elewację. Zwykle do wykonania szczelin stosuje się dwie metody: 
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W warstwie materiału ocieplającego (ponad szczeliną w murze) wykonuje się równomiernie 
pionowo lub poziomo szczelinę o szerokości ok. 15 mm. Krawędzie szczeliny należy wyrównać. 
Materiał ociepleniowy na szerokości ok. 20 cm po obu stronach szczeliny należy płasko 
zeszlifować i pokryć zaprawą klejącą. Profil dylatacyjny ścisnąć i tamę elastyczną profilu wsunąć 
do szczeliny. Kątowniki profilu dylatacyjnego oraz paski z siatki zbrojącej ułożyć w zaprawie 
klejącej nałożonej uprzednio na materiale ociepleniowym i całość przeszpachlować. Profile 
ścienne szczelin dylatacyjnych osadza się od dołu do góry. Sąsiadujące profile muszą nachodzić 
na siebie (górny na dolny) minimum 2cm. 
Przebieg prac przy montażu profili narożnych jest podobny jak w przypadku profili ściennych. Przy 
obróbce ościeży okiennych i drzwiowych zaleca się stosowanie specjalnych profili ochronno-
uszczelniających lub samorozprężnej taśmy poliuretanowej gotowymi rozwiązaniami dysponują 
systemodawcy. Do obróbki narożników oraz krawędzi należy stosować rozwiązania zalecane 
przez producenta systemu. Z reguły są to: 
. kątowniki ze stali szlachetnej, 
. kątowniki ze stali szlachetnej z siatką zbrojącą, 
. kątowniki z PCV z siatką zbrojącą (stosowane wyłącznie w systemach z użyciem styropianowych 
pyt termoizolacyjnych), 
. kątowniki z tzw. siatki pancernej. 
UWAGA: nie wolno dopuścić do zabrudzenia szczeliny profilu dylatacyjnego zaprawą. W tym celu 
profil na czas obróbki należy zamknąć np. wsuwając w szczelinę pasek styropianu 
Powyżej i poniżej krawędzi otworów okien i drzwi, w celu zabezpieczenia przed zwiększonymi 
naprężeniami, na warstwę materiału izolacyjnego naklejamy pod kątem 45 ° paski tkaniny z 
włókna szklanego, o wymiarach minimum 25 x 35cm. 
Wszelkie uszczelnienia styków izolacji termicznej z elementami wykonanymi z materiałów o innej 
rozszerzalności wykonać z użyciem przeznaczonych do tego celu kitów lub taśm uszczelniających 
w sposób podany w projekcie lub zestawieniach rozwiązań szczegółów podanych przez 
producenta systemu. 
Jako wyprawę tynkarską wykonać cienkowarstwowy tynk silikatowy. Faktura tynku typu „baranek" 
zgodnie z dyspozycją kolorystyczną w projekcie technicznym. Grubość ziarna 1,5 mm. Do 
wykonywania zewnętrznej wyprawy tynkarskiej używa się fabrycznie przygotowanych produktów, 
zdefiniowanych w dokumencie normatywnym dla danego zestawu wyrobów. Czas schnięcia 12-
48h , gęstość l,9kg/m3; 
Wierzchnią warstwę zacierać jednolicie gładką pacą drewnianą, metalową lub styropianową. 
Tynki należy wykonywać w temp. Nie niższej niż 5°C i pod warunkiem, że w ciągu doby nie 
nastąpi spadek poniżej 0°C. 
Przestrzegać dopuszczalne odchyłki dla danej kategorii tynku. 
Odchylenie promieni i krzywizn powierzchni faset, wnęk itp. Od projektowanego promienia nie 
powinny być większe niż 7mm dla II i III kat. oraz 5mm dla IV i IVf 
Dopuszczalne odchylenia dla tynków: 
 

Katego
ria 
tynku 
 

Odchylenie 
powierzchni 
tynku od 
płaszczyzny i 
odchylenie 
krawędzi od linii 
prostej 
 

Odchylenie 
powierzchni i krawędzi 
od kierunku 
pionowego 
 

Odchylenie 
powierzchni i krawędzi 
od kierunku 
poziomego 
 

Odchylenie 
przecinających 
się płaszczyzn 
od kąta 
przewidzianego 
w dokumentacji 
 

0 ,1, la 
 

nic podlegają 
sprawdzeniu 
 

nie podlegają 
sprawdzeniu 
 

nie podlegają 
sprawdzeniu 
 

nie podlegają 
sprawdzeniu 
 

II 
 

nie większe niż 
4mm na 
długości łaty 
kontrolnej 2m 
 

Nie większe niż 3mm 
na Im 
 

Nie większe niż 4mm 
na Im i ogółem nie 
więcej niż lOmm na 
całej powierzchni 
między przegrodami 
pionowymi (ściany, 
belki itp.) 
 

Nie większe niż 
4mm na Im 
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III 
 

nic większe niż 
3mm i w liczbie 
nie większej niż 
3 na długości 
laty s, kontrolnej 
2m 
 

Nie większe niż 2mm 
na Im i ogółem nie 
więcej niż 4 mm w 
pomieszczeniach do 
3,5m wysokości oraz 
nie więcej niż 6mm w 
pomieszczeniach 
powyżej 3,5m 
wysokości 
 

Nie większe niż 3mm 
na Im i ogółem nie 
więcej niż 6mm na 
całej powierzchni 
między przegrodami 
pionowymi (ściany, 
belki itp.) 
 

Nie większe niż 
3mm na Im 
 

IV, Ivf, 
IVw 
 

nic większe niż 
2mm i w liczbie 
nie większej niż 
2 na długości 
laty kontrolnej 
2m 
 

Nie większe niż l,5mm 
na Im i ogółem nie 
więcej niż 3mm w 
pomieszczeniach do 
3,5m wysokości oraz 
nie więcej niż 4mm w 
pomieszczeniach 
powyżej 3,5m 
wysokości 
 

Nie większe niż 2mm 
na Im i ogółem nie 
więcej niż 3 mm na 
całej powierzchni 
między przegrodami 
pionowymi (ściany, 
belki itp.) 
 

Nie większe niż 
2 mm na Im 
 

Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków II-Iv kat. nie 
powinny być większe niż 10 mm na całej wysokości kondygnacji i 30 mm na całej wysokości 
budynku. Dla wszystkich odmian tynków niedopuszczalne jest występowanie wykwitów w postaci 
wykrystalizowanego nalotu na powierzchni tynków roztworu soli przenikających z podłoża; 
występowania pleśni itp. trwałych śladów zacieków, odstawanie, odparzenie i pęcherze powstałe 
na skutek niedostatecznej przyczepności do podłoża.  
Sprawdzeniu i ocenie podlegają: 
W trakcie prowadzenia prac 
a/ sprawdzenia zgodności asortymentowej, jakościowej oraz ilościowej z założeniami 
projektowymi 
b/ przygotowania podłoża czy wykonano prawidłowo oczyszczenie, zmycie, uzupełnienie ubytków, 
wzmocnienie, wyrównanie w zakresie koniecznym, 
c/ przyklejenia płyt termoizolacyjnych - równości i ciągłości powierzchni, układu i szerokości spoin. 
d/ osadzenia łączników mechanicznych - sprawdzeniu liczby i rozmieszczenia łączników 
mechanicznych. 
W przypadku podłoży o wątpliwej nośności, w szczególności zbudowanych z materiałów 
szczelinowych zalecane jest wykonanie prób wyrywania łączników 
e/ wykonania warstwy zbrojonej -prawidłowości zatopienia siatki zbrojącej w masie klejącej, 
wielkości zakładów siatki zbrojącej, grubości warstwy zbrojonej, równości, przestrzegania czasu i 
warunków twardnienia warstwy zbrojonej przed przystąpieniem do dalszych prac, oraz 
sprawdzenie równości warstwy zbrojonej jak w przypadku warstwy tynkarskiej 
f/ wykonania (ewentualnego) gruntowania - ciągłości wykonania warstwy gruntowej i jej 
skuteczności. 
g/ zamocowania profili - prawidłowość wykonania obrobienia miejsc newralgicznych elewacji 
(naroży zewnętrznych, ościeży i naroży otworów, dylatacji, podokienników, kapinosów itp.). 
h/ sprawdzeniu zamocowania, spadków i zabezpieczenia blacharki przed negatywnym wpływem 
dalszych procesów(foliowanie) oraz wysunięcia poza projektowaną płaszczyznę ściany. 
i/ wykonania wyprawy tynkarskiej - sprawdzeniu ciągłości, równości i nadania właściwej zgodnej z 
projektem struktury. 
^ odchylenie powierzchni od płaszczyzny nie powinno być większe niż 3 mm i w liczbie nie 
większej niż 3 na całej jej długości łaty kontrolnej (łata długości 2,0m),  
^ odchylenia krawędzi od kierunku pionowego nie powinno być większe niż 2mm na 1m i nie 
więcej niż 3 0mm na całej wysokości budynku,  
^ dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych na całej wysokości 
kondygnacji l0mm, 
^ dopuszczalne odchylenie powierzchni nie większe niż 30mm na całej wysokości budynku,  
^ odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego promienia nie 
powinny być większe niż 7mm. 
sprawdzeniu ciągłości, jednolitości faktury i barwy, braku miejscowych wypukłości i wklęsłości, 
oraz widocznych naprawi zaprawek wykończonej powierzchni ocieplenia. Powinna ona 
charakteryzować się jednorodnością i niezmiennością barwy i faktury oraz brakiem miejscowych 
wypukłości i wklęsłości stwierdzanymi wzrokowo przy świetle rozproszonym z odległości  3m. 
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Dopuszczalne odchylenie wykończonego lica systemu od płaszczyzny (powierzchni), pionu i 
poziomu powinno być zgodne z ogólnymi warunkami odbioru technicznego robót budowlanych lub 
z warunkami szczegółowymi zawartymi w umowie. 
Ocena wizualna wyglądu zewnętrznego wypraw tynkarskich. Wykończona wyprawą tynkarską 
powierzchnia ocieplenia powinna charakteryzować się jednorodnością i niezmiennością barwy i 
faktury oraz brakiem miejscowych wypukłości i wklęsłości stwierdzanymi wzrokowo, okiem 
nieuzbrojonym, przy świetle rozproszonym z odległości > 3m. Nie dopuszcza się oceny tynku w 
świetle smugowym lub ukierunkowanym, zwłaszcza równolegle lub stycznie do ocenianej 
powierzchni. Ponadto dopuszczalne odchylenie wykończonego lica i krawędzi od płaszczyzny 
(powierzchni), pionu i poziomu powinno być zgodne z ogólnymi warunkami odbioru technicznego 
robót budowlanych lub szczegółowymi warunkami szczegółowymi zawartymi w umowie. 
Dopuszczalne odchylenia powierzchni i krawędzi cienkowarstwowych tynków strukturalnych. 
Odbiór tynków o fakturze specjalnej. 
Dopuszczalne odchylenia  dla tynków zwykłych wewnętrznych (wg PN-70/B/10100). 
 

Kat
ego
ria 
tyn
ku 

Odchylenie 
powierzchni 
tynku od 
płaszczyzny i 
odchylenie 
krawędzi od 
linii prostej 

Odchylenie 
powierzchni od  
 
Pionowego 

 powierzchni  
i krawędzi 
od 
poziomego 

Odchylenie 
przecinających 
płaszczyzn od kąta 
przewidzianego w 
dokumentacji 

III Nie większe 
niż 3 mm i w 
liczbie nie 
większej niż 3 
na całej 
długości łaty 
kontrolnej 2m 

Nie większe niż 
2mm na 1m i 
ogółem nie 
więcej niż 4 mm 
w 
pomieszczeniac
h do 3,5 m 
wysokości oraz 
nie więcej niż 6 
mm w 
pomieszczeniac
h powyżej 3,5 m 
wysokości 

Nie większe 
niż 3 mm na 
1 m i 
ogółem nie 
więcej niż 4 
mm na całej 
powierzchni 
między 
przegrodami 
pionowymi 
(ściany, 
belki itp.) 

Nie większe niż 3 
mm na 1 m 

IV 
IVf 
IVw 

Nie większe 
niż 2mm i w 
liczbie nie 
większej niż 2 
na całej 
długości łaty 
kontrolnej 2m 

Nie większe niż 
1,5mm na 1m i 
ogółem nie 
więcej niż 3 mm 
w 
pomieszczeniac
h do 3,5 m 
wysokości oraz 
nie więcej niż 4 
mm w 
pomieszczeniac
h powyżej 3,5 m 
wysokości 

Nie większe 
niż 2 mm na 
1 m i 
ogółem nie 
więcej niż 3 
mm na całej 
powierzchni 
między 
przegrodami 
pionowymi 
(ściany, 
belki itp.) 

Nie większe niż 2 
mm na 1 m 

 
Docieplenie  stropu – układane na sucho  
Projekt przewiduje wykonanie docieplenia stropu na poddaszu jako izolację cieplną i 
przeciwdźwiękową z wełny mineralnej z płyt układanych na sucho gr. 12 cm. 
Izolacja termiczna – warstwa materiału o dużym oporze cieplnym zapobiegająca  nadmiernemu 
odpływowi ciepła z budynku 
Izolacja akustyczna  warstwa materiału o dużym oporze akustycznym zapobiegająca 
rozprzestrzenianiu się hałasu 
Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz 
za ich zgodność z Rysunkami, Specyfikacją  Techniczną oraz zaleceniami Inspektora. 
Materiały 
Płyty z wełny mineralnej  gr. 12 cm  jako ocieplenie i izolacja akustyczna  stropu 
Wyrób:    Niepalny     
Przewodność cieplna                0,039 [W/mK] 
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Obciążenie charakt. ciężarem własnym       0,31 kN/m2 
Krótkotrwała nasiąkliwość wodą           < 0,3 kg/m2  
Format  1000x600  grubość od 50 do 200 mm 
Zastosowane materiały powinny odpowiadać  wymaganiom norm i świadectw dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie. W szczególności powinny odznaczać się:  
a/   niskim współczynnikiem przewodności cieplnej 
b/   małą gęstością objętościową 
c/  małą wilgotnością zarówno w trakcie wbudowywania jak i użytkowania 
d/   duża trwałością i niezmiennością właściwości technicznych z upływem czasu 
e/   odporność na wpływy biologiczne 
f/   odporność na preparaty chemiczne, z których się stykają 
g/   brakiem wydzielania substancji toksycznych 
Zależnie od  zastosowania użyte materiały powinny mieć dostateczną wytrzymałość na działanie 
obciążenia użytkowego oraz wymaganą odporność ogniową 
SPRZĘT 
W zależności od stosowanego materiału oraz wykonywanych robót zgodnie z w/w pozycjami w 
poszczególnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentów poszczególnych 
materiałów. 
TRANSPORT 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów pokrycia powinny odbywać się tak aby 
zachować ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczególnym materiałom  przez 
producentów. 
OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanych izolacji 
ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór końcowy robót izolacyjnych 
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektowo-kosztorysową  
Sprawdzenie jakości użytych materiałów 
Sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych wilgotnościowych) 
należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy. 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania  poszczególnych warstw izolacyjnych należy 
przeprowadzić na podstawie protokółów odbioru międzyfazowych lub zapisów w dzienniku 
budowy. 
Odbiór izolacji powinien obejmować: 
a/   sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową 
b/   sprawdzenie prawidłowości ukształtowania warstw izolacyjnych 
c/ sprawdzenie połączenia warstw płyt izolacyjnych i z podkładem (przez oględziny naciskanie lub 
opukiwanie) 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów izolacyjnych; badania należy wykonać 
przez oględziny 
Ogólne zasady odbioru robót podano w dziale „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 
PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena wykonania 1 m2 izolacji ścian obejmuje: 
roboty przygotowawcze 
zakup i dostawę materiałów 
wykonanie izolacji termicznej i akustycznej 
testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1.  Normy 
PN-EN ISO 6946+A1:199 „Elementy budowlane i części budynku. Opór cieplny i współczynnik 
przenikania ciepła. Sposób obliczeń”. 
PN-B-02025:1999/AT1:2000 „Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania 
budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej” 
PN-82?B-02402  „Temperatury ogrzewanych pomieszczeń” 
PN-82/B- 02403 „Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne” 
PN-EN ISO 717-2:1999 „Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności 
akustycznej elementów budowlanych. Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych:. 
PN-B02151-3:1999 „Akustyka  budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach.  Izolacyjność 
akustyczna przegród  w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. 
Wymagania”. 
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PN-B-02862/Az1:1999 „Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania niepalności 
materiałów budowlanych”. 
PN-B-02851-1:1997 „Ochrona przeciwpożarowa budynków. Badania odporności ogniowej 
elementów budynku. Wymagania ogólne i klasyfikacja” 
PN-83/B-03430 „Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności 
publicznej. Wymagania” 
PN-B-03002:1999  „Konstrukcje murowe nieuzbrojone. Projektowanie i obliczenia” 
PN-B-231116:1997 „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i płyty z wełny 
mineralnej. 
BN-72/6363-02    Płyty styropianowe palne i samogaszące. 
BN-78/6755-08    Płyty z wełny mineralnej. 
PN-75/B-23100   Wyroby z wełny mineralnej 
PN-70/B-02151    Akustyka budowlana. Ochrona przeciwdźwiękowa pomieszczeń. 
10.2.  Inne dokumenty 
„Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki ich użytkowanie” – jednolity tekst 
zawarty w Dz.. U. Nr 15/99, poz. 140 z późniejszymi zmianami zawartymi w Dz. U. Nr 44/99, poz. 
434 
Instrukcja ITB nr 293/90 „Projektowanie pod względem akustycznym przegród w budynkach” 
Instrukcja ITB nr 321 „Stosowanie wyrobów z wełny mineralnej do izolacji termicznej w 
budownictwie” 
Instrukcja ITB nr 345/97 „Zasady oceny i metody zabezpieczeń istniejących budynków 
mieszkalnych przed hałasem zewnętrznym komunikacyjnym” 
Instrukcja ITB nr 346/97 „Zasady i metody zabezpieczeń akustycznych przegród wewnętrznych w 
istniejących budynkach mieszkalnych” 
Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. „O wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych” Dz. U. Nr 
162, poz. 1121 
Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania 
Instrukcja producentów. 
 
454-3 Tynkowanie 45410000-4 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych z 
budową targowiska „Mój Rynek” w Ludwinie wraz z budową wiaty targowej i budynku socjalno-
garażowego  na działce nr 514/7, obręb 11, jedn. ewid. 061002_2 LUDWIN  
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem tynków. 
1.4. Określenia podstawowe 
Tynki – sposób wykończenia konstrukcji murowych 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz 
za ich zgodność z Rysunkami, Specyfikacją  Techniczną oraz zaleceniami Inspektora. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Zaprawy murarskie 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 
Przygotowywanie zapraw do robót murowych powinno być wykonane mechanicznie. zaprawę 
należy przygotowywać w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 
przygotowaniu; poszczególne rodzaje zapraw powinny być zużyte w ciągu: 
a/ zaprawa cementowo-wapienna - 8 godzin 
b/ zaprawa cementowa  - 2 godziny 
Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robót  murowych należy stosować piasek rzeczny 
lub kopalniany. Wymagania techniczne dla piasku powinny być zgodne z obowiązującymi 
normami państwowymi. 
2.2.  Zaprawy budowlane cementowe 
Do zapraw cementowych można stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów 
lotnych marki 25 i 35 . Do zapraw cementowych mogą być stosowane cementy hutnicze, pod 
warunkiem że temperatura otoczenia co najmniej w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie 
będzie niższa niż 5

o
C. Dopuszcza się stosowanie do zapraw cementowych dodatków 
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uplastyczniających lub uszczelniających i przyspieszających wiązanie albo twardnienie. 
stosowanie tych dodatków powinno być zgodne z instrukcjami i wytycznymi, a dodatki powinny 
być dopuszczone do stosowania w budownictwie. Skład objętościowy zaprawy należy dobierać 
doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz marki cementu, kierując się 
orientacyjnymi recepturami podanymi w tabeli 1 
Tablica 1. Orientacyjne składy objętościowe zapraw o konsystencji 7 cm wg stożka pomiarowego 

Marka 
cementu 

Orientacyjny skład objętościowy (cement: piasek) przy marce zaprawy 

1,5 3 5 8 10 12 

25 1:6 1:5 1:4 1:3 1:2 1:1 

35 - - 1:5 1:4 1:3 1:1,5 

 
Dla zapraw wyższych marek skład objętościowy zapraw oraz dobór właściwego rodzaju i marki 
cementu powinien być ustalony doświadczalnie przez uprawnione laboratoria badawcze. Markę i 
konsystencję zaprawy, w zależności od jej przeznaczenia należy przyjmować wg tablicy 2. 
Tablica 2. Marka i konsystencja zapraw cementowych w zależności od ich przeznaczenia 

L
p
. 

Przeznaczenie zaprawy 

Konsystencja wg 
stożka 
pomiarowego 
(cm) 

Marka 
zapraw
y 

1 Do murowania fundamentów ścian budynku 6-8 3, 5, 8 

2 
Do wykonywania filarów nośnych oraz 
murów, łuków i sklepień narażonych na duże 
obciążenia 

6-8 
8, 10, 
12 

3 

Do murowania sklepień 
cienkościennych przy 
grubości 

¼ cegły 6-8 
5, 8, 
10, 12 

½ cegły 6-8 
3, 5, 8, 
10 

4 Do wykonania podłoży pod posadzki 5-7 5, 8, 10 

5 
Do wykonywania warstwy wyrównawczej pod 
podokienniki, obróbki blacharskie itp. 

6-8 1.5,  3 

6 
Do wykonywania warstwy wyrównawczej pod 
posadzki z dużych płyt kamiennych 

4-6 1,5 

7 
Do wykonywania 
obrzutki 

pod tynki 
zewnętrzne 

9-11 
3, 5, 8, 
10 

pod tynki 
wewnętrzne 

9-10 
3, 5, 8, 
10 

8 
Do wykonywania narzutu dla tynków 
zewnętrznych i wewnętrznych 

6-9 3, 5 

9 
Do wykonywania warstwy wierzchniej tynków 
zwykłych zewnętrznych i wewnętrznych 

9-11 3, 5 

1
0 

Do wykonywania kotew i łączników oraz 
zalewki w zależności od zastosowani 

6-11 5,8, 10 

Przy mechanicznym lub ręcznym mieszaniu należy najpierw mieszać składniki sypkie (cement, 
kruszywo), aż do uzyskania jednolitej mieszaniny, a następnie dodać wodę i mieszać w dalszym 
ciągu aż do uzyskania jednorodnej masy zaprawy. W przypadku wzrostu temperatury powyżej + 
25

o
C okres zużycia zapraw cementowych podany w p. 2.4.8 powinien być skrócony do 30 minut. 

Skurcz liniowy stwardniałej zaprawy nie powinien być większy niż 0,1% 
2.3.  Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
Do zapraw cementowo-wapiennych  można stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub 
popiołów lotnych marki 25 i 35 . Do zapraw cementowych mogą być stosowane cementy hutnicze, 
pod warunkiem że temperatura otoczenia co najmniej w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie 
będzie niższa niż 5

o
C. 

Do zapraw cementowo-wapiennych  należy stosować wapno suchogaszone lub wapno gaszone w 
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z  wapna niegaszonego lub wapna pokarbidowego, które 
powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i bez 
zanieczyszczeń obcych. Gaszenie wapna powinno być dokonane zgodnie z ustalonymi uprzednio 
wytycznymi kierownika budowy w nawiązaniu do wytycznych technologicznych. 
Dopuszcza się stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatków uplastyczniających 
odpowiadających wymaganiom obowiązujących norm i instrukcji. Skład objętościowy zaprawy 
należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz od rodzaju 
cementu i wapna. Orientacyjne składy objętościowe zapraw o konsystencji 10 cm wg  stożka 
pomiarowego można przyjąć wg tablicy 3 
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Tablica 3. Orientacyjny skład objętościowy zapraw cementowo-wapiennych 
 

Marka zaprawy 

Orientacyjny skład objętościowy zaprawy 

cement : ciasto 
wapienne : 
piasek 

cement : wapno 
hydratyzowane : 
piasek 

0,8 1:2:12 1:2:12 

1,5 
1:1:9 
1:1,5:8 
1:2:10 

1:1:9 
1:1,5:8 
1:2:10 

3 
1:1:6 
1:1:7 
1:1,7:5 

1:1:6 
1:1:7 
1:1:7,5 

5 
1:0,3:4 
1:0,5:4,5 

1:0,3:4 
1:0,5:4,5 

Marki i konsystencję zapraw należy przyjmować w zależności od przeznaczenia, kierując się 
wytycznymi podanymi w tabeli 4 
Tablica 4 Marka i konsystencja zapraw cementowo-wapiennych w zależności od jej 
przeznaczenia 

L
p
. 

Przeznaczenie zaprawy 
Konsystencja wg 
stożka 
pomiarowego (cm) 

Marka 
zaprawy 

1 
Do murowania fundamentów ścian budynków z 
pomieszczeniami i wilgotności względnej nie 
mniejszej niż 60% 

6-8 3, 5 

2 
Do wykonywania konstrukcji murowych w 
pomieszczeniach podlegających wstrząsom i murów 
poniżej izolacji w gruntach nasyconych wodą 

6-8 3, 5 

3 
Do wykonania obrzutki pod 
tynki 

zewnętrzne 9-11 1,5,3,5 

wewnętrzne 9-10 0,8,1,5,3 

4 
Do wykonywania narzutu 
tynków 

zewnętrznych 
6-9 

1,5,3,5 

wewnętrznych 0,8,1,5,3,5 

5 
Do wykonania warstwy 
wierzchniej (gładzi) tynku 
zwykłego 

zewnętrznego 
9-11 

1,5 ,3 

wewnętrznego 0,8, 1,5, 3 

6 
Do wykonania zalewki w zależności od 
zastosowania 

9-11 1,5, 3,5 

 
Dozowanie dodatków uplastyczniających powinno być zgodne z wymogami normy państwowej lub 
instrukcji. 
Przy mieszaniu należy najpierw  mieszać składniki sypkie (piasek, cement, wapno suchogaszone) 
aż do uzyskania jednorodnej mieszaniny a następnie dodać wodę i w dalszym ciągu mieszać aż 
do uzyskania jednorodnej zaprawy. W przypadku stosowania dodatków sypkich należy je 
zmieszać na sucho z cementem  przed zmieszaniem go z pozostałymi składnikami sypkimi. W 
przypadku stosowania do zapraw dodatków ciekłych (np. ciasta wapiennego) należy je 
rozprowadzić w wodzie przed dodaniem do składników suchych. 
2.4.  Tynki gipsowe 
Tynki gipsowe wykonywane „na mokro” można stosować w każdym typie budownictwa na 
ścianach i sufitach gdzie wilgotność względna nie przekracza 70%, jak również w 
pomieszczeniach o podwyższonej okresowo wilgotności z odpowiednim zabezpieczeniem tynku -
 np. glazurą lub środkami hydrofobowymi. 
Tynki gipsowe stosujemy wewnątrz pomieszczeń na podłożach z cegły ceramicznej, wapienno-
piaskowej, z betonu zwykłego i komórkowego. 
W przypadku stosowania tynków na beton gładki, przed wykonaniem należy podłoże - niezależnie 
od wyczyszczenia i odtłuszczenia „uszorstwić” przez zagruntowanie go środkiem gruntującym .  
Gips Tynkarski Maszynowy Lekki Sprint, który charakteryzuje bardzo dobrą elastycznością i 
wydajnością materiałową oraz doskonałą przyczepnością nawet do trudnych podłoży betonowych. 
Nie zaleca się wykonywania tynku na podłożach drewnianych, metalowych i z tworzyw 
sztucznych. 
2.5.  Zaprawy gotowe 
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Stosując zaprawy gotowe należy ściśle przestrzegać technologii opracowanej przez producenta. 
Przede zastosowaniem wyprawy sprawdzić certyfikaty dopuszczenia produktu do stosowania w 
budownictwie oraz termin użycia produktu. 
2.5.  Sufity Podwieszane  
Wynikające z rozwiązań technologicznych systemowych. 
Płyty gipsowo-kartonowe 
Wszystkie płyty gipsowo-kartonowa zaliczane są do kategorii materiałów niepalnych 
Współczynnik wydłużenia liniowego w funkcji zmian temperatury wynosi 5x10

6
 na  

0
C 

Współczynnik wydłużenia liniowego w funkcji zmian wilgotności względnej wynosi 7x10
6
 na % 

wilgotności powietrza. 
Płyta  gipsowo-kartonowa powstała na skutek trwałego połączenia rdzenia gipsowego z okładzina 
kartonową. Specjalny wielowarstwowy karton spełnia rolę zbrojenia, przejmującego naprężenia 
rozciągające powstające przy zginaniu płyty. Równocześnie karton ten posiada znikomy opór 
dyfuzyjny, aby umożliwić dyfuzję gazów przez płytę. W trakcie  produkcji kartonu następuje 
ukierunkowanie włókien celulozy. Większość włókien  ma orientację  równoległą do długości 
wstęgi.. Wpływa to na istotne zróżnicowanie wytrzymałości płyty. Oznacza to, że płyta zginana w 
kierunku prostopadłym do długości jest trzy razy słabsza niż zginana wzdłuż długości. Karton jest 
trwale sklejony z rdzeniem gipsowym niw tylko na obydwu stronach płyty , ale pokrywa również 
dwie krawędzie podłużne. Przez środek płyty na jej „lewej” stronie biegnie napis podający: 
producenta, rodzaj płyty, grubość oraz dokładną datę wraz z godziną i minutą zaformowania. Na 
stronie licowej są nadrukowane małe punkty, wskazujące oś podłużną płyty. Rozstaw między nimi 
wynosi ok. 250 mm. Obecność nadrukowanych punktów ułatwia prawidłowe rozmieszczenie 
wkrętów mocujących bez dodatkowego trasowania. 
Rodzaje krawędzi płyt 
a/   krawędzie skośne   AK 
b/   krawędzie półokrągłe   HRK 
c/   krawędzie półokrągłe spłaszczone  HRAK 
d/   krawędzie proste   SK 
Rodzaje płyt: 
a/   Płyta zwykła do stosowania w pomieszczeniach o wilgotności względnej nie większej niż 70%.    
b/  Płyta o podwyższonej odporności na działanie wody, którą można zastosować w 
pomieszczeniach okresowo wilgotnych (okres podwyższonej wilgotności nie  powinien 
przekraczać więcej niż 12 godzin. Płyta  ma ograniczoną  chłonność wody (przy zanurzeniu) do 
10% poprzez dodatek silikonu do rdzenia gipsowego. 
c/  Płyta ognioochronna przeznaczona do budowania przegród  ogniowych. Posiada dodatek 
włókna szklanego w rdzeniu gipsowym. Maksymalna wilgotność powietrza 70%.  
d/   Płyta wodoodporna i ognioochronna, łącząca w sobie cechy GKF i GKBI.. 
 -   Płyty produkowane są w następujących grubościach: 6.5, 9.5,12.5, 15, 20, i 25 mm. 
Masy szpachlowe i kleje gipsowe 
Stosować szpachle i gipsy klejowe produkcji firmy, która wykonała płyty gipsowo-kartonowe użyte 
na budowie. 
Akcesoria 
Przy stosowaniu płyt gipsowo-kartonowych używać jedynie specjalistycznych akcesorii: taśma 
papierowa  perforowana, taśma samoprzylepna- siateczkową, taśma narożna z wkładką narożna, 
narożnik perforowany 25x25 mm, półnarożnik aluminiowy 13x23x5, Narożnik metalowy 
siateczkowy, narożnik perforowany z PCV do formowania łuków, blachowkręty do blach o 
grubości do 0,75 mm, blachowkręty do blach o grubości do 0,75-2,25 mm, blachowkręty do 
mocowania blach  grubych, blachowkręty mocujące płyty g-k do drewna,  profil „U”, profil „C”, profil 
„U” nacięty, profil kapeluszowy, profil ościeżnicowy, detal służący do stabilizacji profili „UA” do 
podłogi i sufitu, profil sufitowy główny CD 60x27, profil sufitowy przyścienny UD 27x28, profil gięty, 
łącznik krzyżowy 60/60, łącznik wzdłużny, łącznik poprzeczny jednostkowy, łączniki poprzeczny 
dwustronny, wieszak górny noniusza, wieszak górny do przedłużacza, element bezpośredniego 
mocowania profila/listwy 
3. SPRZĘT 
W zależności od stosowanego materiału oraz wykonywanych robót zgodnie z w/w pozycjami w 
poszczególnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentów poszczególnych 
materiałów. 
4. TRANSPORT 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów pokrycia powinny odbywać się tak aby 
zachować ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczególnym materiałom  przez 
producentów. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne warunki wykonania tynków 
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Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkarskich powinny być zakończone wszystkie 
roboty stanu zerowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowania przebicia i bruzdy 
osadzone ościeżnice okienne i drzwiowe. 
Zaleca się przystąpienie do wykonania tynków po k okresie osiadania murów lub skurczu murów 
lub skurczu ścian betonowych tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5

0
C i pod warunkiem, że w ciągu doby 

nie nastąpi spadek poniżej  0
0
C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki pod 

warunkiem zastosowania odpowiednich środków zabezpieczają zgodnie z „Wytycznymi  
wykonywania robót budowlano montażowych w okresie obniżonych temperatur” opracowanymi 
przez ITB. 
Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni  przed 
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. Należy osłaniać je matami, daszkami lub 
w inny odpowiedni sposób 
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki cementowe i cementowo-wapienne 
powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu jednego tygodnia, zwilżane wodą. 
5.2. Przygotowanie podłoży 
W murze ceglanym spoiny powinny być nie zapełnione  zaprawą na głębokość 10-15 mm od lica 
muru. Jeżeli mur jest wykonany na spoinę pełną, należy ją wyskrobać na głębokość jak wyżej lub 
zastosować specjalne środki zapewniające należytą przyczepność tynku do podłoża. 
Bezpośrednio przed tynkowanie podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z 
rdzy i substancji tłustych.  Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10-
procentowym roztworem szarego mydła lub przez wypalanie lampą benzynową. Nadmiernie 
suchą powierzchnię należy zwilżyć wodą. 
5.3. Przygotowanie  podłoża 
Tynkami można tynkować każde podłoże budowlane, które jednak musi spełniać pewne 
wymagania, a mianowicie: powinno być trwałe, suche, wolne od zatłuszczeń. Może to być: mur, 
beton, beton komórkowy. Zawsze trzeba mieć na uwadze, że jakość podłoża ma duży wpływ na 
jakość tynku, dlatego też niezbędną czynnością jest zagruntowanie powierzchni tynkowanej. 
Służą do tego grunty Rigips: Rikombi Grund na podłoża chłonne oraz Rikombi Kontakt na podłoża 
betonowe. Oba tynki z powodzeniem nadają się do stosowanie w kuchniach i łazienkach. 
5.4. Przygotowanie zaprawy tynkarskiej 
Suchą zaprawę tynkarską należy wsypać do czystej wody. Najlepiej jest jeśli będziemy wsypywać 
ją ręką, lekko rozsypując po powierzchni wody. Taki sposób wsypywania daje już 50 proc. 
sukcesu, ponieważ mamy pewność, że niepożądane grudki nie będą utrudniać pracy a przede 
wszystkim mieć wpływu na estetykę wykończonej powierzchni. Następnie zaprawę mieszamy 
ręcznie lub wolnoobrotowym mieszadłem elektrycznym, do uzyskania plastycznej konsystencji. 
 5.5.  Nakładanie zaprawy 
Przygotowaną zaprawę od razu nakładamy jednowarstwowo z pacy na ścianę . Średnia grubość 
tynku powinna wynosić ok. 10 mm. Za każdym razem należy przygotować tylko 
tyle zaprawy, ile można wykorzystać bez przerwy w pracy. 
5.6. Wykończenie powierzchni 
Po tym zabiegu otrzymujemy idealnie wygładzoną ścianę przygotowaną pod dalsze prace 
wykończeniowe: malowanie, tapetowanie. Nie wskazane jest nanoszenie kilku warstw tynku. 
Tynk, który ma stanowić podłoże pod glazurę nie może być wygładzany lecz jego powierzchnia 
powinna mieć, po wygładzeniu łatą, szorstką strukturę. 
 5.7.  Sufity podwieszane 
Sufity  podwieszane , wykonane w formie rusztu metalowego  lub drewnianego zamocowanego do 
rodzimego podłoża przy pomocy odpowiednich łączników . 
 Sufity pokryte płytami g-k typu GKF [ogniochronne] mogą stanowić skuteczne zabezpieczenia 
istniejącego stropu przed działaniem ognia . W celu uzyskania klasy ogniowej 0.5 [30 min] należy 
rozróżnić dwa przypadki : 
-konstrukcja sufitu podwieszonego zawiera  izolacje cieplna położoną na ruszcie .Należy 
zamontować dwie warstwy z płyt  GKF o grubości  12.5mm lub jedna warstwę z płyt o gr. 15mm 
-bez izolacji cieplnej .Wystarczy zamocowanie jednej warstwy  płyt GKF o gr. 12.5 mm 
Powyższe określenia odporności ogniowej są zgodne z norma DIN 4102. 
Rodzaje płyt .  
GKB –płyta gipsowa obłożona obustronnie specjalnym kartonem   
GKF –płyta o podwyższonej odporności ogniowej. 
Typowa szerokość płyt  -1200mm 
Typowe długości płyt –2000 ,2200 ,2400 ,2500 ,2600 ,i 3000 mm 
Płyty są pakowane w formie pakietów spiętych taśmami  po 40szt + 2 stanowiące opakowanie   
dla płyt o gr 12.5 mm  oraz  50szt dla gr 9.5 mm. Jeden pakiet wazy  od 1300 – 1500 kg 
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Płyty mocowane przy pomocy  profili stalowych typu U –listwa  typu C –słupek. Jako łączniki 
stosuje się kolki rozporowe, śruby  ,wkręty oraz gwoździe .    
Szczeliny na styku płyt o szerokości  płyt wymagają wstępnego wypełnienia szpachlówką. Na styki 
między płytami o szczelinie mniejszej niż 1 mm można bezpośredni nakładać warstwa masy 
szpachlowej, stanowiącej podkład pod taśmę zbrojącą. Na styki, z większą szczeliną, podkład pod 
taśmę  nakłada się po stwardnieniu szpachlówki, którą należy najpierw wypełnić spoinę. Następną 
czynnością jest założenie taśmy.  Należy ją dokładnie wcisnąć w świeżo nałożoną masę oraz  
pokryć wyciśniętą spod niej masą. Tak zaszpachlowana powierzchnia spoiny winna licować z 
powierzchnią sąsiadujących płyt. Ostateczne szpachlowanie należy przeprowadzić po 
stwardnieniu poprzedniej warstwy. Ostatecznym wykończeniem spoiny jest szlifowanie 
drobnoziarnistym papierem ściernym. Przy szlifowaniu połączenia należy zwracać uwagę, aby nie 
uszkodzić kartonu. Stosowanie taśmy  spoinowej samoprzylepnej nie wymaga wcześniejszego 
nałożenia warstwy podkładowej na miejsca spoinowane. Kolejności wykonywania pozostałych 
czynności nie ulega zmianie. 
Montaż sufitu podwieszanego zgodnie z   instrukcją  zamieszczoną w załączniku PRODUCENTA 
6.  ODBIORY  ROBÓT TYNKARSKICH 
6.1. Odbiór podłoża 
Odbiór podłoża  należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkarskich. 
Podłoże powinno być przygotowanie zgodnie z p. 5,2. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się w 
dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed odbiorem oczyścić i zmyć woda. 
6.2. Odbiór tynków wykonywanych ręcznie i mechanicznie 
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwusieczne powinny  
być zgodne  z dokumentacja techniczną 
Dopuszczalne odchyłki powierzchni i krawędzi oraz przecinających się płaszczyzn tynków 
zwykłych wewnętrznych podano w tablicy 1. 
Tablica 1. Dopuszczalne odchyłki  dla tynków zwykłych wewnętrznych 

Kategori
a tynku  

Odchylenie 
powierzchni 
tynku od 
płaszczyzny i 
odchylenie 
krawędzi do linii 
prostej 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od 
kierunku 

Odchylenia 
przecinający
ch się 
płaszczyzn 
od kata 
przewidzian
ego w 
dokumentac
ji 

Pionowego Poziomego 

0 
I 
Ia 

Nie podlegają sprawdzeniu 

II 

Nie większe niż 
4 mm na 
długości łaty 
kontrolnej 2 m 

Nie większe niż 3 
mm na 1 m 

Nie większe niż 4 
mm na 1m i 
ogółem nie 
więcej niż 10 mm 
na całej 
powierzchni 
między 
przegrodami 
pionowymi 
(ściany, belki itp.) 
 

Nie większe 
niż 4 mm na 
1 m 

III 

Nie większe ni z 
3 mm i w liczbie 
nie większej niż 
3 na całej 
długości  łaty 
kontrolnej 2 m 

Nie większe niż 2 
mm na 1 m i 
ogółem nie więcej 
niż 4 m w 
pomieszczeniach 
do 3,5 wysokości 
oraz nie więcej niż 
6 mm w 
pomieszczeniach 
3,5 m wysokości 

Nie większe niż 3 
mm na 1 m i 
ogółem nie 
więcej niż 6 mm 
na całej 
powierzchni 
między 
przegrodami 
pionowymi 
(ściany, belki itp.) 

Nie większe 
niż 3 mm na 
1 m 

IV 
IVf 
IVw 

Nie większe niż 
2 mm i w liczbie 
nie większej niż 
2m na całej 

Nie większe niż 
1,5 mm na 1m i 
ogółem nie więcej 
niż 3mm w 

Nie większe niż 2 
mm na 1m i 
ogółem nie 
więcej niż 3mm 

Nie większe 
niż 2 mm na 
1m 
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długości łaty 
kontrolnej 2 m 

pomieszczeniach 
do 3,5m, 
wysokości  oraz 
nie więcej niż 4mm 
w 
pomieszczeniach 
powyżej 3,5m 
wysokości 

na całej 
powierzchni 
między 
przegrodami 
pionowymi 
(ściany, belki itp.) 

 
Dopuszczalne  odchylenia  od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków kategorii  II-IV 
nie powinny być większe niż: 
  a/ na całej wysokości kondygnacji      - 10 mm 
  b/ na całej  wysokości budynku     - 30 mm 
Tynki nie przewidziane do malowania powierzchni powinny mieć na całej powierzchni barwie o 
jednakowym natężeniu, bez smug i plam. 
Wypryski i spęcznienia na powierzchni tynku w skutek obecności w zaprawie nie zgaszonych 
cząstek wapna (często gliny) są: 
a/   dla tynków pocienionych, pospolitych, doborowych i wypalanych – niedopuszczalne 
b/  dla tynków surowych i jednowarstwowych zacieranych na ostro –dopuszczalne w liczbie 5 
sztuk na 10 m

2
 tynku. 

Pęknięcia na powierzchni tynków: 
a/  dla tynków pocienionych, pospolitych, doborowych i wypalanych – niedopuszczalne 
b/  dla tynków surowych i jednowarstwowych zacieranych na ostro –dopuszczalne włoskowate  
rysy skurczowe 
Dla wszystkich odmian tynków są niedopuszczalne następujące wady: 
a/ wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych  powierzchni tynków roztworów soli 
przenikających z podłoża, pleśni itp. 
b/  trwałe ślady zacieków na powierzchni, 
c/ odstawanie, odparzenia i pęcznienia wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża 
Minimalna przyczepność tynku do podłoża z cegły, pustaków lub bloków betonowych powinna 
wynosić: 
a/   dla tynków wapiennych  - 0,01 Mpa 
b/   dla tynków cementowo-wapiennych, gipsowo-wapiennych, - 0,025 Mpa 
c/   dla tynków cementowych   - 0,05  Mpa 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego tynku 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena wykonania 1 m2 tynku obejmuje: 
roboty przygotowawcze 
zakup i dostawę materiałów 
wykonanie tynku 
testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-85/B- 045000 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy doborze. 
PN-75/C  Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania. 
10.2. Inne dokumenty 
Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania 
Instrukcje producentów 
 
 
454-4 Pokrywanie podłóg i ścian 45432100-5 
1.   WSTĘP 
1.1.  Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych z 
budową targowiska „Mój Rynek” w Ludwinie wraz z budową wiaty targowej i budynku socjalno-
garażowego  na działce nr 514/7, obręb 11, jedn. ewid. 061002_2 LUDWIN 
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1.2.       ZAKRES STOSOWANIA SP ECYFIKACJI   

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3.  Zakres robót objętych Specyfikacją  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem podłóg i posadzek. 
1.4.  Określenia podstawowe 
Posadzka - stanowi wierzchnią warstwę, użytkową podłogi ułożoną na konstrukcji  podłogowej lub 
trwale z nią połączoną za pomocą klejów lub zamocowania mechanicznego. 
Podłoże- stanowi oparcie dla konstrukcji podłogi . 
Podłoga –stanowi wierzchnia warstwę użytkową 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz 
za ich zgodność z Rysunkami, Specyfikacją  Techniczną oraz zaleceniami Inspektora. 
2. MATERIAŁY 
szlichta cementowa zbrojona włóknami polipropylenowymi w ilości 0,9 kg/m

3
 (wytrzymałości na 

ściskanie min. 25 Mpa) 
terrakota  na zaprawie klejącej elastycznej  
płytki gres , wykładzina  PCV rulonowi np. tarkett  
Parametry  techniczne  płytek podłogowych 

Lp 
Parametry normowe Norma 

Wartości 
parametrów 

1 Nasiąkliwość wodna PN-EN ISO 10545-3 E≤3 

2 Wytrzymałość na  zginanie (N/mm
2
) PN-EN ISO 10545-4 min. 35 

3 Twardość  (w skali Mohsa) PN-EN 101 min.5 

4 Mrozoodporność PN-EN ISO 10545-12 odporne 

5 
Odporność na działanie środków 
chemicznych domowego użytku 

PN-EN ISO 10545-13 min. kl. B 

6 Odporność na plamienie PN-EN ISO 10545-14 min. kl. 3 

7 Odporność na szok termiczny PN-EN ISO 10545-9 odpornr 

8 Odporność na ścieranie PEI PN-EN ISO 10545-7 
wg.skali 
producenta 

9 Wymiary i jakość powierzchni (%) PN-EN ISO 10545-2 wymagana 

10 
Współczynnik liniowej rozszerzalności 
cieplnej 

PN-EB ISO 10545-8 Max. 9x10
-6

K
-1

 

11 
Odporność szkliwa na pęknięcia 
włoskowate 

PN-EN ISO 10545-11 ODPORNR 

Wykładziny PCV: 
Należy stosować wykładziny przeznaczone do obiektów użyteczności publicznej o dużym 
natężeniu ruchu, o przydatności 43 (zgodnie z EN 685-43). Ponadto wykładzina musi spełniać 
następujące wymogi: minimalna grubość  2 mm, jednorodny materiał, 
zabezpieczona fabrycznie warstwą ochronną pozwalająca na utrzymanie w czystości, 
powinna posiadać atest na trudnozapalność i atest higieniczny np. tarkett lub materiał 
porównywalny. Tarkett - najpopularniejsze wykładziny PCW homogeniczne - jednorodne o 
grubości 2 mm. Produkowane są w postaci rolek szerokości 2m lub płytek o wymiarach 61 x 61 
cm. Po przyklejeniu do podłoża i zespawaniu brzegów tworzą jednolitą, wodoszczelną posadzkę.  
Wykładziny Tarkett polecane są do wszelkich obiektów użyteczności publicznej o bardzo dużej 
intensywności użytkowania. Zabezpieczenie powierzchni nowej generacji poliuretanem - PUR,  
3. SPRZĘT 
W zależności od stosowanego materiału oraz wykonywanych robót zgodnie z w/w pozycjami w 
poszczególnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentów poszczególnych 
materiałów. 
4. TRANSPORT 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów pokrycia powinny odbywać się tak aby 
zachować ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczególnym materiałom  przez 
producentów. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne warunki wykonania podłóg i posadzek 
Konstrukcje podłóg na podłożu betonowym: 
konstrukcja podłóg układanych na podłożu betonowym, ułożonym na gruncie powinna zapewnić 
ochronę przed wilgocią gruntową oraz wymaganą izolacyjność cieplną. 
Konstrukcje podłóg w pomieszczeniach mokrych 
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w konstrukcjach podłóg w pomieszczeniach zawilgoconych i mokrych stosować materiały które 
muszą zapewniać odpowiednia szczelność , w szczególności użyte materiały powinny być 
odporne na wodę, a posadzka wykonana szczelnie 
w pomieszczeniach narażonych na zawilgocenie (mokrych), wymagających instalacji 
odwadniających, powinny być zainstalowane urządzenia odpływowe oraz wykonane izolacje 
wodoszczelne, ułożone ze spadkiem w kierunku kratki ściekowej.  
w obu powyższych przypadkach jako izolację przeciwwilgociową zastosowano papę  
termozgrzewalną (zamiennie 2x folia PE 0,3 mm klejona na złączach) – zgodnie B-04.01.02. 
Spadek warstwy izolacyjnej, podkładu oraz posadzki w kierunku kratki ściekowej powinien 
wynosić 
w pomieszczeniach mokrych w budownictwie ogólnym ≥ 1% 
-   izolacja wodoszczelna powinna być wywinięta na ściany na wysokość co najmniej 10  
cm oraz połączona z urządzeniem odpływowym w taki sposób, aby woda gromadząca się na niej 
spływała do kanalizacji 
Szczeliny dylatacyjne powinny występować w miejscach dylatacji konstrukcji budynku  
oraz w miejscach, w których zachodzi potrzeba wyeliminowania szkodliwego wpływu 
rozszerzalności cieplnej i pęcznienia materiałów 
Szczeliny izolacyjne powinny być stosowane dla oddzielenia podłogi od innych     
elementów konstrukcji budynku (ścian, słupów, schodów itp.) lub oddzielenia konstrukcji podłogi 
od podłoża albo posadzki od podkładu. Warstwa izolacyjna w konstrukcji podłogi stanowi 
jednocześnie szczeliną izolacyjną. Szczeliny izolacyjne powinny występować w miejscach zmiany 
grubości podkładu oraz w miejscach styku różnych konstrukcji podłóg 
Szczeliny przeciwskurczowe należy wykonywać w podkładach z zaprawy cementowej  
lub betonu. Powinny one dzielić powierzchnią podłogi na pola o powierzchni nie większej niż 36 
m

2
 , przy długości boku prostokąta nie przekraczającej 6 m. Na wolnym powietrzu pole między 

szczelinami nie powinno przekraczać 5 m
2
 przy największej długości boku – 3 m. Szczeliny 

przeciwskurczowe w podkładzie cementowym powinny być wykonane jako nacięcia o głębokości 
równej 1/3÷1/2 grubości podkładu 
5.2. Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych 
W celu ochrony konstrukcji podłogi od dołu przed działaniem wilgoci gruntowej należy zastosować  
papę podkładową termozgrzewalną (zamiennie 2x folia PE 0,3 mm klejona na złączach) – zgodnie 
z B-04.01.02. 
w celu zabezpieczenia konstrukcji podłogi przed zawilgoceniem wskutek dyfuzji pary wodnej przez 
przegrodę  stropową, należy od strony pomieszczenia o większej wilgotności bezwzględnej 
zastosować izolację paroszczelną. Rodzaj materiału przedstawiono w projekcie budowlanym 
Ochronę warstwy termicznej lub przeciwdźwiękowej przed zawilgoceniem wodą zarobową przy 
wykonywaniu podkładu monolitycznego uzyskuje się stosując warstwę ochronną z papy asfaltowej 
izolacyjnej sklejonej na zakład co najmniej 5 cm lepikiem asfaltowym na gorąco albo warstwą z 
folii politylenowej. 
Izolacja przeciwwilgociowa powinna być szczelna, ciągła i dobrze przylegającą do podłoża lub 
podkładu. Na powierzchni izolacji nie powinny występować pęcherze, fałdy , dziury odpryski oraz 
inne podobne uszkodzenia 
Powierzchnia podłoża lub podkładu pod izolacją przeciwwilgociową z materiałów bitumicznych 
powinna być równa i czysta. pod izolację z tworzyw sztucznych powierzchnia podłoża lub 
podkładu powinna być również gładka. 
Izolację z materiałów bitumicznych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż 5

o
C, 

natomiast z filii z tworzyw sztucznych – w temperaturze nie niższej niż 15
o
C 

5.3. Wykonywanie podkładów 
Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który powinien określić 
wymaganą wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych 
Podkład cementowy powinien być wykonany jako samodzielna płyta leżąca na warstwie izolacji 
cieplnej, przeciwdźwiękowej, przeciwwilgociowej lub jako podkład związany z podłożem. 
Zastosowano podkład zbrojony włóknami polipropylenowymi w ilości 0,9 kg/m

3
 i 0,6 kg/m

3
 

Podłożę na którym wykonuje się podkład związany (np. w postaci warstwy wyrównawczej lub 
odciążającej), powinno być wolne od kurzy i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą 
W podkładzie  cementowym powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne 
a/  w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku 
b/  oddzielające fragmenty powierzchni o różniących się wymiarach 
Szczeliny przeciwskurczowe powinny  być wykonane zgodnie z wymogami podanymi w p. 5.1. 
Jeżeli projekt przewiduje spadek posadzki w kierunku kratki ściekowej, podkład powinien być 
wykonany ze spadkiem. 
Jako kruszywo do zapraw cementowych należy stosować piasek do zapraw budowlanych 
dowolnej klasy, odmiany 1 lub piasek uszlachetniony 
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Do zapraw cementowych i mieszanek betonowych mogą być stosowane w razie potrzeby 
domieszki uplastyczniające, poprawiające  urabialność lub modyfikujące właściwości techniczne 
zapraw i betonów Rodzaj domieszki i jej ilość powinna być określona przez laboratorium 
zakładowe. 
Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 3 
dni po wykonaniu   nie powinna być niższa niż 5

o
C. 

Zaprawę cementową lub mieszankę betonową  należy przygotowywać przez mechaniczne 
mieszanie składników  według receptury określonej przez laboratorium zakładowe. Zaprawa 
powinna mieć konsystencję gęstą  (5-7 cm zanurzenia stożka pomiarowego), a mieszanka 
betonowa powinna mieć konsystencję wilgotną lub gęstoplastyczną. 
Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej; ilość 
cementu w podkładach cementowych nie powinien być większa niż 400 kg/m

3.
 

Zaprawę cementową lub mieszankę betonową należy układać niezwłocznie po   przygotowaniu 
między listwami kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego 
lub mechanicznego zagęszczania z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem powierzchni. Przy 
zacieraniu powierzchni nie dopuszcza się nawilżania podkładu lub nakładania drobnoziarnistej 
zaprawy. 
Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą powierzchnię poziomą lub pochyloną, 
zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą, 
przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywać prześwitów większych niż 5 mm. 
Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochylonej) nie powinny 
przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 
W świeżym podkładzie cementowym powinny być wykonane szczeliny przeciwskurczowe przez 
nacięcie brzeszczotem packi stalowej na głębokości 1/3-1/2 grubości podkładu. Rozstaw szczelin 
skurczowych nie powinien przekraczać  6 m, a w korytarzach- 2-2,5-krotnej ich szerokości, jeżeli 
w projekcie nie ustalono inaczej 
W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez 
pokrycie folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodą. 
5.4. Wykonywanie posadzek 
Wykładzina rulonowa  z PCW  
Posadzkę z wykładziny rulonowej z PCW należy wykonać zgodnie z  projektem, który powinien 
określić konstrukcje podłogi, rodzaj wykładziny i sposób wykończenia przy ścianach. 
Posadzki z wykładzin rulonowych można stosować w suchych pomieszczeniach w budynkach 
mieszkalnych, a także w obiektach użyteczności publicznej w pomieszczeniach o umiarkowanym 
ruchu i zapewnionych dobrych warunkach konserwacji. Wykładzin tych nie stosować w 
pomieszczeniach: 
a/  stanowiących drogi komunikacji ogólnej, służących celom ewakuacyjnym 
b/ budynków lub ich części przeznaczonych do użytku ludzi o ograniczonej zdolności 
     poruszania się 
c/   w których może przebywać jednocześnie więcej niż 50 osób 
d/   zaliczonych do kategorii niebezpieczeństwa 
Posadzki z wykładzin rulonowych  należy układać na podkładach określonych w projekcie z tym, 
że wytrzymałość podkładu betonowego na ściskanie musi wynosić co najmniej 12 Mpa,  
a na zginanie co najmniej 3 Mpa, beton minimum B25 
Podkład pod posadzkę musi spełniać warunki przedstawione w p. 5.4 
Wilgotność podkładu nie może być większa niż 3% z zaprawy cementowej. Wilgotność podkładu 
powinna być sprawdzona bezpośrednio przed rozpoczęciem układania wykładziny, a wynik 
pomiaru powinien  być wpisany do dziennika budowy.  Badanie wilgotności należy do obowiązków 
wykonawcy robót podłogowych.  
Do wykonywania posadzki należy dobierać materiały najbardziej odpowiadające celowi 
zastosowania posiadające wymagane atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
Materiały powinny być zaopatrzone w etykietę lub nadruk na spodzie wykładziny, umożliwiające 
ich identyfikację co najmniej nazwę materiału i producenta, symbol barwy i wzoru, ilość, datę 
produkcji, a w przypadku klejów – sposób ich użycia. Powinien być również podany numer normy 
lub świadectw dopuszczającego do stosowania w budownictwie 
Do wykonania posadzek należy stosować wykładziny odpowiadające polskim normom. 
Wykładziny te powinny się charakteryzować wskaźnikiem tłumienia dźwięków ETN≥+18dB 
Do przyklejenia wykładzin należy stosować kleje zalecane przez producenta wykładziny oraz w 
obowiązujących instrukcjach technologicznych. Stosowane kleje powinny zapewniać trwałe 
połączenie wykładziny z  podkładem i nie powinny oddziaływać szkodliwie na podkład i 
wykładzinę. 
Do wykończenia posadzek przy ścianach mogą być stosowane listwy podłogowe z drewna, listwy 
podłogowe z PCV lub cokoły w postaci paska wykładziny. 
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Preparaty do gruntowania powierzchni podkładów powinny charakteryzować się krótki czasem 
wsiąkania i schnięcia oraz powinny być niepalne i nieszkodliwe dla zdrowia. 
Do wykonywania posadzek z wykładzin można przystąpić dopiero po zakończeniu robót 
budowlanych stanu surowego i robót  wykończeniowych  oraz robót  instalacyjnych wraz z 
próbami ciśnieniowymi instalacji 
Temperatura powietrza w pomieszczeniach w których wykonuje się posadzki z wykładzin nie 
powinna być niższa niż 18 

o
C. 

Podkład wykazujący usterki powierzchni  powinien być wyrównany odpowiednią masą. 
Przed przystąpieniem do układania wykładziny zagruntować podłoże w przypadku stwierdzenia 
ślady pyłu. 
W pomieszczeniach posadzka powinna być wykonana z wykładziny dywanowej tego samego 
rodzaju, barwy i wzoru o ile projekt nie przewiduje inaczej 
Wykładzinę należy na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinąć z rulonu, pociąć na arkusze 
odpowiednio do wymiarów pomieszczenia i luźno ułożyć na podkładzie, tak aby arkusze tworzyły 
zakłady ok. 3 cm. 
Układ arkuszy wykładziny  powinien być tak rozplanowany aby spoiny między arkuszami 
wykładziny przebiegały prostopadle do ściany okiennej; spoiny nie powinny znajdować się w 
miejscach najsilniejszego ruchu (np. w drzwiach). Przy wykładzinach wzorzystych wzór na 
stykających się arkuszach powinien być dopasowany. 
Styki arkuszy należy dopasować przez jednoczesne przecięcie obu zachodzących na siebie 
brzegów arkuszy. 
Wykładzina powinna być przyklejona na całej powierzchni do podkładu. Do jej przyklejenia należy 
stosować kleje zalecane przez producenta wykładziny oraz obowiązujących instrukcjach 
technologicznych. 
Posadzka z wykładziny powinna  wykazywać dobre przyleganie wykładziny do podkładu; nie 
dopuszcza się występowania deformacji wykładziny (fałd, pęcherzy itp.) oraz odstawania brzegów 
arkuszy a także zabrudzeń powierzchni klejem. 
Posadzkę z wykładziny należy wykończyć przy ścianach cokołami lub  listwami podłogowymi z 
drewna, z PCV albo cokolikiem w postaci paska wykładziny o szerokości 6-8 cm przyklejonego 
klejem dyspersyjnym 
Wykładzina rulonowa PCW powinna być trwale zamocowana do podłoża specjalistycznym klejem 
do wykładzin. Wszelkie połączenia muszą być wykonane starannie i zespawane sznurem do 
spawania wykładzin. Wykładziny PCW należy układać na wcześniej wykonanej wylewce 
samopoziomującej. 
 6. KONTROLA JAKOŚCI (ODBIÓR ROBÓT PODŁOGOWYCH) 
6.1. Odbiory materiałów 
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę 
Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z 
wymogami odpowiednich norm podmiotowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie 
Sprawdzenie materiałów należy przy odbiorze robót zakończonych przeprowadzić pośrednio  na 
podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń (atestów)               z kontroli producenta, 
stwierdzających zgodność użytych materiałów z dokumentacją techniczną oraz właściwymi 
normami. Materiały w których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem, a 
budzą wątpliwości, powinny być przed użyciem do robót poddane badaniom jakości przez 
upoważnione laboratoria. 
6.2  Odbiory międzyfazowe 
6.2.1.Odbiór warstw izolacji przeciwwilgociowych   
Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót: 
a/  po przygotowaniu podłoża pod izolację 
b/  po wykonaniu każdej warstwy izolacji w izolacjach warstwowych 
Odbiór powinien  obejmować: 
a/   sprawdzenie materiałów wg p. 5.2 
b/   sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i stanu wilgotności podłoża  
c/   sprawdzenie spadków podłoża i rozmieszczenie wpustów podłogowych 
d/   sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej i dokładności jej połączenia z podłożem 
e/  sprawdzenie dokładności obrobienia naroży, miejsc przybicia izolacji przez rury wpusty 
podłogowe 
f/   sprawdzenie uszczelnienia izolacji 
6.2.2. Odbiór warstw izolacji cieplnych i przeciwdźwiękowych 
Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach: 
a/   przygotowanie podłoża 
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b/  przyklejeniu bądź ułożeniu warstwy izolacyjnej, przed pokrywaniem warstwą ochronną lub 
układaniem podkładu 
Odbiór powinien obejmować: 
a/   sprawdzenie materiałów 
b/   sprawdzenie równości, czystości i stanu wilgotności podłoża 
c/   sprawdzenie jakości wykonania paroizolacji 
d/   sprawdzenie grubości i ciągłości warstwy izolacyjnej 
e/  w przypadku stosowania styropianu – sprawdzenie czy nie styka się z materiałami 
zawierającymi rozpuszczalniki organiczne (np. lepikiem) lub oleje (np. papy) 
6.2.3. Odbiór podkładu 
Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót 
a/   po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym 
b/   podczas układania podkładu 
c/   po całkowitym stwardnieniu podkładu i wykonaniu badania wytrzymałości na ściskanie na 
próbach kontrolnych 
Odbiór powinien obejmować: 
a/ sprawdzenie materiałów 
b/ sprawdzenie prawidłowości ułożenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, jeżeli jest 
wymagana 
c/ sprawdzenie w czasie wykonania podkładu jego grubości w dowolnych 3 miejscach w 
pomieszczeniu: badania należy przeprowadzić metodą przekłuwania z dokładnością do 1 mm 
d/ sprawdzenie wytrzymałości podkładu na ściskanie i zginanie przez ocenę laboratoryjnie 
przeprowadzonych badań  próbek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonania podkładów; 
badania powinny być przeprowadzone dla podkładów cementowych. Badania powinny być 
wykonane nie rzadziej niż 1 raz na 1000 m

2
 podkładu 

e/ sprawdzenie równości podkładu przez przykładanie w dowolnych miejscach i kierunkach 
dwumetrowej łaty kontrolnej odchylenia stanowiące prześwity między łatą i podłożem należy 
mierzyć z dokładnością do 1 mm 
f/ sprawdzenie odchyleń od płaszczyzny poziomej lub wyznaczonej określonym spadkiem za 
pomocą dwumetrowej łaty kontrolnej i poziomicy; odchylenia należy mierzyć z dokładnością do 1 
mm 
g/ sprawdzenie prawidłowości osadzenia w podkładzie elementów dodatkowych (wpustów 
podłogowych, płaskowników lub kątowników wzmacniających połączenia posadzek, dzielących je 
na pola itp.) badania należy prowadzić przez oględziny 
h/ sprawdzenie prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i 
przeciwskurczowych  
Sprawdzenie warunków przystąpienia do robót posadzkowych 
Przed przystąpieniem do wykonywania posadzki należy sprawdzić: 
a/   temperaturę pomieszczeń 
b/   wilgotność względną powietrza 
c/   wilgotność podkładu 
Badania temperatury powietrza należy wykonać za pomocą termometru lub termografu 
umieszczonego w odległości 10 cm od podkładu w miejscu najdalej oddalonym od źródła ciepła 
Badanie wilgotności powietrza należy wykonać za pomocą hygrometru lub hygrografu 
umieszczonego w odległości 10 cm od powierzchni podkładu 
Badania wilgotności podkładu należy wykonać za pomocą aparatu elektrycznego, karbidowego 
lub metodą suszarkowowagową . Liczba miejsc pomiaru wilgotności powinna wynosić przy 
powierzchni podkładów do 450 m

2
 co najmniej  3 badania, dla każdych następnych 150 m

2
 – 

dodatkowo jedno badanie 
Wyniki badań temperatury, wilgotności względnej oraz wilgotności podkładu powinny być wpisane 
do dziennika budowy.  
Odbiór końcowy robót podłogowych 
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektowo-kosztorysową powinny być przeprowadzone 
przez porównanie wykonanej podłogi z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz 
stwierdzenie wzajemnej zgodności na podstawie oględzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu 
do konstrukcji podłogi – na podstawie protokółów  odbiorów międzyfazowych i zapisów w 
dzienniku budowy. 
Sprawdzenie jakości użytych materiałów 
Sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych wilgotnościowych) 
należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy. 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania  podkładu i warstw izolacyjnych należy przeprowadzić na 
podstawie protokółów odbioru międzyfazowych lub zapisów w dzienniku budowy. 
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Sprawdzenie prawidłowości wykonania posadzki powinno być dokonane po uzyskaniu przez 
posadzkę pełnych właściwości techniczno-użytkowych 
Odbiór posadzki powinien obejmować: 
a/   sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową 
b/   sprawdzenie prawidłowości ukształtowania posadzki 
c/ sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem (przez oględziny naciskanie lub opukiwanie) 
d/ sprawdzenie prawidłowości osadzenia w posadzce kratek ściekowych, wkładek dylatacyjnych 
itp. badania należy przeprowadzić przez oględziny 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prostopadłości 
należy wykonać za pomocą naciągniętego prostego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 1 
mm, a  szerokość spoin za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki 
Sprawdzenie wykończenia  posadzki i prawidłowości mocowania listew podłogowych lub cokołów; 
badania należy wykonać przez oględziny 
 7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanych podłóg i wykładzin oraz 1mb 
cokolików.  
 8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-B-03.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
-  Cena wykonania 1 m2 podłóg i wykładzin  obejmuje: 
roboty przygotowawcze 
zakup i dostawę materiałów 
wykonanie podłóg i wykładzin z gresu i wykładzin rulonowych PCV 
testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-62/B-10144  Posadzki z betonu i zaprawy cementowej .Wymagania i badania techniczne przy 
odbiorze. 
PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych[terakotowych]klinkierowych i lastrykowych 
.Wymagania i badania przy odbiorze.  
10.2. Inne dokumenty 
Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania 
Instrukcja producentów 
 
454-5 Roboty malarskie 45442100-8 
 1.   WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych z 
budową targowiska „Mój Rynek” w Ludwinie wraz z budową wiaty targowej i budynku socjalno-
garażowego  na działce nr 514/7, obręb 11, jedn. ewid. 061002_2 LUDWIN  
1.2.Zakres stosowania specyf ikacj i   
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem robót malarskich. 
1.4. Określenia podstawowe 
Powłoka malarska - warstwa ochronno-dekoracyjno-izolacyjna  chroniąca obiekt i jego elementy 
przed; wpływem warunków zewnętrznych i wewnętrznych oraz stanowi warstwę wykończeniowo-
dekoracyjną. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz 
za ich zgodność z Rysunkami, Specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora. 
 2. MATERIAŁY 
Dokumentacja techniczna przewiduje zastosowanie farb emulsyjnych jako gotowych zestawów 
malarskich posiadających Deklaracje Zgodności dopuszczające wyroby do stosowania w 
budownictwie 
Na zastosowane zestawy malarskie musi być akceptacja Inspektora. 
 3. SPRZĘT 
Specjalistyczny sprzęt malarski. 
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 4. TRANSPORT 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów malarskich powinny odbywać się tak 
aby zachować ich dobry stan techniczny 
  5. WYKONANIE ROBÓT 
 5.1.  Ogólne warunki dotyczące wykonywania robót malarskich 
- Podczas wykonywania robot malarskich obowiązują wymagania dotyczące  robót tynkarskich i 
niżej podanych robót malarskich. 
-  Prace na wysokości powinny być z prawidłowo wykonanych rusztowań i drabin. 
-  W przypadku malowania konstrukcji w warunkach gdy nie ma możliwości zainstalowania 
rusztowań, a prace malarskie wykonuje się  z pomostów opieranych  na konstrukcji (tzw. kładki), 
malarz powinien być zabezpieczony przed upadkiem pasem bezpieczeństwa przymocowanym do 
konstrukcji. 
- Przy robotach przygotowawczych  wymagających użycia materiałów alkalicznych (wapno, soda 
kaustyczna, pasta do ługowania powłok itp.) należy stosować środki ochrony osobistej: 
a/   zabezpieczyć oczy okularami ochronnymi przed zaprószeniem lub poparzeniem 
b/   zabezpieczyć skórę twarzy i rąk przez posmarowanie  ich tłustym kremem ochronnym oraz 
wykonywać prace w rękawicach 
c/   używać specjalnej odzieży ochronnej (buty gumowe, fartuchy) 
 5.2. Warunki ogólne przystąpienia do robót  malarskich 
- Przed przystąpieniem do malowania należy wyrównać i wygładzić powierzchnię przeznaczoną 
do malowania, naprawić  uszkodzenia,  wykonać szpachlowanie i szlifowanie jeżeli jest 
wymagana duża gładkość powierzchni. 
- Roboty malarskie zewnątrz i wewnątrz budynku powinny być wykonane dopiero po wyschnięciu 
tynków i miejsc naprawianych. Malowanie konstrukcji stalowych można wykonać po całkowitym i 
ostatecznym mocowaniu wszystkich  elementów konstrukcyjnych i osadzeniu innych przedmiotów 
w ścianach. 
- Wilgotność powierzchni tynkowych przewidzianych do tynkowania powinna być uzależniona od 
zastosowanych materiałów malarskich (zgodnie z zaleceniami producenta) jednocześnie powinna 
być nie większa niż to podano w tablicy 1. 
Tablica 1.  Największa dopuszczalna wilgotność tynku przeznaczonego do malowania 

Rodzaj powłoki z farby 
Największa wilgotność 
podłoża, % masy 

Farba wapienna 6 

Farba klejowa lub kazeinowa 4 

Farba olejna, olejno-żywiczna i 
syntetyczna (np. ftalowa) 

3 

Farba emulsyjna 4 

 
- Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po zakończeniu robót 
poprzedzających, a w szczególności. 
a/ całkowitym zakończeniu robót budowlanych i instalacyjnych z wyjątkiem założenia 
ceramicznych urządzeń sanitarnych, przyklejania okładzin (np. tapet),  oraz armatury 
oświetleniowej itp. 
b/  wykonaniu podkładów pod wykładziny podłogowe 
c/  ułożeniu podłóg drewnianych (białych) 
d/  dopasowaniu okuć i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej  
-  drugie malowanie można wykonywać po: 
a/   po wykonaniu białego montażu 
b/ ułożeniu posadzek ( z wyjątkiem posadzek z tworzy sztucznych)  oraz przed cyklinowaniem 
posadzek deszczułkowych  i mozaikowych. 
- Tynki przeznaczone do malowania powinny spełniać następujące wymagania techniczne: 
a/ powierzchnia tynków powinna pod względem dokładności odpowiadać wymaganiom podanym 
w p. ST-08.08.03 
b/ wszystkie ewentualne uszkodzenia tynków powinny być naprawione prze przystąpieniem do 
malowania przez wypełnienie zaprawą uszkodzonych miejsca zatarcie na równo z powierzchnia 
tynku 
c/  tynki gipsowe i gipsowo-wapienne nie mogą stanowić podłoża w przypadku malowania farbami 
krzemionowymi, a przy malowaniu farbami emulsyjnymi powinny być impregnowane zgodnie z 
zaleceniami producenta farb 
d/ przygotowana do malowania powierzchnia powinna być oczyszczona od zanieczyszczeń 
mechanicznych (kurz, sadza  tłuszcze itp.) i chemiczne (wykwity z podłoża rdza od zbrojenia 
podtynkowego itp.) oraz osypujących się ziaren piasku. 
-   Podkłady pod powłokę malarską powinny być dostosowane do: 
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a/    rodzaju podłoża 
b/   rodzaju malowania (rodzaj zastosowanych wyrobów malarskich) 
c/   miejsca i warunków malowania 
-   Roboty malarskie powinny być wykonywane w temperaturze nie niższej iż +5

0
C ( z 

zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie następował spadek temperatury poniżej 0
0
C) i nie wyższej 

niż +22
0
C. Przed rozpoczęciem  robót malarskich  należy sprawdzić zalecenia technologiczne 

producenta farb. 
-   Roboty malarskie na zewnątrz budynków  nie powinny być wykonywane  w okresie zimowym, a 
w okresie letnim podczas opadów atmosferycznych, podczas intensywnego nasłonecznienia 
malowanych powierzchni lub w czasie wietrznej pogody.  Niedopuszczalne jest malowanie 
powierzchni zawilgoconych w dniach deszczowych. 
-   Roboty malarskie na zewnątrz nie powinny być wykonywane w okresie zimowym. 
-  Gdy podłoże jest bardzo wysuszone, należy je lekko zwilżyć (przed malowaniem farbami  
wodnymi lub wodorozcienczalnymi) wodą za pomocą pędzla i po około 30 min. przystąpić do 
malowania. 
 5.3. Przygotowanie powierzchni 
-   Powierzchnie podłoży przewidzianych pod malowanie powinny być: 
a/ gładkie i równe, tzn. nie wykazujące nadrostów betonowych, zacieków zaprawy lub mleczka 
cementowego; wszystkie występy od lica powierzchni należy skuć usunąć lub zeszlifować;  
dopuszcza się pojedyncze wgłębienie o średnicy nie przekraczającej 5 mm i głębokości do 4 mm 
dla podłoży betonowych; w  zakresie równości tynki powinny spełniać wymagania określone dla 
tynków IV kategorii  wg obowiązującej normy, z wyjątkiem malowania doborowego 
b/ dostatecznie mocne, tzn. powierzchniowo nie pylące przy pocieraniu dłonią , nie wykruszające 
się, bez widocznych rys, spękań i rozwarstwień, 
c/  czyste tzn. bez plam, zaoliwień pleśni i innych zanieczyszczeń; w razie potrzeby należy je 
usunąć szpachelką lub pędzlem, zmyć wodą z detergentem i następnie spłukać czystą wodą 
d/ dostateczne suche – wilgotność podłoża powinna być zgodna z tabl. 1, a jej sprawdzenie 
można wykonać przy użyciu:  
1/  aparatu wskaźnikowego, elektrycznego lub karbidowego 
2/  metodą suszarkowo-wagową 
3/  papierkami wskaźnikowymi Hydrotest 
Przygotowanie różnych powierzchni (beton, tynk, stal itp.)do malowania zewnętrznego 
-   Powierzchnie elementów lub konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny być: 
a/   oczyszczone z odstających grudek związanego betonu,  a nadlewki i chropowatość betonu 
usunięte przez skucie, a następnie przeszlifowane 
b/   gwoździe oraz wystające druty lub pręty zbrojeniowe usunięte, a elementy stalowe wystające 
z powierzchni betonu, które nie mogą być usunięte, powinny być zabezpieczone przed rdzą  farba 
antykorozyjną 
c/   większe ubytki powierzchni , wybrzuszenia bruzdy i złącza prefabrykatów oraz inne 
niepotrzebne otwory należy wypełnić zaprawa cementową co najmniej z 14-dniowym 
wyprzedzeniem i zatrzeć tak,  aby równość powierzchni i jej szorstkość  w naprawianych 
miejscach odpowiadała równości i szorstkości otaczającej powierzchni 
d/   inne zanieczyszczenia lub plamy  od zaoliwień należy usunąć przez zeskrobanie, odkurzanie i 
zmycie wodą z dodatkiem  detergentów i następnie spłukanie czystą wodą 
-   Podłoża tynkowe powinny: 
a/   pod względem dokładności wykonania odpowiadać wymogom normy dla tynków zwykłych lub 
pocienionych , a powierzchnie tynków powinny być odpowiednio przygotowane 
b/   wszystkie ewentualne ubytki i uszkodzenia tynków powinny być wyreperowane przez 
wypełnienie zaprawą i zatarte do lica: w przypadku podłoży gipsowych – zaprawą gipsową,  dla 
pozostałych podłoży – zaprawą cementową lub cemantowo-wapienną 
c/   powierzchnie tynku oczyścić od zanieczyszczeń mechanicznych (kurz, sadze, tłuszcze itp.) i 
chemicznych (wykwity  składników podłoża lub zaprawy, rdza od zbrojenia podtynkowego) oraz 
osypujących się ziaren piasku 
d/   nowe tynki cementowe i cementowo-wapienne powinny być zagruntowane zależnie od 
zastosowanych farb i zaleceń producenta materiałów malarskich. 
-   Powierzchnie z drewna i materiałów drewnopochodnych w postaci  sklejki, płyt pilśniowych  
twardych i desek, ościeżnic powinny być przygotowane w sposób następujący: 
a/   oczyszczone z kurzu, tłustych plam i zacieków żywicy 
b/ drobne wady powierzchni  powinny być usunięte przez jedno- lub kilkakrotne zaszpachlowanie 
szpachlówką klejowo-olejową lub inną odpowiadającej normie państwowej i posiadającej 
wymagane Deklaracje Zgodności 
c/  sęki zaleca się pokryć roztworem spirytusowym szelaku 
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d/ w przypadkach opisanych w poz. b/ i c/ stosować wyroby opracowane przez producenta farb 
nawierzchniowych 
-   Podłoża stalowe i żeliwne powinny być przygotowane następująco: 
a/   bardzo starannie oczyszczone mechanicznie lub chemicznie ze rdzy, tłuszczów  (do czystej 
lśniącej powierzchni) 
b/   stare, zniszczone powłoki malarskie powinny być całkowicie usunięte  
5.4. Wykonywanie robót malarskich wewnętrznych 
1/   Powierzchnie powłok nie powinny mieć uszkodzeń. Powinny być bez smug, prześwitów, plam i 
śladów pędzla. Nie dopuszcza się obecności spękań, łuszczenia się i odstawania powłoki od 
podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek. Dopuszcza się chropowatość powłoki 
odpowiadającej rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. Powłoka nie powinna ścierać się przy 
pocieraniu tkaniną oraz wykazywać rozcierających się grudek pigmenty i wypełniaczy. 
2/   Wykonane powłoki nie powinny wydzielać przykrego zapachu i zawierać substancji 
szkodliwych dla zdrowia. 
3/   Barwy powłok powinny być jednolite i równomierne, bez smug i plam oraz być zgodne z 
wzorcem producenta w przypadku wyrobów produkowanych fabrycznie w postaci suchych farb 
przewidzianych do zarobienia woda przed zastosowaniem, lub sporządzenia farb na budowie – 
zgodnie z wzorcem uzgodnionym między wykonawcą a Inspektorem (Inwestorem). W przypadku 
powłok wykonywanych na tynku szpachlowym dopuszcza się kilkumilimetrowe  skupiska farby o 
nieco innym odcieniu, jednak jednolite i równomierne  na całej powierzchni, tak aby z odległości 
0,5m przy oględzinach okiem  nie uzbrojonym można było je uznać za jednolite pod względem 
barwy. Linie styku odmiennych barw  powłok mogą wykazywać odchylenia do 2 mm na 1 m oraz 
do 3 mm na całej długości linii rozgraniczającej barwy. Odchylenie liczy się od przyjętej 
teoretycznie linii zmiany barwy. Paski i fryzy powinny mieć jednakową szerokość na całej długości. 
4/   Powłoki z farb olejnych i syntetycznych nawierzchniowych powinny mieć barwę jednolita 
zgodną ze wzorcem, bez śladów pędzla, smug, zacieków uszkodzeń, marszczeń, pęcherzy, plam 
i zmiany odcienia. Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającej rodzajowi faktury 
pokrywanego podłoża lub podkładu; powłoka powinna bez prześwitów pokrywać podłoże lub 
podkład, które nie powinny być dostrzegalne okiem nie uzbrojonym. Dopuszcza się nieznaczne 
miejscowe prześwity wyłącznie przy powłokach jednowarstwowych. Powłoki powinny mieć 
jednolity połysk a powłoki matowe  powinny być jednolicie matowe lub półmatowe. W przypadku 
powłok jednowarstwowych dopuszcza się miejscowe zmatowienie oraz różnice w odcieniu. Przy 
dwukrotnym i trzykrotnym malowaniu olejnym farbą rdzoochronną należy stosować farby różniące 
się między sobą odcieniem lub intensywnością barwy. Wszystkie powłoki z farb nawierzchniowych 
powinny wytrzymać próbę na : wycieranie zarysowanie, zmywanie wodą z mydłem, przyczepność 
i wsiąkliwość. Powłoki z emalii olejnych lub syntetycznych powinny odpowiadać wszystkim 
wymaganiom podanym dla powłok z farb olejowych, z tym , że powinny one mieć połysk 
lakierniczy. I wytrzymywać dodatkowo próbę badania twardości  powłoki. 
 6.   KONTROLA JAKOŚCI 
6.1.  Kryteria jakości i odbioru  powierzchni przygotowanej do malowania zewnętrznego . 
1/   Terminy wykonywania badań podłoży pod malowanie powinny być następujące: 
badanie powierzchni tynków należy wykonywać po otrzymaniu protokołu ich przyjęcia 
badanie wszystkich podłoży należy przeprowadzić dopiero po zamocowaniu i wbudowaniu 
elementów przeznaczonych do malowania , bezpośredni przed przystąpieniem do robót 
malarskich badanie materiałów  należy przeprowadzić bezpośrednio przed ich użyciem, badania 
podkładów należy przeprowadzić nie wcześniej niż po dwóch dniach od daty ich ukończenia. 
2/   Badania techniczne należy przeprowadzić przy temperaturze powietrza nie niższej niż +5

0
C. 

3/   Badanie podłoży powinno obejmować: 
sprawdzenie odtłuszczenia powierzchni  należy wykona przez  polanie badanej powierzchni wodą;  
próba daje wynik dodatni, jeżeli woda spływając nie tworzy smug i nie pozostawia kropli. 
4/   Badanie materiałów: 
sprawdzenie materiałów należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy i 
zaświadczeń o jakości  materiałów wystawionych przez producentów oraz wyniki kontroli,  
stwierdzających zgodność przeznaczonych do użycia materiałów z wymogami dokumentacji 
technicznej oraz z odpowiednimi normami państwowymi lub ze świadectwami dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie 
materiały , których jakość nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentami, powinny być 
zbadane przed użyciem (muszą uzyskać wymagane atesty) 
5/   Badanie warstw gruntujących obejmuje: 
sprawdzenie nasiąkliwości przez spryskanie powierzchni podkładu kilkoma kroplami wody; gdy 
wymagana jest mała nasiąkliwość, ciemniejsza plama na zwilżonym miejscu powinna wystąpić nie 
wcześniej niż po trzech sekundach sprawdzenie wsiąkliwości przez jednokrotne pomalowanie  
powierzchni o wielkości około 0,10 m

2
 farbą podkładową; podkład jest dostatecznie szczelny, 
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jeżeli po nałożeniu następnej warstwy powłokowej nastąpią różnice w połysku względnie w 
odcieniu powłoki przy sprawdzeniu wyschnięcia należy mocno przycisnąć tampon z waty o 
grubości około 1 cm ciężarkiem o masie 5 kg na przeciąg kilkunastu sekund; powierzchnie należy 
uznać za wyschniętą, jeżeli po zdjęciu tamponu włókna waty nie przylgnęły do powierzchni 
podkładu. 
6.2. Kryteria oceny jakości i odbiór końcowy robót malarskich zewnętrznych 
1/   Badanie powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania w 
następujących terminach: 
powłoki z farb kazeinowych, emulsyjnych i silikonowych – nie wcześniej niż po 7 dniach powłoki z 
farb wapiennych, cementowych, krzemianowych, olejnych, syntetycznych oraz lakierów i emalii – 
nie wcześniej niż po 14 dniach. 
2/   Badania techniczne należy przeprowadzić przy temperaturze powietrza nie niższej niż +5

0
C. 

3/   Odbiór robót malarskich zewnętrznych obejmuje badania wymienione dalej w p. 4 do 19 
4/  Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polega na: stwierdzeniu 
równomiernego rozkładu farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności z wzorcem producenta, 
braku prześwitu  i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub wypełniaczy, 
braku plam, smug, zacieków, pęcherzy, odstających płatów powłoki, widocznych okiem nie 
uzbrojonym śladów pędzla itp.. w stopniu kwalifikującym odbierana powierzchnię malowaną do 
powłok o dobrej jakości wykonania. 
5/  Sprawdzenie zgodności barwy powłoki z wzorcem polega na  porównaniu, w świetle 
rozproszonym, barwy wyschniętej powłoki malarskiej z barwą wzorca, który w przypadku 
nakładania powłok bez podkładu wyrównawczego na tynki i betony, powinien być wykonany  na 
takim suchym podłożu, o powierzchni możliwie zbliżonej do faktury podłoża 
6/  Sprawdzenie połysku należy wykonać przez oględziny powłoki w świetle rozproszonym. 
Rodzaj  połysku powinien być określony: 
przy powłokach matowych – połysk matowy, tj. nie dający połysku w świetle odbitym 
przy powłokach półmatowych – połysk półmatowy, tj. odpowiadający połyskowy skorupki kurzego 
jaja przy powłokach z farb olejnych i syntetycznych z połyskiem – wyraźny tłusty połysk przy 
powłokach z emalii lub z lakieru olejnego i syntetycznego – połysk lakierowy odpowiadający 
połyskowi glazurowanej płytki ceramicznej 
7/   Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polega lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 
powierzchni miękką, wełnianą lub bawełniana szmatką kontrastowego koloru (tj. ciemną w połysku 
powłok białych i białą w przypadku powłok kolorowych). Powłoka jest odporna na ścieranie, jeżeli 
na szmatce  nie występują ślady farby. 
8/   Sprawdzenie odporności na ścieranie  powłok lakierowych należy wykonać zgodnie z 
wymaganiami normy państwowej 
9/  Sprawdzenie odporności na zarysowanie przeprowadza się metodą uproszczoną – przez 
zarysowanie powłoki w kilku miejscach paznokciem. Powłoka jest odporna na zarysowanie, jeżeli 
po wykonaniu próby nie występują na niej rysy widoczne okiem nieuzbrojonym. Badanie wg 
metody ścisłej należy przeprowadzić zgodnie z ustaleniami normy państwowej. 
10/   Sprawdzenie odporności na uderzenie należy wykonać zgodnie z normą państwową. 
11/ Sprawdzenie grubości powłok na elementach stalowych należy przeprowadzić przyrządami 
elektromagnetycznymi według normy państwowej. Badania powłok na innych podłożach należy 
przeprowadzać zgodnie z normami lub świadectwami. 
12/   Sprawdzenie elastyczności powłok należy wykonać zgodnie z ustaleniami podanymi w 
normie państwowej 
13/   Sprawdzenie twardości powłok metodą uproszczona polega na lekkim przesunięciu po 
powierzchni badanej powłoki osełki z drobnoziarnistego miękkiego piaskowca szydłowieckiego. 
Powłoka jest dostatecznie twarda, jeżeli po wykonaniu próby nie występują na niej rysy widoczne 
okiem nie uzbrojonym z odległości 0,50 m. Badanie według metody ścisłej należy wykonać 
zgodnie z ustaleniami normy. 
14/   Sprawdzenie przyczepności powłok może być wykonana różnymi metodami zależnie od 
rodzaju podłoża lub podkładu pokrytego powłoką, a mianowicie: 
-  badanie przyczepności powłoki do tynku lub do betonu bez podkładu wyrównawczego należy 
wykonać przez próbę odrywania ostrym narzędziem (nożem lub skalpelem chirurgicznym o ostrzu 
ok. 20 mm) powłoki od podłoża 
- badanie przyczepności powłok malarskich od podkładów wyrównawczych należy przeprowadzać 
przez wykonanie na badanej powłoce kilku równoległych nacięć w odstępach co 1 cm, a 
następnie przez zaklejenie nacięć prostopadle do nich paskiem tkaniny bawełnianej za pomocą 
gumy arabskiej albo szybkoschnącej emalii lub lakieru; po upływie trzech dni pasek należy 
zerwać; powłoka ma dobra przyczepność, jeżeli zerwanie następuje w spoinie klejonej lub w 
podkładzie 
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-  badanie przyczepności powłoki malarskiej do żeliwa, stali, aluminium, płyt z drewna struganego  
lub materiałów drewnopochodnych oraz ze szkła należy wykonać wg normy na stalowych płytkach 
kontrolnych, które po oczyszczeniu maluje się i suszy; na części powierzchni powłoki ok. 40 mm

2
 

należy wykonać ostrym nożem trzymanym prostopadle do pomalowanej powierzchni, 10 
równoległych rys w odstępach co 1-1,5 mm, tak aby powłoka była przecięta aż do podłoża; 
następnie należy wykonać 10 takich samych nacięć pod kątem 90

0
 do poprzednich, rysy nie 

powinny mieć szarpanych brzegów. Przy dobrej przyczepności powłoki, otrzymane w ten sposób 
równoległoboki powinny trwale przylegać do podłoża i nie odpadać przy przesunięciem palcem lub 
miękkim pędzlem (płaskim); badanie to należy przeprowadzić na trzech płytkach kontrolnych; 
powłoka ma dobra przyczepność, gdy na dwóch z trzech badanych płytek nie odpadnie więcej niż 
1 kawałek (całkowicie lub częściowo) po przesunięciu palcem po powierzchni zarysowanej nożem 
-   badanie wg metody ścisłej należy przeprowadzić zgodnie z ustaleniami normy państwowej 
15/  Sprawdzenie odporności na zmywanie wodą polega na zwilżeniu badanej powierzchni 
powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą szczotką ze szczeciny lub szmatką. Powłoka jest 
odporna na zmywanie wodą, jeżeli na szczotce lub szmatce nie pozostaną ślady farby oraz gdy 
po wyschnięciu zmytej powierzchni powłoki nie występują na niej smugi, plamy lub zmiany w 
barwie lub połysku w stosunku do powierzchni nie poddanej próbie.. Przy powłokach matowych 
dopuszcza się nieznaczny połysk a przy powłokach półmatowych dopuszcza się nieznaczne 
powiększenie połysku w miejscu badania w stosunku do powierzchni nie zmywanej. 
16/ Sprawdzenie odporności na zmywanie wodą z mydłem należy wykonać przez kilkakrotne silne 
potarcie powłoki mokrą namydlona szczotką z twardej szczeciny (co najmniej 5-krotne), a 
następnie dokładne spłukanie jej woda za pomocą miękkiego pędzla. Powłoka jest odporna na 
zmywanie woda z mydłem, jeżeli piana mydlana  na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli 
po wyschnięciu cała badana powierzchnia będzie miała jednakowa  barwę. Na powłokach 
matowych dopuszcza się powstanie słabego połysku w części zmywanej. 
17/ Sprawdzenie odporności powłok lakierowych na działanie wody należy wykonywać zgodnie z 
wymaganiem normy państwowej. 
18/ Sprawdzenie wsiąkliwości  powłoki z farby podkładowej należy wykonać przez jednokrotne 
pomalowanie farbą podkładową powierzchni o wielkości około 0,10 m

2
 . Po wyschnięciu  farby 

podkładowej należy nanieść powłokę z farby nawierzchniowej. Szczelność jest wystarczająca, 
jeżeli po 24 godzinach powłoka ma połysk i nie ma plam matowych. 
19/  Sprawdzenie nasiąkliwości powłoki malarskiej z  farb wodnych i wodorozcięczalnych farb 
emulsyjnych i silikonowych oraz rozpuszczalnych farb silikonowych należy przeprowadzić zgodnie 
z normami państwowymi lub świadectwami. 
Ocena jakości malowania 
1/  Jeżeli badania przewidziane w w/w opisie dadzą wynik dodatni, to roboty malarskie należy 
uznać za prawidłowo wykonane. 
2/  Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy albo w całości odbieranych robót 
malarskich lub tylko zakwestionowaną ich część uznać za nie odpowiadające wymaganiom. W 
tym przypadku komisja przeprowadzająca odbiór powinna ustalić czy:  
-  całkowicie lub częściowo odrzucić zakwestionowane roboty malarskie oraz nakazać usuniecie 
powłok i powtórne prawidłowe ich wykonanie 
-  poprawić wykonanie niewłaściwie roboty dla doprowadzenia ich do zgodności z wymaganiami i 
po poprawieniu ich przedstawić do  ponownych badań 
3/   W przypadku występowania typowych usterek malowania zaleca się ich usuniecie w sposób 
następujący: 
-    prześwity spodnich warstw – należy ponownie wykonać wierzchnią powłokę malarską 
-   ślady pędzla na powierzchni powłoki – należy dokładnie wygładzić powierzchnie drobnym 
materiałem ściernym i powtórnie starannie nanieść wierzchnią powłokę malarska 
-   plamy na powierzchni powłoki powstałe w wyniku niewłaściwego natrysku mechanicznego 
należy zlikwidować przez powtórne wykonanie malowań, dokładnie utrzymując końcówkę 
agregatu w tej samej odległości od malowanej powierzchni i pod tym samym kątem wykonać 
natrysk farby 
-  matowe plamy na powierzchni powłoki należy zlikwidować przez powtórne naniesienie powłoki 
malarskiej 
-  odspojenie się, łuszczenie, spękanie, zmiana barwy powłoki lub sfałdowanie powłoki – należy 
oczyścić powierzchnię z nałożonej farby, ponownie starannie przygotować powierzchnie pod 
malowanie i dokładnie nanieść cienka warstwę powłoki. 
6.3.  Kryteria jakości i odbioru  powierzchni przygotowanej do malowania   wewnętrznego. 
Kryteria oceny jakości i odbiór podłoża do malowania wewnętrznych powierzchni budynków 
powinny być zgodne z p. 6.1. 
6.4.  Kryteria oceny jakości i odbiór końcowy robót malarskich wewnętrznych 
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1/   Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania w 
następujących terminach: 
-    powłoki z farb klejowych i emulsyjnych – nie wcześniej niż po 7 dniach 
-  powłoki z farb wapiennych, krzemianowych, olejnych, syntetycznych i lakierów – nie wcześniej 
niż po 14 dniach 
Ponadto powłoki wewnętrzne z farb wodnych i wodorozcięczalnych powinny być badane po 
zakończeniu robót malarskich farbami olejnymi i syntetycznymi (oraz emaliami i lakierami na tych 
spoiwach), i po założeniu urządzeń sanitarnych i elektrycznych. 
Kryteria oceny jakości i odbiór końcowy powinny być zgodne z. p.6.2. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) pomalowanej  
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-B-03.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
-   Cena wykonania 1 m2 robót malarskich  obejmuje: 
roboty przygotowawcze 
zakup i dostawę materiałów 
wykonanie malowania  
testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-85/B- 045000 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych 
PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-75/C  Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania. 
PN-69/B-10280 Ap.1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodnorozcięczalnymi 
farbami emulsyjnymi 
PN-69/B-10285  Roboty malarskie budowlane farbami,  lakierami i emaliami na spoiwach 
bezwodnych 
PN-80/C-04401  Pigmenty. Ogólne metody badań. 
PN-71/C-04403  Pigmenty do farb wodnych. Metody badań. 
PN-79/C-04411  Pigmenty. Oznaczenie trwałości na światło. 
PN-72/C-81503  Wyroby lakierowe. Wstępne próby techniczne. 
PN-81/C-81508  Oznaczenie czasu wypływu wyrobów lakierowych i farb graficznych kubkami 
wypływowymi (lepkość umowna) 
PN-66/C-81510  Wyroby lakierowe. Warunki aklimatyzacji powłok do badań. 
PN-79/C-81514  Wyroby lakierowe. Sposoby otrzymywania powłok do badań. 
PN-74/C-81515  Wyroby lakierowe. Nieniszczące pomiary grubości powłok. 
PN-76/C-81516  Wyroby lakierowe. Oznaczenia ścieralności powłok lakierniczych. 
PN-79/C-81519  Wyroby lakierowe. Oznaczenia stopnia wyschnięcia i czasu wysychania. 
PN-76/C-81521 Wyroby lakierowe. Badanie odporności powłok lakierowych na działanie wody 
oraz na oznakowanie nasiąkliwości. 
PN-54/C-81526 Wyroby lakierowe. Pomiar odporności powłok lakierowych na uderzenia za 
pomocą aparatu Du Ponta. 
PN-76/C-81528  Wyroby lakierowe. Oznaczenia elastyczności powłok lakierowych przez 
zginanie. 
PN-79/C-81530  Wyroby lakierowe. Oznaczenia trwałości powłok. 
PN-80/C-81531 Wyroby lakierowe. Określenie  przyczepności powłok do podłoża oraz 
przyczepności międzywarstwowej. 
PN-70/C-81536  Wyroby lakierowe. Oznaczenia zdolności krycia. 
PN-67/C-81542  Wyroby lakierowe. Przybliżone metody obliczania wydajności i zużycia. 
PN-70/H-97051  Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do 
malowania. Ogólne wytyczne. 
PN-71/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych.  
Ogólne wytyczne. 
10.2. Inne dokumenty 
Świadectwa dopuszczenia produktów do stosowania w budownictwie 
Instrukcja producenta . 

 



 
 
 
 
 

 
TEMAT:        Projekt targowiska w Ludwinie, powiat ł ęczyński  

                     na działce o nr ewid.  514/7.   
                           
 
 
 

RODZAJ OPRACOWANIA:   
 
SZCZEGÓŁOWE SPECYIKACJE TECHNICZNE –  bran ża drogowa 

 
 
 
 
 
   ADRES:      Ludwin dz. nr. 514/7 

 

 
 
 
 

 
INWESTOR:  GMINA LUDWIN 

     21-075 Lublin,  
     powiat łęczyński 

 
 
 
 
Projektant: 
 
       mgr inż. Wojciech Grzybowski – infrastruktura drogowa 
       
 

 
 
 
 
 
 
 

                                 Białystok – 14 luty  2012 r. 
 

 PRACOWNIA  PROJEKTOWA         AUTORIS          
 TEL./FAX 085 744 04 74  

                                                                                             
15-354 BIAŁYSTOK UL. Pogodna 9 lok. 19                                      



Spis Szczegółowych Specyfikacji Technicznych                                                   

 1

 
SPIS   SZCZEGÓŁOWYCH  SPECYFIKACJI   TECHNICZNYCH  

 
 
 

1. D.M.00.00.00 Wymagania ogólne str. 3 

2. D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych str. 17 

3. D.01.02.02 Zdjęcie warstwy humusu str. 21 

4. D.02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach I÷V kat str. 23 

5. D.02.03.01 Wykonanie nasypów  str. 29 

6. D.03.02.01a Regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych str. 35 

7. D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża str. 39 

8. D.04.02.02       Podbudowa i ulepszone podłoże z kruszywa stabilizowanego cementem str. 43 

9. D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego  stabilizowanego mechanicznie str. 53 

10. D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej str. 59 

11. D.08.01.01 Krawężniki betonowe str. 65 

12. D.09.01.01 Zieleń drogowa str. 71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                         Spis Szczegółowych Specyfikacji Technicznych 

 2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



D-M-00.00.00 Wymagania ogólne                                                                                                                         

 3

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

D-M-00.00.00 
WYMAGANIA OGÓLNE 

 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna D.M.00.00.00 - “Wymagania Ogólne” odnosi się do wymagań wspólnych dla 
poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach budowy placu 
targowego w Ludwinie. 
 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w n/n SST obejmują wymagania wspólne dla robót objętych niżej wymienionymi Szczegółowymi Specyfikacjami 
Technicznymi: 

D.01.00.00      ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
D.01.01.01      Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 
D.01.02.02      Zdjęcie warstwy humusu 
D.02.00.00      ROBOTY ZIEMNE 
D.02.01.01      Wykonanie wykopów w gruntach I÷V kat. 
D.02.03.01      Wykonanie nasypów 
D.03.00.00      ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO 
D.03.02.01a    Regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych 
D.04.00.00      PODBUDOWY 
D.04.01.01      Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża 
D.04.02.02      Podbudowa i ulepszone podłoże z kruszywa stabilizowanego cementem 
D.04.04.02      Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
D.05.00.00      NAWIERZCHNIE 
D.05.03.23      Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 
D.08.00.00      ELEMENTY ULIC 
D.08.01.01      Krawężniki betonowe 
D.09.00.00      ZIELEŃ DROGOWA 
D.09.01.01      Zieleń drogowa 

 
1.4. Określenia podstawowe 
Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

1.4.1. Aprobata techniczna - dokument stwierdzający przydatność wyrobów budowlanych do zamierzonego stosowania.  
1.4.2. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-użytkową (drogę) albo 

jego część stanowiąca odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł) 
1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami 

technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 
1.4.4. Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący do notowania 

wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, prze-
kazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą i projektantem. 

1.4.5. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
1.4.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w 

jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
1.4.7. Inspektor Nadzoru - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiającego, o której 

wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 
1.4.8. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami dzielącymi jezdnie. 
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1.4.9. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 
1.4.10. Korpus drogowy - nasyp lub część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów. 
1.4.11. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni. 
1.4.12. Rejestr obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania 

przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w 
rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 

1.4.13. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia 
wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 

1.4.14. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i Szczegółowymi 
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

1.4.15. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże grun-
towe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i czynników atmo-

sferycznych. 
b) Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca lepsze rozło-

żenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudową. 
c) Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu istniejącej nawierz-

chni. 
d) Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. Podbudowa może 

składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 
e)  Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni. Może ona 

składać się z jednej lub dwóch warstw. 
f)     Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje zabezpieczenia na-

wierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. Może zawierać warstwę mrozooch-
ronną, odsączającą lub odcinającą. 

1.4.16. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu mos-
towego. 

1.4.17. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział 
tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 
budowlanych. 

1.4.18. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz drzew i 
krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń 
chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 

1.4.19. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się pojazdów, umieszczenia urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji 
nawierzchni. 

1.4.20. Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 
1.4.21. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, 

dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
1.4.22. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
1.4.23. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita modernizacja 

(zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym) istniejącego połączenia. 
1.4.24. Przepust - obiekty wybudowane w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służące do przepływu małych cieków 

wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kołowego, pieszego. 
1.4.25.  Przetargowa Dokumentacja Projektowa - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę 

i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
1.4.26. Ślepy Kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich wykonania. 
1.4.27. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną, 

zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na 
wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elemen-
tu. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i polece-
niami Inspektora Nadzoru. 
 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 



D-M-00.00.00 Wymagania ogólne                                                                                                                         

 5

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami, lokalizację i współrzędne reperów, współrzędne punktów głównych oraz wszelkie dane niezbędne do 
ich zidentyfikowania w terenie, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety SST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego 
robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.  
 
1.5.2. Dokumentacja Projektowa 
Dokumentacja Projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych 
warunkach umowy, uwzględniającym podział na Dokumentację Projektową: 
- Zamawiającego, 
- sporządzoną przez Wykonawcę.  
 
1.5.3. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i SST 
Dokumentacja Projektowa, Szczegółowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora 
Nadzoru Wykonawcy stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w “ 
Ogólnych warunkach umowy”. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast 
powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów 
ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i SST. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia 
w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub SST, i wpłynie to na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt 
Wykonawcy. 
 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
a)  Roboty modernizacyjne / przebudowa i remontowe („pod ruchem") 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów (jezdnie, obiekty mostowe, 
ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia, zieleń, pozostałe elementy wyposażenia 
drogi itp.) na terenie budowy, w okresie od dnia przejęcia terenu budowy do dnia przekazania odcinka drogi w utrzymanie 
odpowiedniemu organowi administracji drogowej, po uprzednim uzyskaniu od Inspektora Nadzoru Świadectwa Przejęcia Robót 
(lub odpowiednio: części robót albo odcinka). Powyższe zobowiązanie Wykonawcy do utrzymania nie obejmuje tzw. „zimowego 
utrzymania", polegającego na zwalczaniu śliskości zimowej i odśnieżania odcinków dróg publicznych dopuszczonych do ruchu, za 
które odpowiedzialny jest odpowiedni organ administracji drogowej.  
Wymaga się, aby na odcinkach dróg dopuszczonych do ruchu Wykonawca nie pozostawiał w zakresie nawierzchni i poboczy 
uskoków poprzecznych lub podłużnych, mogących stanowić zagrożenie warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego lub utrudniać 
prowadzenie robót utrzymaniowych na drodze. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do wiadomości projekt organizacji ruchu i 
zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy, zaopiniowany przez odpowiedni zarząd drogi i zatwierdzony przez organ 
zarządzania ruchem drogowym. 
W zależności od potrzeb i postępu robót, projekt organizacji ruchu musi być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda 
zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu przez 
organ zarządzania ruchem drogowym i przedstawiona do wiadomości Inspektora Nadzoru. 
 
Wprowadzenie poszczególnych etapów czasowej organizacji ruchu dokonuje Wykonawca w obecności Inspektora Nadzoru i 
Zarządcy Drogi na warunkach określonych przez organ zarządzający ruchem na etapie zatwierdzenia projektu tymczasowej 
organizacji ruchu. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i 
pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów 
bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową w ramach 
poszczególnych pozycji kosztorysu. 
b)  Roboty o charakterze inwestycyjnym 
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Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru 
ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, 
oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób 
uzgodniony z zarządcą drogi oraz organem zarządzającym ruchem i poinformuje Inspektora Nadzoru. 
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, Wykonawca 
odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z zarządcą drogi oraz organem zarządzającym ruchem i poinformuje Inspektora 
Nadzoru. 
Wykonawca niezwłocznie po rozpoczęciu realizacji kontraktu dostarczy, zainstaluje i utrzyma w czasie trwania kontraktu tablice 
informacyjne budowy, przedstawiające informacje dotyczące Robót Kontraktowych, zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane. Tablice 
informacyjne budowy będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji kontraktu. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową w ramach 
poszczególnych pozycji kosztorysu. 
 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 

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

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

 - zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
 - zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

                     -           możliwością powstania pożaru. 
 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz 
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez 
personel Wykonawcy. 
 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów 
wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jedno-
znacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały 
pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji 
państwowej. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie z SST, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie 
środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji napowietrznych, na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak: linie napowietrzne, 
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu 
przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane 
w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru, właściciela instalacji oraz 
władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót.  
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanego 
właściciela instalacji oraz (w zależności od potrzeb) władze lokalne oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.  
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Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji napowietrznych, na powierzchni ziemi 
i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować roboty w sposób  powodujący  
minimalne  niedogodności  dla mieszkańców.   
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej  w sąsiedztwie budowy,  spowodowane jego działalnością.  W 
celu uniknięcia   niesłusznych   roszczeń   odszkodowawczych   ze   strony   właścicieli   istniejących  nieruchomości, 
Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych sporządzi inwentaryzacje stanu istniejącej zabudowy zlokalizowanej w bezpośrednim 
sąsiedztwie pasa drogowego, dokumentując stan techniczny tych obiektów. 
Nieodłączną częścią tej dokumentacji będą zdjęcia, skatalogowane w sposób nie budzący wątpliwości co do momentu ich wykonania oraz 
obiektu, który dokumentują. 
Inspektor Nadzoru   będzie   na   bieżąco   informowany   o   wszystkich   umowach   zawartych   pomiędzy   Wykonawcą a właścicielami 
nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani Inspektor Nadzoru  ani  Zamawiający  nie  będzie  
ingerował w takie  porozumienia,  o  ile  nie będą one  sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach Kontraktu. 
Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca sporządzi dokumentację stanu technicznego istniejących dróg   lokalnych,   
znajdujących   się   w   najbliższym   otoczeniu   inwestycji   oraz   w   dalszej    odległości, wykorzystywanych do ciężkiego transportu 
Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne zawarte w dokumentacji Wykonawca potwierdzi u zarządcy drogi za zgodne ze stanem faktycznym w 
danym dniu i zgłosi ten fakt do lokalnych władz samorządowych. Nieodłączną częścią tej dokumentacji będą zdjęcia, skatalogowane w sposób 
nie budzący wątpliwości co do momentu ich wykonania oraz obiektu, który dokumentują. 
Wykonawca będzie mógł transportować materiały i wyposażenie na i z terenu budowy wyłącznie po drogach, których stan został 
zinwentaryzowany w w/w sposób i potwierdzony u Zarządcy drogi. 
W  przypadku  ewentualnych  roszczeń  odszkodowawczych  za  zniszczenie  dróg  przez  transport budowy Wykonawca jest zobowiązany do 
ich naprawy na własny koszt. 
Koszt ten nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową w ramach poszczególnych pozycji kosztorysu. 
 
1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z 
terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły 
będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru.  
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy i 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora 
Nadzoru. 
 
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla 
ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie kontraktowej. 
 
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do 
daty wydania potwierdzenia zakończenia przez Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby 
budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć roboty 
utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 
1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, 
regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych 
odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub 
związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając 
kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z 
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z 
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru. 
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1.5.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne 
towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania 
powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy 
są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy 
zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego 
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być 
dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. 
 
1.5.14. Wykopaliska 
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu geologicznym lub 
archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność Zamawiającego. 
Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inspektora Nadzoru i postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych 
poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiającym i 
Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową. 
 
1.5.15.     Niewypały, niewybuchy 
W razie natrafienia w czasie prowadzenia robót na niewypały/niewybuchy Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego 
przerwania robót, zabezpieczenia terenu oraz wezwania odpowiednich służb (policja, straż pożarna, pogotowie saperskie) i 
niezwłocznego powiadomienia Inspektora Nadzoru. Koszty zabezpieczenia terenu oraz akcji usunięcia niewypałów/niewybuchów 
poniesie Zamawiający. 
 
2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania 
tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 
Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają 
zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób 
ciągły spełniają wymagania Szczegółowych Specyfikacji Technicznych w czasie postępu robót. 
 
2.2.  Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów ze źródeł miejscowych 
włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty 
przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji, uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji, 
organów administracji państwowej i samorządowej. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów pochodzących ze źródeł 
miejscowych. 
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne jakie okażą się potrzebne w związku z 
dostarczeniem materiałów do robót. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiałów miejscowych będą formowane w 
hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach 
umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora Nadzoru 
(w przypadku możliwości ich składowania w liniach rozgraniczających). 
 
Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w 
dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę Inspektora Nadzoru. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 
 
2.3. Materiały pochodzące z rozbiórek 
Materiały pochodzące z rozbiórek nadające się do przetworzenia na pełnowartościowy materiał do budowy dróg. Wykonawca może 
wykorzystać jako materiał na cele budowlane, pod warunkiem uzyskania zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 
Materiały budowlane pochodzące z rozbiórek nie posiadające pełnowartościowych właściwości materiałowych i nie nadające się do 
wykorzystania do wbudowania, Wykonawca po uzyskaniu wymaganych zezwoleń wywiezie poza teren budowy na zwałkę. Teren 
zwałki Wykonawca zabezpieczy staraniem własnym, przy czym lokalizacja terenu zwałki musi uzyskać pozytywną opinię 
odpowiednich miejscowo władz samorządowych i Inspektora Nadzoru. 
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Przyjmuje się, że koszt związany z rozbiórką, transportem, zwałką (utylizacją) w/w materiałów Wykonawca zawarł w cenie 
kontraktowej i nie będzie on podlegał odrębnej zapłacie. 
Istniejące urządzenia BRD w postaci oznakowania aktywnego, istniejących barier drogowych oraz oznakowania pionowego (w tym 
tablice drogowskazowe) Wykonawca zdemontuje w sposób nie powodujący ich uszkodzenia i przetransportuje w miejsce wskazane 
przez Inspektora Nadzoru, (który uprzednio uzgodni je z Kierownikiem Projektu). 
Elementy pochodzące z rozbiórek sieci uzbrojenia terenu Wykonawca zdemontuje i przetransportuje w miejsce wskazane przez 
Inspektora Nadzoru (który uprzednio uzgodni je z odpowiednim właścicielem sieci uzbrojenia terenu). 
Koszt transportu w miejsca wskazane przez Inspektora Nadzoru nie podlega osobnej zapłacie i jest zawarty w cenie kontraktowej. 
 
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy i złożone w miejscu uzgodnionym z 
Inspektorem Nadzoru.  
Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych 
materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez Wykonawcę i przedstawiony do akceptacji Inspektorowi 
Nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z 
jego nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem 
 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych 
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w 
okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 
 
2.6. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed 
zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru 
lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 
 
2.7.  Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodności stosowanych 
metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych 
kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące warunki: 
a) Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie 

przeprowadzania inspekcji, 
b) Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja 

materiałów przeznaczonych do realizacji umowy. 
c)       Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inspektora Nadzoru 

zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach. 
 
3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w 
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 
Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. 
Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam 
gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany 
sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora 
Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
4. TRANSPORT 
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Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu robót. 
Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym 
takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, 
SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umową. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez Wykonawcę pod 
warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy, oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami SST, PZJ, planem BIOZ, projektu organizacji 
robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót 
zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną usunięte przez Wykonawcę na własny koszt, z 
wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inspektora 
Nadzoru. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w umowie, Dokumentacji Projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych.  
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy 
produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozważaną kwestię. 
Wszelkie Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie zgodnym z warunkami Kontraktu i 
określonym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku niewykonania w terminie Poleceń Inspektora Nadzoru, skutki finansowe z tego 
tytułu poniesie Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości, 
w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- bhp, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu 

Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
-         sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących a 

także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę 
przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w 

mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, 

kruszyw itp., 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
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- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, 
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów 
robót, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, 
włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów 
oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 
zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty 
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie 
zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z 
umową. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną 
legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 
laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak 
poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 
materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i 
stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie 
jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Ponadto Inspektor Nadzoru może pobierać 
próbki i badać materiały niezależnie od Wykonawcy, korzystając w tym celu z niezależnego od Wykonawcy zaplecza. 
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości 
co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli.  
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.  
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane i 
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Koszty pobierania próbek przez Wykonawcę oraz koszty prowadzenia badań przez Wykonawcę są zawarte w cenie kontraktowej w 
ramach poszczególnych pozycji kosztorysu i nie podlegają odrębnej zapłacie. 
Koszty dodatkowych badań zleconych przez Inspektora Nadzoru do niezależnego laboratorium pokrywa Wykonawca tylko w 
przypadku uzyskania negatywnych wyników tych badań potwierdzających niedostateczną jakość robót; w przeciwnym przypadku 
koszty te pokrywa Zamawiający. 
 
6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują 
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru 
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 
6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w 
terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub 
innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 
materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 
materiałów. 
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Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność 
materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki 
tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 
zgodności materiałów i robót z Dokumentacją Projektową i SST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.7. Certyfikaty i deklaracje  
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
1. certyfikat na znak „CE”, wykazujący że zapewniono zgodność z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą 

techniczną lub 
           certyfikat na znak budowlany „B”, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie 

Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

* Polską Normą lub  
* aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 

certyfikacją określoną w pkt 1. 
i które spełniają wymogi SST. 
Do użycia dopuszcza się również materiały posiadające informację o wyrobie lub oświadczenie o wyrobie do jednostkowego 
zastosowania. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań 
wykonanych przez niego.  
Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  
 
6.8. Dokumenty budowy 
(1) Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekaza-
nia Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz 
technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej 
imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i 
podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom 

szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowa-

dzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
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Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosun-
kowania się. 
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 
stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy 
i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 
(2) Książka obmiarów  
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary 
wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów 
dokumentując narastająco postęp rzeczowy robót. Wzór książki, a w szczególności formularza obmiarów zaproponuje Wykonawca 
do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Wpisów do Książki Obmiarów dokonuje Kierownik Budowy i są one potwierdzane 
przez Inspektora Nadzoru. 
 
(3) Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty 
robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy i Zamawiającego powinny być gromadzone w formie uzgodnionej w programie 
zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora 
Nadzoru. 
 
(4) Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3) następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 
 
(5) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiają-
cego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i SST, w jednostkach 
ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie 
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów .  
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.  
Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w 
innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 
Jeśli Szczegółowe Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 
jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Szczegółowych 
Specyfikacji Technicznych. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących 
to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
 
7.4. Wagi i zasady ważenia 
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Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom Szczegółowych Specyfikacji 
Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych 
przez Inspektora Nadzoru. 
 
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku występowania 
dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie książki 
obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór 
zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1.      Rodzaje odbiorów robót  
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym 
procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 
Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem 
do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników 
badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, SST i uprzednimi 
ustaleniami. 
Wykonawca jest zobowiązany również do dokumentowania odbieranych robót w postaci fotograficznej. Dokumentacja ta powinna 
być skatalogowana w sposób nie budzący wątpliwości, co do dat wykonania fotografii oraz obiektów, które dokumentuje. 
Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tym fotograficznej, nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 
w cenę kontraktową 
 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak 
przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Komisja w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja jest 
powoływana przez Zamawiającego.  
Warunkiem dokonania odbioru częściowego jest uprzednie wystawienie przez Inspektora Nadzoru Świadectwa Przejęcia w zakresie 
części robót, o ile Wykonawca jest uprawniony do uzyskania takiego świadectwa zgodnie z warunkami Kontraktu. 
 
8.4. Odbiór ostateczny robót 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika 
budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.  
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora 
Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
Warunkiem dokonania odbioru ostatecznego jest uprzednie wystawienie przez Inspektora Nadzoru Świadectwa Przejęcia. 
Odbioru ostatecznego robót dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów w tym dokumentacji 
fotograficznej, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i SST. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających 
zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
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W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach 
wykończeniowych, Komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach odbiega od wymaganej 
Dokumentacją Projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji ale nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo 
ruchu, komisja może dokonać potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach umowy lub nakazać Wykonawcy wykonanie robót poprawkowych, wyznaczając jednocześnie nowy termin odbioru ostatecznego. 
 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami, potwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru oraz dodatkową, 

jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, wymaga się przy tym, żeby dokumentacja została tak opracowana 
graficznie, aby wszelkie naniesione zmiany były łatwo rozpoznawalne. 

2. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne). 
3. Recepty i ustalenia technologiczne. 
4. Dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały). 
5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z SST i ew. PZJ. 
6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i ew. PZJ. 
7. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, 

wykonanych zgodnie z SST i PZJ. 
8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, 

oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 
9. Dokumentację fotograficzną skatalogowaną w sposób nie budzący wątpliwości, co do dat wykonania 

fotografii oraz obiektów, które dokumentuje. 
10. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu. 
11. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, zatwierdzoną w odpowiednim 

ośrodku dokumentacji geodezyjnej. 
W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, 
Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja. 
 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 
ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. 
“Odbiór ostateczny robót”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji 
kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej 
pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiałów, 
- dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych materiałów, 
- koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 
-  wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 
-  wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami i dróg dojazdowych wraz z ich demontażem po 

 zakończeniu robót,, 
-  koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
-   podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
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9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne SST D.M.00.00.00 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
D.M.00.00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 
 
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a)        zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiałów, 
(b)        dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych materiałów, 
(c)        koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 
(d) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu. 
(e) opłaty/dzierżawy terenu 
(f) przygotowanie terenu 
(g) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu.  
(h) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i świateł 
(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania 
(b)       doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego w tym przywrócenie oznakowania zgodnego z uprzednią stałą organizacją ruchu, 

zgodnie z wymaganymi standardami. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami). 
2. Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy 

informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555). 
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami).      
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowisko (Dz. U. Nr 62, poz. 627; z późn. zm.) 
5. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie 

niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085; z późn. zm.) 
6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628; z późn. zm.) 
7. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. nr 112, poz. 1206), 
8. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia  11   grudnia 2001  r. w sprawie wzorów dokumentów 

stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. nr 152, poz. 1736) 
9. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 1997 nr 98, poz. 602; z późniejszymi zmianami) 
10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i  sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 
i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003 nr 220, poz. 2181), 

11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem 
na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. 2003 nr 177, poz. 1729) 

12. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych stwarzających zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. 151 poz. 1256) 

13. Ustawa o wyrobach budowlanych z 16 kwietnia 2004r (Dz. U z 2004r., nr 92, poz. 881 z późn. zm.) 
14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie 

powinny spełniać jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych 
oznakowaniem CE. (Dz. Uz2004r.,nr 195, poz. 2011) 

15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie deklarowania zgodności wyrobów budowlanych 
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004r., nr 198, poz. 2041) 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

D-01.01.01 
ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKO ŚCIOWYCH 

 
 

1.  WSTĘP 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem odtworzenia osi trasy i 
jej punktów wysokościowych w ramach budowy placu targowego w Ludwinie. 
  
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w n/n SST obejmują odtworzenie w terenie przebiegu trasy i punktów wysokościowych oraz wykonanie 
inwentaryzacji powykonawczej na terenie objętym zakresem jak w pkt. 1.1 n/n SST. 
 
1.4.  Określenia podstawowe 
1.4.1. Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy punkt trasy. 
1.4.2. Mapa zasadnicza - wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierające aktualne informacje o przestrzennym 

rozmieszczeniu obiektów ogólnogeograficznych oraz elementów ewidencji i budynków, a także sieci uzbrojenia terenu. 
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz definicjami podanymi w SST 
D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, SST oraz 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 

2.1.  Wymagania ogólne dotyczące materiałów 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
 
2.2.  Rodzaje materiałów 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót określonych w pkt. 1.3 są: 
- słupki betonowe, 
-  pale i paliki drewniane, 
-  rurki i bolce metalowe, 
- płytki betonowe z krzyżem, rurki drenarskie - jako znaki podziemne, 
- repery metalowe - jako znaki wysokościowe, 
-  materiały do prac obliczeniowych i kartograficznych, 
bądź inne materiały akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować bolce metalowe.  
Pale drewniane umieszczone w sąsiedztwie punktów załamania trasy w czasie ich stabilizacji powinny mieć średnice 0,15÷0,20 m i 
długość 1,5÷1,7 m.  
Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane o długości około 0,30 m i średnicy 0,05÷0,08 m. 
 
3.  SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
3.2.  Sprzęt do wykonania robót 
Do odtworzenia punktów wysokościowych oraz osi trasy i przepustów, a także wykonania inwentaryzacji powykonawczej należy 
stosować odpowiedni sprzęt geodezyjny: 
-         teodolity lub tachimetry, 
-         niwelatory, 
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-         dalmierze, 
-         tyczki, 
-         łaty, 
-         taśmy stalowe, szpilki, 
lub inny sprzęt akceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Stosowany sprzęt powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności przy pracach pomiarowych, jak i przy opracowaniach 
kartograficznych. 
 
4. TRANSPORT 

Nie występuje. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami GUGiK [2÷11] . 
W oparciu o materiały dostarczone przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary 
geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 
Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w Dokumentacji Projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi 
terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w Dokumentacji 
Projektowej to powinien powiadomić o tym Inspektora Nadzoru. 
Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób 
wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót. 
Pomiary powykonawcze zrealizowanego obiektu powinny być poprzedzone uzyskaniem z ośrodka dokumentacji geodezyjnej i 
kartograficznej informacji o rodzaju, położeniu i stanie punktów osnowy geodezyjnej (poziomej i wysokościowej) oraz o mapie 
zasadniczej i ewidencji gruntów. 
 
5.2.  Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych  
Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych (repery robocze) należy przeprowadzić poprzez 
wykonanie pomiarów w oparciu o materiały dostarczone przez Inspektora Nadzoru. 
Dopuszczalne odchylenia sytuacyjne punktów głównych osi trasy w stosunku do podanych przez Inspektora Nadzoru 
współrzędnych tych punktów nie powinny przekraczać 3 cm.  
Rzędne reperów roboczych należy sprawdzać z dokładnością do 0,5 cm, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów 
państwowych. 
 
5.3. Wyznaczenie osi trasy 
Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o Dokumentację Projektową oraz dane geodezyjne przekazane przez Inspektora Nadzoru, 
przy wykorzystaniu osnowy geodezyjnej określonej w Dokumentacji Projektowej. 
Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości zależnej od charakterystyki terenu i 
ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 50 m. Dopuszczalne odchylenia sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do 
Dokumentacji Projektowej nie mogą być większe niż 5 cm. 
Rzędne punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych określonych w Dokumentacji 
Projektowej. 
Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć odpowiednich pali drewnianych, rur metalowych i bolców stalowych.  
 
5.4.  Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 
Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów na powierzchni terenu (określenie 
granicy robót), zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz w miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego 
przeprowadzenia robót i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 
Do wyznaczenia krawędzi nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy należy stosować w 
przypadku nasypów o wysokości przekraczającej 1 m oraz wykopów głębszych niż 1 m. Odległość między palikami lub wiechami 
należy dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odległość ta /co najmniej/ powinna odpowiadać odstępowi 
kolejnych przekrojów poprzecznych. 
Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać wykonanie nasypów i wykopów o kształcie zgodnym z Dokumentacją 
Projektową.  
 
5.5. Wykonanie pomiarów powykonawczych 
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W pierwszej kolejności należy pomierzyć wznowioną lub założoną osnowę geodezyjną. Następnie należy wykonać pomiary 
inwentaryzacyjne, zgodnie z instrukcją G-4 “Pomiary sytuacyjne i wysokościowe”, mierząc wszystkie elementy treści mapy 
zasadniczej.  
Prace obliczeniowe należy wykonywać przy pomocy sprzętu komputerowego. Wniesienie pomierzonej treści na mapę zasadniczą oraz 
mapę ewidencji gruntów prowadzonych technikami tradycyjnymi należy wykonać metodą klasyczną (kartowanie i kreślenie ręczne) lub 
przy pomocy automatów kreślących (ploterów). 
Wykonaną dokumentację geodezyjną i kartograficzną należy skompletować zgodnie z przepisami Instrukcji 0-3 “Zasady 
kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej”, z podziałem na: 
         1)      dokumentację techniczną przeznaczoną dla Zamawiającego, 
         2) dokumentację techniczną przeznaczoną dla ośrodka dokumentacji. 
Sposób skompletowania dokumentacji, o której mowa w pkt.2) oraz formę dokumentów należy uzgodnić z ośrodkiem 
dokumentacji. 
Dla Zamawiającego należy skompletować następujące materiały: 
-        wtórnik mapy zasadniczej uzupełniony dodatkową treścią, 
-    kopie wykazów współrzędnych i wysokości punktów osnowy poziomej, wysokościowej oraz wykazy współrzędnych punktów 

granicznych, 
-        kopie protokółów przekazania znaków geodezyjnych pod ochronę, 
-        kopie opisów topograficznych, 
-        kopie szkiców polowych. 
 
6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych oraz wykonaniem pomiarów 
powykonawczych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych Głównego Urzędu Geodezji i 
Kartografii lub Głównego Geodety Kraju [2÷11]. 
 
6.2. Sprawdzenie robót pomiarowych 
Sprawdzenie robót pomiarowych powinno być przeprowadzone według następujących zasad: 
-  oś drogi należy sprawdzać na wszystkich załamaniach pionowych i krzywiznach w poziomie oraz co najmniej co 200 m na 

prostych, 
- robocze punkty wysokościowe należy sprawdzać niwelatorem na całej długości budowanego odcinka. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1.    Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
7.2.    Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową robót związanych z odtworzeniem osi trasy i punktów wysokościowych w terenie oraz wykonaniem 
pomiarów powykonawczych jest 1 km trasy drogowej. 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1.     Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
8.2.     Sposób odbioru robót 
Odbiór robót związanych z odtworzeniem osi trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym następuje na podstawie 
szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inspektorowi 
Nadzoru. 
Odbiór robót związanych z wykonaniem pomiarów powykonawczych następuje po przedłożeniu skompletowanej dokumentacji 
technicznej zgodnie z pkt. 5.5 n/n SST. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.     Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
9.2.     Cena jednostki obmiarowej 
Płatność za hektar należy przyjmować na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli 
geodezyjnej (odtworzenie trasy) oraz po odbiorze skompletowanej dokumentacji geodezyjnej (pomiary powykonawcze). 
Cena wykonania robót obejmuje: 
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-  sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych, 
-  uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 
-           wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych 
-  wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów, 
- zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ułatwiające odszukanie i 

ewentualne odtworzenie, 
-           opracowanie dokumentacji odtwarzającej zniszczone punkty osnowy geodezyjnej, 
-           przeniesienie punktów poligonowych osnowy geodezyjnej wraz z ich stabilizacją i wyrównaniem, 
-  wykonanie pomiarów powykonawczych wraz z naniesieniem zmian na mapę zasadniczą. 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

10. 1.  Normy 

1. PN-N-02207  Geodezja. Terminologia. 
 
10.2.  Inne dokumenty 
2. Instrukcja techniczna O-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
3. Instrukcja techniczna O-3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. 
4. Instrukcja techniczna G-1. Pozioma osnowa geodezyjna. 
5. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna. 
6. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji. 
7. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe. 
8. Instrukcja techniczna K-1. Mapa zasadnicza. 
9. Wytyczne techniczne G-3.1. Pomiary i opracowania realizacyjne. 
10. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne. 
11. Ustawa z dnia 17.05.89 - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U Nr 30, poz. 163 z późniejszymi zmianami) 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

D-01.02.02 
ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU 

 
 

1.  WSTĘP 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 
Przedmiotem n/n Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych ze 
zdjęciem warstwy humusu w ramach budowy placu targowego w Ludwinie. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt.1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w n/n Szczegółowej Specyfikacji Technicznej dotyczą zdjęcia warstwy humusu w ramach robót 
przygotowawczych wykonywanych na terenie objętym zakresem jak w pkt. 1.1 n/n SST i obejmują: 
-  zdjęcie warstwy humusu o średniej grubości 15 cm. 
W przypadku wystąpienia warstwy o innej miąższości niż wymieniona, należy ją zebrać dostosowując się do warunków lokalnych. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST 
D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
2.  MATERIAŁY 

Nie występują. 
 
3.  SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót związanych z usunięciem humusu 
Do wykonywania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu należy stosować:  
-  spycharki, 
-  równiarki, 
- sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, gdzie prawidłowe wykonanie robót sprzętem 

zmechanizowanym nie jest możliwe. 
 
4.  TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
4.2. Transport materiałów 
Humus należy przemieszczać z zastosowaniem równiarek lub spycharek na pryzmy z przeznaczeniem do humusowania. 
Nadmiar humusu może być przewożony dowolnym transportem samochodowym. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
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Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót, uwzględniające warunki w 
jakich wykonywane będą roboty związane ze zdjęciem humusu. 
 
5.2.  Zdjęcie warstwy humusu 
Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia do humusowania. Zagospodarowanie humusu 
powinno być zgodne z Dokumentacją Projektową i wskazaniami Inspektora Nadzoru. 
Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. W wyjątkowych sytuacjach, gdy zastosowanie 
maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego wykonania robót (zmienna grubość warstwy humusu) należy dodatkowo stosować 
ręczne wykonanie robót jako uzupełnienie prac wykonywanych mechanicznie. 
Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w innych miejscach określonych w Dokumentacji 
Projektowej lub wskazaniach Inspektora Nadzoru. 
Humus należy zdjąć na pełną głębokość jego zalegania określoną w Dokumentacji Projektowej lub wskazaną przez Inspektora 
Nadzoru na roboczo, według faktycznego stanu występowania. Stan faktyczny będzie stanowił podstawę do rozliczenia czynności 
związanych ze zdjęciem warstwy humusu. 
Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. 
Miejsca składowania humusu powinny być przez Wykonawcę tak dobrane aby humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, 
a także najeżdżaniem przez pojazdy i zagęszczaniem. Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio 
po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym. 
 
6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
6.2. Kontrola jakości robót związanych ze zdjęciem humusu 
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu z powierzchni pasa robót ziemnych, zgodnie 
z Dokumentacją Projektową i wskazaniami Inspektora Nadzoru. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1.    Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
7.2.    Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu jest 1 m2 (metr kwadratowy), na podstawie Dokumentacji 
Projektowej i pomiarów w terenie. 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1.     Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
8.2.     Sposób odbioru robót 
Roboty objęte niniejszą SST podlegają odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, który powinien być dokonany po 
wykonaniu zdjęcia warstwy humusu wraz z hałdowaniem w pryzmy. 
Inspektor Nadzoru oceni wyniki pomiarów przedłożonych przez Wykonawcę zgodnie z niniejszą SST. 
W przypadku stwierdzenia usterek, Inspektor Nadzoru ustali zakres robót poprawkowych do wykonania, a Wykonawca wykona je 
na własny koszt w ustalonym terminie. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.     Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
 
9.2.     Cena jednostki obmiarowej 
Płatność za 1 m2 zdjętego humusu należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót. 
Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje zdjęcie humusu na pełną głębokość jego zalegania wraz z hałdowaniem w pryzmy lub 
odwiezieniem na odkład.  
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 
1. PN-S-02205    Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

D-02.01.01 
WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I÷V KAT. 

 
 

1.  WSTĘP 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 
Przedmiotem n/n Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem wykopów w ramach budowy placu targowego w Ludwinie. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 
w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w n/n SST dotyczą wykonania robót ziemnych w wykopach i obejmują: 
-   roboty ziemne poprzeczne na przerzut, wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I÷V, 
-   mechaniczne wykonanie wykopów w gruncie kat. I÷V, z transportem urobku na nasyp / ew. odkład. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu. 

1.4.2.  Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 

1.4.3. Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

1.4.4. Wykop głęboki - wykop o głębokości ponad 3 m. 

1.4.5. Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania wykopów, a 
nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac związanych z trasą drogową.    

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00 
„Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, SST oraz 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
2.  MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
2.2.  Charakterystyka i podział gruntów występujących w wykopach 
Podstawę podziału gruntów na kategorie pod względem trudności ich odspajania oraz przeciętne wartości gęstości objętościowej 
gruntów w stanie naturalnym oraz współczynników spulchnienia należy przyjmować na podstawie normy PN-S-02205 [10]. 
 
2.3.  Warunki wykorzystania gruntów z wykopu 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być w maksymalnym stopniu wykorzystane przez Wykonawcę do budowy 
nasypów, zgodnie z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Określenie gruntów pod względem przydatności do budowy nasypów należy przyjmować wg tablicy 2 zawartej w PN-S-02205 [10]. 
W czasie trwania robót ziemnych, Wykonawca powinien przeprowadzać badania laboratoryjne gruntów pozyskanych z wykopów celem 
określenia ich przydatności do budowy nasypów zgodnie z PN-S-02205 [10]. 
Grunty nieprzydatne do budowy nasypów powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład zgodnie z pkt. 5.2.3. n/n SST. 
 
3.  SPRZĘT 

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
 
3. 2.     Sprzęt do robót ziemnych  
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Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu 
do: 
- odspajania i wydobywania gruntów (koparki, ładowarki), 
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, równiarki), 
- transportu mas ziemnych (samochody samowyładowcze i skrzyniowe), 
- sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 
 
4.  TRANSPORT 

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
4.2.  Transport gruntu pozyskanego z wykopów 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu (materiału), jego objętości, 
technologii odspajania i załadunku oraz od odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto 
dostosowana do wydajności sprzętu używanego do wykonania wykopów. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji, harmonogram robót, uwzględniające wszystkie 
warunki, w jakich będą wykonywane wykopy. 
 
5.2. Zasady prowadzenia robót 
5.2.1. Odwodnienie pasa robót ziemnych 
Niezależnie od budowy urządzeń stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w Dokumentacji Projektowej, Wykonawca 
powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód opadowych poza obszar robót 
ziemnych, tak aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania 
wykopów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 
Jeżeli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma 
obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek opłat ze strony Zamawiającego 
za te czynności, jak również za dowieziony grunt. 
 
5.2.2. Odwodnienie wykopów 
Technologia wykonania wykopów musi umożliwiać ich prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót. Wykonanie 
wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety. 
W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ 
wód z wykopu, zgodnie z Dokumentacją Projektową i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wody opadowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 
 
5.2.3. Wykonanie wykopów 
Wykopy powinny być wykonywane w takim okresie, aby po ich zakończeniu można było przystąpić do wykonywania 
przewidzianych w nich robót budowlanych. 
Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu przydatności do budowy nasypów były 
odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich wymieszanie. 
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w nasyp. W miejscu wbudowania należy 
zapewnić pracę sprzętu gwarantującego rozłożenie i zagęszczenie gruntu zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i SST 
D.02.03.01. O ile Inspektor Nadzoru dopuści czasowe składowanie gruntów, należy je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym 
zawilgoceniem. Jeżeli grunt jest zamarznięty, nie należy odspajać go do głębokości około 0,5 m powyżej projektowanych rzędnych robót 
ziemnych. 
Grunty nieprzydatne do wbudowania w nasyp należy odwieźć na odkład na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru. 
W odległości mniejszej niż 1,5 m od urządzeń podziemnej infrastruktury technicznej (kable, rurociągi), roboty należy prowadzić ręcznie, z 
zachowaniem szczególnej ostrożności. 
Wymiary wykopów powinny być dostosowane do sposobu ich wykonywania, głębokości, rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej 
oraz konieczności i możliwości zabezpieczenia ścian wykopu. 
W przypadku zastosowania zabezpieczenia ścian wykopu, należy uwzględnić w szerokości dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukcji 
zabezpieczającej oraz swobodną przestrzeń na pracę ludzi pomiędzy zabezpieczeniem ściany wykopu a wykonywanym w wykopie 
elementem (np. przepust). Przestrzeń ta powinna wynosić nie mniej niż 0,60 m, a w przypadku ścian izolowanych nie mniej niż 0,80 m.  
Materiały zastosowane do wykonania zabezpieczenia i rodzaj konstrukcji zabezpieczającej powinny być uzgodnione z Inspektorem Nadzoru. 
Wykopy należy wykonywać z zachowaniem wymagań dotyczących dokładności, określonych w pkt. 5.2.6. 
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Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzonych robót, a naprawa 
uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od Dokumentacji 
Projektowej obciąża Wykonawcę robót ziemnych. 
 
5.2.4. Wymagania dotyczące zagęszczenia 
Wskaźnik zagęszczenia gruntów Is określony wg BN-77/8931-12 [9], nie może być mniejszy niż.: 
 

Strefa korpusu /KR1÷KR2/ 

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,00 
Na głębokości od 20 do 50 cm od 

powierzchni podłoża 
 

0,97 
 
Jako kryterium zastępcze oceny wymaganego zagęszczenia gruntów, dla których trudne jest pomierzenie wskaźnika zagęszczenia, 
należy przyjmować wartość wskaźnika odkształcenia Io wg załącznika B normy PN-S-02205 [10], równego stosunkowi 
odkształcenia wtórnego E2 do pierwotnego E1. 
Wskaźnik odkształcenia Io nie powinien być  większy niż: 
-  dla żwirów, pospółek i piasków : 2,2, 
-  dla gruntów drobnoziarnistych o równomiernym uziarnieniu (pyły, gliny pylaste, gliny zwięzłe, iły) : 2,0, 
- dla gruntów różnoziarnistych (żwiry gliniaste, pospółki gliniaste, pyły piaszczyste, piaski gliniaste, gliny  piaszczyste, gliny 

piaszczyste zwięzłe) : 3,0. 
Całościowej oceny cech nośności warstwy gruntu dokonuje się na podstawie pomiaru wtórnego modułu odkształcenia E2, za pomocą 
obciążenia statycznego płytą o średnicy 300 mm.  
Wymagane minimalne wartości wtórnego modułu odkształcenia E2 należy przyjmować wg PN-S-02205 [10]. 
Jeżeli grunty rodzime w wykopach nie mają wymaganego zagęszczenia, to przed ułożeniem następnych warstw konstrukcji 
nawierzchni należy je dogęścić celem uzyskania wymaganej nośności warstwy gruntu. 
 
5.2.5. Ruch budowlany 
Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu, o ile grubość warstwy gruntu (nadkładu) powyżej rzędnych robót 
ziemnych jest mniejsza niż 0,3 m. 
Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych powyżej warunków obciąża 
Wykonawcę robót ziemnych. 
 
5.2.6. Dokładność wykonania wykopów 
Dopuszcza się następujące tolerancje: 
-        wymiary wykopu w planie nie mogą różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm i -5 cm, a krawędzie dna wykopu 

nie powinny mieć wyraźnych załamań, 
- różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać +1 cm i -3 cm, 
- pochylenie skarp wykopu nie może różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości wyrażonej tangensem kąta, 
- maksymalna głębokość wklęśnięć na powierzchni skarp wykopu nie może przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3 m. 
 
6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1.  Zasady ogólne kontroli jakości robót 
Zasady ogólne kontroli jakości robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca powinien sprawdzić prawidłowość wykonania robót pomiarowych i 
przygotowawczych. 
 
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania wykopów 
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia 
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami SST podanymi w pkt. 5.2.1 i pkt. 5.2.2 
oraz Dokumentacją Projektową. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych. 
 
6.2.2. Sprawdzenie jakości wykonania robót 
Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w n/n SST oraz w 
Dokumentacji Projektowej. 
W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 
a) odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 
b)  zapewnienie stateczności skarp, 
c)  odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
d)  dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 
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e) zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań określonych w pkt.5.2.4.  
 
6.3. Badania w czasie odbioru wykopów 
6.3.1. Sprawdzenie dokumentów kontrolnych 
Sprawdzenie dokumentów kontrolnych dotyczy: 
a)  oznaczeń laboratoryjnych, 
b)  dzienników budowy, 
c)  dzienników laboratorium Wykonawcy, 
d)  protokółów odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Do odbioru Wykonawca powinien przedstawić wszystkie dokumenty z bieżącej kontroli jakości robót. 
 
6.3.2. Sprawdzenie szerokości korpusu ziemnego 
Sprawdzenie przeprowadza się z zastosowaniem taśmy, szablonu lub łaty, w odstępach co 100 m na prostych, co 50 m na łuku, a 
także w miejscach, które budzą wątpliwości. 
Stwierdzone w czasie kontroli odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie mogą przekraczać wartości dopuszczalnych, podanych 
w pkt.5.2.6. 
 
6.3.3.    Sprawdzenie rzędnych powierzchni korpusu ziemnego 
Pomiar przeprowadza się  z zastosowaniem niwelatora z częstotliwością wg pkt. 6.3.2. 
Odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie mogą przekraczać wartości dopuszczalnych, podanych w  pkt. 5.2.6. 
 
6.3.4.    Sprawdzenie pochylenia skarp 
Sprawdzenie przeprowadza się z zastosowaniem szablonu, łaty i poziomicy lub niwelatora z częstotliwością wg       pkt. 6.3.2. 
Odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie mogą przekraczać wartości dopuszczalnych, podanych w pkt. 5.2.6. 
 
6.3.5.    Sprawdzenie równości powierzchni korpusu 
Sprawdzenie przeprowadza się z zastosowaniem łaty o długości 3 m. z częstotliwością wg pkt. 6.3.2. 
Odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie mogą przekraczać wartości dopuszczalnych, podanych w pkt. 5.2.6. 
 
6.3.6.   Sprawdzenie spadku podłużnego powierzchni korpusu 
Kontrolę spadków podłużnych należy oprzeć na ocenie rzędnych wysokościowych, pomierzonych niwelatorem z częstotliwością 
podaną w pkt. 6.3.2. 
Odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie mogą przekraczać wartości dopuszczalnych, podanych w pkt. 5.2.6. 
 
6.3.7.  Sprawdzenie zagęszczenia i nośności gruntów 
Sprawdzenie zagęszczenia gruntów przeprowadza się na podstawie wyników badań wykonanych z częstotliwością minimum jeden 
raz w trzech punktach na 1500 m2 powierzchni oraz w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru. 
Częstotliwość badań wtórnego modułu odkształcenia E2 sprawdzanej warstwy powinna być nie mniejsza, niż jeden raz w trzech punktach 
na 2000 m2 powierzchni, a dodatkowo w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1.    Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót  
Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
7.2.  Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1 m3 (metr sześcienny) wykonanych robót w wykopach na podstawie pomiarów w terenie. 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1.   Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
8.2.    Rodzaje odbiorów 
Odbiór robót ziemnych w wykopach dokonywany jest na zasadach odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu zgodnie z 
wymaganiami podanymi w SST D.M.00.00.00. 
W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robót poprawkowych do wykonania, a Wykonawca wykona je na 
własny koszt w ustalonym terminie. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.     Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
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9.2.     Cena jednostki obmiarowej 
Płatność za 1 m3 wykonanych wykopów należy przyjmować na podstawie obmiaru i oceny jakości robót w oparciu o wyniki 
pomiarów i badań laboratoryjnych. 
Cena wykonania robót obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  
-  oznakowanie robót zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy, 
- wykonanie wykopu z przerzutem urobku na miejscu,  
-         wykonanie wykopu z transportem gruntu na nasyp / ew. odkład, 
-         odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania, 
-  profilowanie dna wykopu i skarp zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
-  zagęszczenie powierzchni wykopu, 
-  przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 
1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
2.   PN-B-04452  Geotechnika. Badania polowe. 
3.   PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
4.   PN-B-04493  Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. 
5.   PN-B-06050  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
6. PN-EN 1744-1  Badania chemicznych właściwości kruszyw. Analiza chemiczna. 
7. BN-75/8931-03  Drogi samochodowe. Pobieranie próbek gruntów do celów drogowych i lotniskowych. 
8. BN-70/8931-05  Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika nośności gruntu jako podłoża nawierzchni podatnych. 
9. BN-77/8931-12  Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
10. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
11. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg. 

 
10.2. Inne dokumenty 
12. Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu. Instytut Badawczy Dróg i Mostów, 

Warszawa, 1978. 
13. Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych - IBDiM, 1997 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

D-02.03.01 
WYKONANIE NASYPÓW 

 
 

1.  WSTĘP 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem nasypów w ramach budowy placu targowego w Ludwinie. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 
w pkt. 1.1. 
 
1.3.  Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w n/n SST mają zastosowanie przy wykonywaniu nasypów na terenie objętym zakresem z pkt. 1.1. i obejmują 
roboty związane z wykonaniem korekty istniejącego korpusu drogowego oraz wykonaniem nasypów na potrzeby zjazdów i 
chodników. 
 
1.4.  Określenia podstawowe 
1.4.1. Wysokość nasypu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu. 

1.4.2. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza pasem robót drogowych. 

1.4.3.  Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona według wzoru: 

ds

d
SI

ρ
ρ=

 
gdzie: 

dρ  -  gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu [Mg/m3], 

dsρ  - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona w normalnej 
próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, 
badana zgodnie z normą BN-77/8931-12 [9] [Mg/m3]. 

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00 
„Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za. ich zgodność z Dokumentacją Projektową, SST oraz 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY  

2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
2.2. Materiały do budowy nasypów 
Do wznoszenia nasypów należy stosować wyłącznie grunty i materiały przydatne do tego celu, które spełniają szczegółowe wymagania 
zawarte w normie PN-S-02205 [10] i są akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Akceptacja powinna następować na bieżąco, w czasie trwania robót ziemnych, na podstawie przedkładanych przez Wykonawcę wyników 
badań laboratoryjnych. 
W przypadku stosowania materiałów o ograniczonej przydatności Wykonawca ma obowiązek uwzględnienia wszystkich zastrzeżeń 
dotyczących technologii i dopuszczonych miejsc wbudowania tych materiałów, określonych w normie PN-S-02205 [10] /tablica 2/. 
Jeżeli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materiały nieprzydatne, albo nie uwzględni zastrzeżeń dotyczących materiałów o 
ograniczonej przydatności, określonych w SST lub przez Inspektora Nadzoru, to wszelkie takie części nasypu zostaną przez 
Wykonawcę na jego koszt usunięte i wykonane powtórnie z materiałów o odpowiednich właściwościach. 
 
 
2.2.1. Grunty uzyskane z wykopów 
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Zgodnie z Dokumentacją Projektową i SST D.02.01.01 grunty uzyskane z wykopów na trasie drogi będą wykorzystane do budowy 
nasypów po wykonaniu badań laboratoryjnych i akceptacji Inspektora Nadzoru. 
 
2.2.2. Grunty uzyskane z dokopów 
Zgodnie z Dokumentacją Projektową, grunt niewysadzinowy kat.I÷II do wykonania nasypów należy uzyskać z dokopu.  
Grunty niewysadzinowe z dokopu powinny posiadać następujące właściwości podane w normie PN-S-02205 [10]: 
a)  zawartość cząstek wg PN-B-04481: 

- ≤ 0,075 mm - < 15%, 
- ≤ 0,02 mm - < 3%, 

b) kapilarność bierna /Hkb/ wg PN-B-04493 < 1,0 m 
c) wskaźnik piaskowy /WP/ wg BN-64/8931-01 > 35. 
 
3. SPRZĘT 

3.1.  Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na właściwości 
gruntu zarówno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak też w czasie odspajania, transportu, wbudowania i zagęszczania. 
 
3.2.  Sprzęt do wykonania nasypów 
Do wykonania nasypów należy stosować: 
- koparki, 
- spycharki, 
- równiarki samojezdne, 
- walce ogumione i stalowe, wibracyjne i statyczne, 
- płyty wibracyjne. 
Sprzęt używany w robotach ziemnych powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. 
 
4.  TRANSPORT 

4.1.  Wymagania ogólne dotyczące transportu 
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
4.2.  Transport przy wykonywaniu nasypów 
Wybór środków transportu oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu, jego objętości, technologii odspajania i 
załadunku oraz od odległości transportu.  
Wydajność środków transportowych powinna być dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do wbudowania gruntu. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót, uwzględniające warunki w jakich 
prowadzone będą roboty przy wykonywaniu nasypów. 
 
5.2.  Wykonanie nasypów 
5.2.1. Przygotowanie podłoża 
Przed przystąpieniem do budowy nasypów należy w obrębie ich podstawy zakończyć roboty przygotowawcze określone w SST 
D.01.01.01, D.01.02.02 i D.01.02.04. 
 
5.2.2.  Wybór gruntów do wykonania nasypów 
Wybór gruntów do wykonania nasypów powinien być dokonany z uwzględnieniem zasad z pkt. 2.2. 
 
5.2.3. Zasady wykonania nasypów 
5.2.3.1.   Ogólne zasady wykonywania nasypów 
Nasypy powinny być wykonywane przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podłużnego, zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i ewentualnymi zmianami wprowadzonymi przez Inspektora Nadzoru. 
W celu zapewnienia stateczności nasypów i ich równomiernego osiadania należy przestrzegać następujących zasad: 
a)  Nasypy należy wykonywać metodą warstwową z gruntów przydatnych do budowy nasypów. Nasypy powinny być 

wznoszone równomiernie na całej szerokości. 
b)  Grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zależności od rodzaju gruntu i sprzętu używanego do 

zagęszczania. Przystąpienie do układania kolejnej warstwy nasypu może nastąpić dopiero po stwierdzeniu prawidłowego 
wykonania warstwy poprzedniej. 
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c)  Grunty o różnych właściwościach należy układać w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubości na całej szerokości 
nasypu. Grunty spoiste należy wbudowywać w dolne, a grunty niespoiste w górne warstwy nasypu. 

d)  Warstwy gruntu przepuszczalnego należy układać poziomo, a warstwy gruntu mało przepuszczalnego ze spadkiem górnej 
powierzchni około 4% ± 1%. Ukształtowanie powierzchni warstwy powinno uniemożliwiać lokalne gromadzenie się wody. 

e)  Górne warstwy nasypu o grubości co najmniej 0,5 m należy wykonać z gruntów niewysadzinowych, o wskaźniku 
różnoziarnistości nie mniejszym niż 5 i współczynniku filtracji k10≥6×10-5 m/s, w razie braku takiego gruntu należy górną 
warstwę ulepszyć spoiwem (cementem, wapnem lub aktywnymi popiołami). 

 
5.2.3.2.   Wykonywanie nasypów w niekorzystnych warunkach atmosferycznych 
W okresie deszczów i mrozów, nasypy zaleca się wykonywać jedynie z gruntów i materiałów przydatnych bez zastrzeżeń wg tablicy 2 
zawartej w PN-S-02205 [10]. 
Nie należy wbudowywać gruntów o nadmiernej wilgotności (w>wopt), zamarzniętych albo przemieszanych ze śniegiem lub lodem. 
 
5.2.3.3.   Poszerzenie nasypu 
Przy poszerzaniu istniejącego nasypu należy wykonywać w jego skarpie stopnie o szerokości 1÷2,5 metra. Spadek górnej 
powierzchni stopni powinien wynosić 4% ± 1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy. 
Wycięcie stopni obowiązuje zawsze przy wykonywaniu styku dwóch przyległych części nasypu, wykonywanych z gruntów o 
różnych właściwościach lub w różnym czasie. 
 
5.2.4.  Zagęszczanie gruntu. 
Każda warstwa gruntu powinna być zagęszczona jak najszybciej po jej rozłożeniu z zastosowaniem sprzętu odpowiedniego dla 
danego rodzaju gruntu oraz występujących warunków. 
Wymaganą wilgotność zagęszczanego gruntu, procedurę zagęszczania i grubość warstw należy określić doświadczalnie podczas 
próbnego zagęszczania stosowanym sprzętem. 
Rozłożone warstwy gruntu należy zagęszczać od krawędzi nasypu w kierunku jego osi. Kolejną warstwę gruntu można układać po 
stwierdzeniu uzyskania wymaganych parametrów już ułożonej warstwy. 
Uzyskanie przez grunty w budowli ziemnej wymaganych cech nośności sprawdza się przez badanie wskaźnika zagęszczenia Is oraz 
wtórnego modułu odkształcenia E2. 
Oceny zagęszczenia należy dokonywać na podstawie wskaźnika zagęszczenia Is. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntów w nasypach, określony wg BN-77/8931-12 [9], nie może być mniejszy niż: 
 

Lokalizacja /KR1÷KR2/ 

górna warstwa o grubości 20 cm 1,00 

niżej leżące warstwy nasypu do głębokości od niwelety robót ziemnych 1,2 m 0,97 

warstwy nasypu na głębokości od powierzchni robót ziemnych poniżej 1,2 m 0,95 
 
Na skarpach powierzchniowa warstwa gruntu grubości do 20 cm powinna mieć wskaźnik zagęszczenia Is ≥ 0,95. 
Jako kryterium zastępcze oceny wymaganego zagęszczenia gruntów, dla których trudne jest pomierzenie wskaźnika zagęszczenia, 
należy przyjmować wartość wskaźnika odkształcenia Io wg załącznika B normy PN-S-02205 [10], równego stosunkowi 
odkształcenia wtórnego E2 do pierwotnego E1. 
Wskaźnik odkształcenia Io dla żwirów, pospółek i piasków nie powinien być większy niż 2,2, 
Całościowej oceny cech nośności warstwy gruntu dokonuje się na podstawie pomiaru wtórnego modułu odkształcenia E2, za pomocą 
obciążenia statycznego płytą o średnicy 300 mm. Wymagane minimalne wartości wtórnego modułu odkształcenia E2 należy 
przyjmować wg PN-S-02205 [10]. 
Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające to Wykonawca powinien spulchnić warstwę, 
doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie zagęścić. 
Jeżeli powtórne zagęszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia Wykonawca powinien usunąć 
warstwę i wbudować nowy materiał, o ile Inspektor Nadzoru nie zezwoli na ponowienie próby prawidłowego zagęszczenia warstwy. 
 
5.2.5.   Wilgotność gruntu 
Wilgotność technologiczna gruntu w czasie zagęszczania powinna być dostosowana do metody zagęszczania i rodzaju stosowanego 
sprzętu. Decydującym kryterium jest możliwość zagęszczenia gruntu do wymaganego poziomu nośności. 
W przypadku zagęszczania walcami statycznymi, wilgotność powinna być zbliżona do optymalnej, oznaczonej na podstawie próby normalnej 
metodą I i II wg PN-B-04481 [3]. Odchylenie od wilgotności optymalnej nie powinno przekraczać ±2% (dla gruntów niespoistych). 
W przypadku użycia sprzętu wibracyjnego zalecana jest wilgotność mniejsza od optymalnej, ustalona na podstawie wstępnych prób. 
Urządzeniami wibracyjnymi grunty niespoiste można zagęszczać także w stanie powietrzno - suchym, o ile wstępne próby dadzą pozytywne 
wyniki.   
Jeżeli wilgotność gruntu jest wyższa od wilgotności optymalnej o wartość większą od podanych odchyleń, to grunt należy osuszyć w sposób 
naturalny lub ulepszyć przez zastosowanie dodatku spoiw. Sposób osuszenia gruntu powinien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Jeżeli zachodzi taka potrzeba, to zaleca się zwiększenie wilgotności gruntu przez zraszanie wodą. 
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5.2.6. Dokładność wykonania nasypów 
Przy wykonywaniu nasypów obowiązują następujące wymagania: 
- odchylenie sytuacyjne osi korpusu ziemnego w nasypie od osi projektowanej nie może być większe niż ±10 cm, 
- różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać +1 i -3 cm, 
-  szerokość korony nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ±10 cm, a krawędzie korony nie powinny 

mieć wyraźnych załamań, 
-           nierówności powierzchni korpusu mierzone łatą długości 3 m nie mogą przekraczać ±3 cm, 
-           pochylenie poprzeczne powierzchni korpusu nie może różnić się o więcej niż ±0,5% pochylenia projektowanego, 
- pochylenie skarp nasypu nie może różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości, 
- maksymalna głębokość lokalnych wklęśnięć na powierzchni skarp nasypu nie może przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3-

metrową. 
 
6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady ogólne kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
6.2.  Badania i pomiary w czasie wykonywania nasypów 
6.2.1.  Sprawdzenie jakości wykonania nasypów 
Sprawdzenie jakości wykonania nasypów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w pkt. 2.2 oraz 5.2 n/n 
SST i w Dokumentacji Projektowej. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
a)  badania przydatności gruntów do budowy nasypów, 
b) badanie prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu,  
c)  badanie zagęszczenia nasypu, 
d)  pomiary kształtu nasypu. 
 
6.2.1.1.   Badanie przydatności gruntów do budowy nasypów 
Badania przydatności gruntów do budowy nasypów powinny być przeprowadzone na próbkach pobranych z każdej partii 
przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzącej z nowego źródła, jednak nie rzadziej niż trzy razy na każde 3000 m3.  
W każdym badaniu należy określić następujące właściwości:  
-  skład granulometryczny, wg PN-B-04481 [3], 
- zawartość części organicznych, wg PN-B-04481 [3],  
-  wilgotność naturalną, wg PN-B-04481 [3],  
- wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481 [3], 
-  granicę płynności, wg PN-B-04481 [3], 
-  kapilarność bierną, wg PN-B-04493 [4], 
-  wskaźnik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [13] . 
 
6.2.1.2.   Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu 
Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu polegają na sprawdzeniu: 
a)  prawidłowości rozmieszczenia gruntów o różnych właściwościach w nasypie, 
b)  odwodnienia każdej warstwy, 
c)  grubości każdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczaniu; badania należy przeprowadzić nie rzadziej niż 1 raz w trzech 

punktach na 500 m2 warstwy, 
d)  przestrzegania ograniczeń określonych w pkt. 5.2.3.2, dotyczących wbudowania gruntów w okresie deszczów i mrozów. 
 
6.2.1.3.   Sprawdzenie zagęszczenia i nośności  gruntu 
Częstotliwość badań wskaźnika zagęszczenia Is każdej układanej warstwy powinna być następująca: 
-  dla korpusu nie mniej niż jeden raz w trzech punktach na 500 m2 zagęszczanych warstw nasypu, 
-  dodatkowo w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru. 
Zagęszczenie gruntu należy oceniać stosując metodę porównania poszczególnych wyników badań z wymaganiami w pkt. 5.2.4. 
Częstotliwość badań wskaźnika odkształcenia Io należy przyjmować jak dla wskaźnika Is. 
Nośność gruntu na podstawie pomiaru wtórnego modułu odkształcenia E2 należy sprawdzić dla warstwy powierzchniowej podłoża 
nawierzchni, najwyższej warstwy robót ziemnych oraz ewentualnie głębszych warstw, na żądanie Inspektora Nadzoru. 
Częstotliwość badań wtórnego modułu odkształcenia E2 sprawdzanej warstwy powinna być nie mniejsza, niż jeden raz na trzech 
punktach na 2000 m2 powierzchni, a dodatkowo w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru. 
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6.2.1.4.   Pomiary kształtu nasypu 
Pomiary kształtu nasypu obejmują kontrolę: 
-  prawidłowości wykonania skarp, 
-  szerokości korony korpusu. 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodności z wymaganiami dotyczącymi pochyleń i 
dokładności wykonania skarp, określonymi w Dokumentacji Projektowej oraz w      pkt. 5.2.6. 
Sprawdzenie szerokości korony korpusu polega na porównaniu szerokości korony korpusu na poziomie wykonywanej warstwy 
gruntu z szerokością wynikającą z wymiarów geometrycznych korpusu, określonych w Dokumentacji Projektowej. 
 
6.3. Badania w czasie odbioru nasypów. 
6.3.1. Sprawdzenie dokumentów kontrolnych 
Sprawdzenie dokumentów kontrolnych dotyczy: 
a)  oznaczeń laboratoryjnych, 
b)  dziennika budowy, 
c)  dzienników laboratorium Wykonawcy, 
d)  protokółów odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu.  
 
6.3.2.  Sprawdzenie szerokości korpusu ziemnego 
Sprawdzenie przeprowadza się z zastosowaniem taśmy, szablonu, łaty, w odstępach co 100 m na prostych, co 50 m na łuku, a także 
w miejscach, które budzą wątpliwości. 
Stwierdzone w czasie kontroli odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie mogą przekraczać wartości dopuszczalnych, podanych 
w pkt. 5.2.6. 
 
6.3.3.   Sprawdzenie rzędnych powierzchni korpusu ziemnego 
Pomiar przeprowadza się  z zastosowaniem niwelatora z częstotliwością wg pkt. 6.3.2. 
Odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie mogą przekraczać wartości dopuszczalnych, podanych w  pkt. 5.2.6. 
 
6.3.4.   Sprawdzenie pochylenia skarp 
Sprawdzenie przeprowadza się z zastosowaniem szablonu, łaty i poziomicy lub niwelatora z częstotliwością wg  pkt. 6.3.2. 
Odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie mogą przekraczać wartości dopuszczalnych, podanych w pkt. 5.2.6. 
 
6.3.5.   Sprawdzenie równości powierzchni korpusu 
Sprawdzenie przeprowadza się z zastosowaniem łaty o długości 3 m. z częstotliwością wg pkt. 6.3.2. 
Odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie mogą przekraczać wartości dopuszczalnych, podanych w pkt. 5.2.6. 
 
6.3.6. Sprawdzenie spadku podłużnego powierzchni korpusu 
Kontrolę spadków podłużnych należy oprzeć na ocenie rzędnych wysokościowych, pomierzonych niwelatorem z częstotliwością 
podaną w pkt. 6.3.2. 
Odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie mogą przekraczać wartości dopuszczalnych, podanych w pkt. 5.2.6. 
 
6.3.7.   Sprawdzenie zagęszczenia gruntów 
Sprawdzenie przeprowadza się na podstawie wyników podanych w dokumentach kontrolnych oraz przez przeprowadzenie 
wyrywkowych badań bezpośrednich. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1.    Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót  
Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
7.2.    Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową robót związanych z wykonaniem nasypów jest 1 m3 (metr sześcienny) i uwzględnia elementy składowe 
obmierzane wg innej jednostki: plantowanie skarp nasypów w m2 (metrach kwadratowych). 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1.   Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
8.2.    Rodzaje odbiorów 
Odbiór robót ziemnych dokonywany jest na zasadach odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu zgodnie z zasadami 
podanymi w SST D.M.00.00.00. 
W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robót poprawkowych do wykonania, a Wykonawca wykona je na 
własny koszt w ustalonym terminie. 
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9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.     Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
 
9.2.     Cena jednostki obmiarowej 
Płatność za 1 m3 wykonanych nasypów należy przyjmować na podstawie obmiaru i oceny jakości robót w oparciu o wyniki 
pomiarów i badań laboratoryjnych. 
Cena wykonania nasypów obejmuje: 
-  prace pomiarowe, 
-  oznakowanie robót zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy, 
- wykonanie wykopu z transportem gruntu na miejsce wbudowania w nasyp, 
-  wbudowanie dostarczonego gruntu warstwami wraz z zagęszczeniem zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i 

SST, 
- profilowanie powierzchni nasypu z nadaniem im spadków i pochyleń zgodnych z Dokumentacją Projektową i SST, 
-  wyprofilowanie skarp dokopu, 
-  rekultywację dokopu, 
-  odwodnienie terenu robót, 
- przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych dotyczących w szczególności właściwości wbudowanych 

gruntów, wskaźnika zagęszczenia poszczególnych warstw nasypu. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 
1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
2. PN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe. 
3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
4. PN-B-04493  Oznaczanie kapilarności biernej. 
5. PN-B-06050  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
6. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw. Analiza chemiczna. 
7. BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie próbek gruntów do celów drogowych i lotniskowych. 
8. BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika nośności gruntu jako podłoża nawierzchni podatnych. 
9. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
10.  PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
11. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg. 
12. BN-76/8950-03 Badania hydrologiczne. Obliczanie współczynnika filtracji gruntów sypkich na podstawie uziarnienia 

i porowatości. 
13. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego. 
 
10.2. Inne dokumenty 
14. Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu. Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa, 1978 
15. Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych - IBDiM, 1997 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

D-03.02.01a 
REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK URZ ĄDZEŃ PODZIEMNYCH 

 
 

1. WSTĘP 

Grupa robót: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 
autostrad, dróg. 

KOD CPV: 45233000-9 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
regulacją pionową studzienek urządzeń podziemnych w ramach budowy placu targowego w Ludwinie. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej dotyczącej regulacji pionowej studzienek urządzeń 
podziemnych obejmują wykonanie pionowej regulacji istniejących naziemnych elementów urządzeń infrastruktury 
technicznej. 
Lokalizacja wg Dokumentacji Projektowej. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Podstawowe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST 
D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją  Projektową, SST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru.    
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
2.2. Materiały do wykonania robót 
Materiałami do wykonania robót objętych zakresem niniejszej SST są: 
- beton wg PN-B-06250 [1], 
- cegła kanalizacyjna wg PN-B-12037 [2], 
- zaprawa cementowa marki 8 MPa wg PN-B-14501 [3]. 
Do wykonania robót objętych zakresem niniejszej SST można zastosować inne materiały, po wcześniejszym 
zaakceptowaniu ich przez Inspektora Nadzoru. 
 
3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Roboty związane z pionową regulacją naziemnych elementów urządzeń infrastruktury technicznej należy wykonywać ręcznie 
przy zastosowaniu urządzeń pomocniczych np. młotów pneumatycznych i innych zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 
 
 
4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu 
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Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
4.2. Transport materiałów 
Nie określa się szczególnych wymagań dla transportu materiałów niezbędnych do wykonania robót określonych w niniejszej SST. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
5.2.        Pionowa regulacja naziemnych elementów urządzeń infrastruktury technicznej   
Regulację naziemnych elementów urządzeń infrastruktury technicznej należy wykonać przy zastosowaniu cegły kanalizacyjnej 
wg PN-B-12037 [2], betonu wg PN-B-06250 [1] lub innych zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru materiałów, po odsłonięciu 
regulowanych elementów i ich demontażu, dostosowując wysokość posadowienia do wymaganego poziomu, zgodnego z 
Dokumentacją Projektową lub zaleceniami Inspektora Nadzoru.  
Po wykonaniu robót teren wokół regulowanych elementów należy doprowadzić do stanu pierwotnego (wyprofilować i zagęścić 
zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej lub Inspektora Nadzoru). 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady ogólne kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
6.2. Kontrola jakości robót  
6.2.1. Sprawdzenie użytych materiałów  
Sprawdzenie materiałów następuje poprzez porównanie ich cech z wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej. 
 
6.2.2. Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową 
Sprawdzenie  zgodności  z  Dokumentacją  Projektową polega na porównaniu wykonywanych i wykonanych robót z Dokumentacją 
Projektową oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiarów. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D.M.00.00.00. “Wymagania ogólne”. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i pomiarem w terenie jest 1 szt. (sztuka) 
regulowanych naziemnych elementów urządzeń infrastruktury technicznej. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.M.00.00.00. “Wymagania ogólne”. 
 
8.2. Sposób odbioru robót 
Roboty objęte niniejszą SST obejmują: 
- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiór ostateczny, 
- odbiór pogwarancyjny, 
zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00. “Wymagania ogólne”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1.     Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
 
9.2.     Cena jednostki obmiarowej 
Płatność za 1 szt. (sztukę) regulowanego naziemnego elementu urządzeń infrastruktury technicznej należy przyjmować zgodnie z 
obmiarem i oceną jakości wykonanych robót na podstawie wyników pomiarów i badań. 
Cena wykonania robót obejmuje: 
-   roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
-   oznakowanie robót, 
-   dostarczenie materiałów, 
-   odsłonięcie i demontaż regulowanego elementu, 
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-   pionową regulację regulowanego elementu, 
-   doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy  

1. PN-B-06250 Beton zwykły. 
2. PN-B-12037 Cegła pełna wypalana z gliny kanalizacyjna. 
3. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

D-04.01.01 
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAG ĘSZCZANIEM PODŁO ŻA 

 
 

1.  WSTĘP 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem koryta z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w ramach budowy placu targowego w Ludwinie. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 
w punkcie 1.1 . 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w n/n Szczegółowej Specyfikacji Technicznej dotyczące wykonania koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem 
podłoża obejmują: 
-   wykonanie profilowania i zagęszczenia podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. 
Lokalizacja wg Dokumentacji Projektowej. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1.   Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 
1.4.2.   Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni. 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w 
SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, SST oraz z 
zaleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY 

Nie występują. 
 
3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Do wykonania profilowania i zagęszczania podłoża należy stosować: 
- równiarki, 
- spycharki uniwersalne z ukośnie ustawionym lemieszem, 
- drobny sprzęt ręczny do profilowania ręcznego, w miejscach gdzie inny sprzęt nie może mieć zastosowania, 
- walce statyczne i wibracyjne dostosowane do wielkości zagęszczanej powierzchni, 
- ubijaki mechaniczne, płyty wibracyjne do zastosowania w miejscach trudnodostępnych dla większego sprzętu 
   lub inny sprzęt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 
4. TRANSPORT 

Nie występuje. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót, 
uwzględniające wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty związane z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża. 
 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 



                                                                D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża 

 40

Wykonawca powinien przystąpić do profilowania i zagęszczenia podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z 
wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania profilowania i zagęszczania podłoża, jest możliwe 
wyłącznie za zgodą Inspektora Nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych. 
Po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem 
pierwszej warstwy nawierzchni. 
 
5.3. Profilowanie i zagęszczanie podłoża (koryta) 
Przed rozpoczęciem robót należy wytyczyć położenie podłoża podlegającego profilowaniu i zagęszczaniu. Sposób wytyczenia 
powinien umożliwiać wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża i układanych na nim warstw nawierzchni z tolerancjami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, SST lub przez Inspektora Nadzoru. 
Paliki do kontroli ukształtowania podłoża w planie i profilu powinny być wcześniej przygotowane, odpowiednio zamocowane i 
utrzymywane w czasie robót przez Wykonawcę.   
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. Należy usunąć błoto i grunt, 
który uległ nadmiernemu zawilgoceniu. 
Jeżeli rzędne podłoża przed profilowaniem nie wymagają dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to przed przystąpieniem do 
profilowania oczyszczonego podłoża jego powierzchnię należy dogęścić 3÷4 przejściami walca średniego stalowego, gładkiego lub w inny 
sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu, to Wykonawca powinien spulchnić podłoże 
na głębokość zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru, dowieźć dodatkowy grunt i zagęścić warstwę do uzyskania odpowiedniej 
wartości wskaźnika zagęszczenia. 
Do profilowania podłoża należy stosować sprzęt wskazany w pkt. 3 w zależności od szerokości profilowanego podłoża, trudności 
odspojenia gruntu lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego dogęszczania przez wałowanie lub użycie płyt wibracyjnych, 
ubijaków mechanicznych w miejscach trudnodostępnych dla walców, zachowując optymalną wilgotność zagęszczanego gruntu. 
Jakiekolwiek nierówności powstałe przy zagęszczaniu powinny być naprawione przez Wykonawcę w sposób zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru. 
Zagęszczenie podłoża należy kontrolować poprzez oznaczanie wskaźnika zagęszczenia [IS] zgodnie z BN-77/8931-12 [5]. 
Wskaźniki zagęszczenia (Is) w przypadku robót objętych n/n SST wynoszą: 
 

strefa korpusu Droga wojewódzka 
/KR3/ 

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,00 
Na głębokości od 20 do 50 cm od 

powierzchni podłoża 
 

1,00 
 
Jako zastępcze kryterium oceny wymaganego zagęszczenia gruntów, dla których trudne jest pomierzenie wskaźnika zagęszczenia, 
należy przyjmować wartość wskaźnika odkształcenia Io wg załącznika B do normy PN-S-02205 [6], równego stosunkowi modułów 
odkształcenia wtórnego E2 do pierwotnego E1. 
Wskaźnik odkształcenia Io nie powinien być większy niż 2,2. 
Nośność podłoża: 
 

 /KR3/ 

Wartość E2 nie mniej niż [MPa] 120 
 
5.4. Utrzymanie wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 
Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. 
Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca nie 
przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na 
przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to przed przystąpieniem do układania kolejnej 
warstwy należy odczekać do czasu jego naturalnego osuszenia. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to 
dodatkowe naprawy wykona on na własny koszt. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
 
6.2. Badania w czasie robót 
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6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia wyprofilowanego podłoża (koryta) 
podaje tablica 1. 

Tablica l.   Częstotliwość badań kontrolnych 

  Częstotliwość badań 
Lp. Wyszczególnienie badań Minimalna liczba badań na 

dziennej działce roboczej 
Maksymalna powierzchnia 

przypadająca na jedno badanie (m2) 
1. Szerokość 

Równość poprzeczna i podłużna  
Spadki poprzeczne 
Rzędne wysokościowe 
Ukształtowanie osi w planie 

 
 

Z częstotliwością gwarantującą spełnienie wymagań przy odbiorze, 
określonych w pkt. 6.2. 

 
2. Zagęszczenie, 

Wilgotność gruntu 
2 600 

3. Nośność podłoża min. jeden raz w trzech punktach na 2000 m2 powierzchni 
 
6.2.2.    Szerokość 
Szerokość profilowanego podłoża (koryta) należy sprawdzać co najmniej co 100 m. 
Szerokość profilowanego podłoża (koryta) nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm i -5 cm. 
 
6.2.3.   Równość 
Nierówności podłużne profilowanego podłoża (koryta) należy mierzyć 4-metrową łatą co 20 metrów w kierunku podłużnym, 
zgodnie z BN-68/8931-04 [4]. 
Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą, a na odcinkach poszerzeń łatą o długości dostosowanej do szerokości 
profilowanego podłoża, co najmniej co 100 m. 
Nierówności nie mogą przekraczać 2 cm. 
 
6.2.4.   Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne należy mierzyć za pomocą łaty o długości jak w pkt. 6.2.3 i poziomicy co najmniej co 100 m. 
Spadki poprzeczne powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją ± 0,5%. 
 
6.2.5.    Rzędne wysokościowe 
Rzędne wysokościowe należy sprawdzać w osi jezdni i na jej krawędziach co 20 m, a na odcinkach krzywoliniowych co 10 m. 
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi wyprofilowanego podłoża (koryta) i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać +1 cm i -2 cm. 
 
6.2.6.    Ukształtowanie osi w planie 
Ukształtowanie osi należy sprawdzać w punktach rozmieszczonych nie rzadziej niż co 100 m. 
Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 
 
6.2.7.    Zagęszczenie 
Wskaźnik zagęszczenia wyprofilowanego podłoża (koryta) określony według BN-77/8931-12 [5] nie powinien być mniejszy od 
podanego w pkt 5.3 n/n SST. 
W przypadku gdy w koryto zostanie wbudowana mieszanka kruszywa stabilizowanego cementem lub wapnem jako ulepszone 
podłoże, wówczas podłoże (w korycie) może spełniać jedynie kryterium wskaźnika zagęszczenia Is ≥ 0,97. 
Wilgotność gruntu podłoża powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 
Wartość wtórnego modułu odkształcenia nie powinna być mniejsza od podanej w pkt 5.3 n/n SST. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1.    Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
7.2.    Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego profilowanego podłoża (koryta) zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i obmiarem w terenie. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1.     Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
8.2.     Sposób odbioru robót 
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Odbiór profilowanego podłoża (koryta) dokonywany jest na zasadach odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu podanych 
w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.     Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
 
9.2.     Cena jednostki obmiarowej 
Płatność za 1 m2 profilowanego podłoża (koryta) należy przyjmować na podstawie obmiaru po ocenie jakości wykonania robót na 
podstawie wyników badań i pomiarów laboratoryjnych. 
Cena wykonania robót obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
-         odspojenie gruntu, 
-         załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie, 
-  profilowanie podłoża (dna koryta), 
-          zagęszczenie, 
-  utrzymanie podłoża, 
- przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu. 
2. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw.  

Część 5: Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją. 
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez 

obciążenie płytą. 
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
5. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
6. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
 
10.2. Inne dokumenty 
7.     Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa, 1997 r 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

D-04.05.01 
PODBUDOWA I ULEPSZONE PODŁOŻE Z KRUSZYWA 

STABILIZOWANEGO CEMENTEM 
 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem ulepszonego podłoża z kruszywa stabilizowanego cementem w ramach budowy placu targowego w Ludwinie. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w n/n Szczegółowej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem ulepszenia 
podłoża gruntowego i obejmują: 
-  wykonanie ulepszonego podłoża z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa, grubości warstwy 20 cm. 
Dokładna lokalizacja wg Dokumentacji Projektowej. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody, a w razie potrzeby 

również innych dodatków, np. popiołów lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w optymalnych ilościach, 
zagęszczona i stwardniała w wyniku ukończenia procesu wiązania cementu. Dodatki powinny być zgodne z PN lub 
aprobatą techniczną IBDiM. 

1.4.2. Podłoże ulepszone cementem - jedna lub dwie warstwy zagęszczonej mieszanki cementowo-kruszywowej, na 
której układana jest warstwa podbudowy. 

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00 
„Wymagania ogólne”. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
2.  MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
2.2.  Cement 
Do stabilizacji kruszywa należy stosować cement portlandzki lub portlandzki z dodatkami, klasy 32,5 wg PN-EN 197-1 [1]. 
Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tablica 1.   Właściwości mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-EN 197-1 [1] 
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Lp. Wła ściwości Klasa cementu 
32,5 

1. Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niż: 
- cement portlandzki 
- cement hutniczy 
- cement portlandzki z dodatkami 

 
16 
16 
16 

2. Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej niż:  32,5 
3. Czas wiązania: 

- początek wiązania, najwcześniej po upływie, min. 
 

75 
4. Stałość objętości, mm, nie więcej niż: 10 

 
Przechowywanie cementu powinno odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08 [9]. 
W przypadku, gdy czas przechowywania cementu będzie dłuższy od trzech miesięcy, można go stosować za zgodą Inspektora 
Nadzoru tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykażą jego przydatność do robót. 
 
2.3. Kruszywa 
Do stabilizacji cementem należy stosować kruszywa spełniające wymagania podane w tablicy 2. 
 

Tablica  2.   Wymagania wobec kruszyw do warstw podbudowy i podłoża ulepszonego  
                                                           z mieszanek związanych cementem  

Rozdział 
w 

PN-EN 
13242: 

Właściwość 

Deklarowane kategorie lub wartości 
w odniesieniu do zastosowania kruszywa do warstwy: 

Odniesienie 
do tablicy w 

PN-EN 13242: 
2004 

związanej warstwy 
podbudowy pomocniczej i 

podłoża ulepszonego 
wszystkie kategorie ruchu 

związanej warstwy 
podbudowy zasadniczej 

wszystkie kategorie ruchu 

(KR1÷KR6) (KR1÷KR6) 

4.1 Frakcje/zestaw sit # 
1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; 31,5; 45; 63; i 90  

(zestaw podstawowy plus zestaw 1) Tabl. 1 
wszystkie frakcje dozwolone 

4.3.1 Uziarnienie wg PN-EN 933-1 
GC 80/20, 

GF 80, 
GcA75 

GC 80/20, 
GF 80, 
GcA75 

Tabl. 2 

4.3.2 
Ogólne granice i tolerancje 
uziarnienia kruszywa grubego na 
sitach pośrednich wg PN-EN 933-1 

GTCNR GTCNR Tabl. 3 

4.3.3 

Tolerancje typowego uziarnienia 
kruszywa drobnego i kruszywa o 
ciągłym uziarnieniu  
wg PN-EN 933-1  

GTFNR, 
GTANR 

GTFNR, 
GTANR 

Tabl. 4 

4.4 

Kształt kruszywa grubego  
maksymalne wartości wskaźnika 
płaskości wg PN-EN 933-3 *) 

Fl Deklarowana Fl50 Tabl. 5 

Kształt kruszywa grubego  
maksymalne wartości wskaźnika 
kształtu wg PN-EN 933-4 *) 

Sl Deklarowana Sl50 Tabl. 6 

4.5 

Kategorie procentowych zawartości 
ziaren o powierzchni przekruszonej 
lub łamanych oraz ziaren całkowicie 
zaokrąglonych w kruszywie grubym 
wg PN-EN 933-5 

CNR CNR Tabl. 7 

4.6 
Zawartość pyłów wg PN-EN 933-1 
a) w kruszywie grubym **)  

fDeklarowana fDeklarowana Tabl. 8 

b) w kruszywie drobnym **)  fDeklarowana fDeklarowana Tabl. 8 
4.7 Jakość pyłów Brak wymagań Brak wymagań  

5.2 
Odporność na rozdrabnianie wg PN-
EN 1097-2, kategoria nie wyższa niż 

LA60 LA50 Tabl. 9 

5.3 
Odporność na ścieranie  
wg PN-EN 1097-1 

MDENR MDENR Tabl. 11 

5.4 
Gęstość wg PN-EN 1097-6:2001, 
rozdział 7, 8 albo 9 

Deklarowana Deklarowana  
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5.5 
Nasiąkliwość wg PN-EN 1097-
6:2001, rozdział 7, 8 albo 9 

Deklarowana Deklarowana  

6.2 
Siarczany rozpuszczalne w kwasie 
wg PN-EN 1744-1 

- kruszywo kam.: AS0,2 
- żużel kawałkowy wielkopiecowy: 
AS1,0 

- kruszywo kam.: AS0,2 
- żużel kawałkowy wielkopiecowy: 
AS1,0 

Tabl. 12 

6.3 
Całkowita zawartość siarki  
wg PN-EN 1744-1 

- kruszywo kam.: SR; 
- żużel kawałkowy wielkopiecowy: 
S2 

- kruszywo kam.: SR; 
- żużel kawałkowy wielkopiecowy: 
S2 

Tabl. 13 

6.4.1 
Składniki wpływające na szybkość 
wiązania i twardnienia mieszanek 
związanych hydraulicznie  

Deklarowana Deklarowana  

6.4.2.1 
Stałość objętości żużla stalowniczego 
wg PN-EN 1744-1:1998, rozdział 
19.3 

V5 V5 Tabl. 14 

6.4.2.2 
Rozpad krzemianowy w żużlu 
wielkopiecowym kawałkowym wg 
PN-EN 1744-1:1998, p.19.1 

Brak rozpadu Brak rozpadu  

6.4.2.3 
Rozpad żelazawy w żużlu 
wielkopiecowym kawałkowym wg 
PN-EN 1744-1:1998, p.19.2 

Brak rozpadu Brak rozpadu  

6.4.3 
Składniki rozpuszczalne w wodzie 
wg PN-EN 1744-3 

Brak substancji szkodliwych w stosunku do środowiska wg odrębnych przepisów 

6.4.4 Zanieczyszczenia Brak ciał obcych takich jak drewno, szkło, i plastik, mogących pogorszyć wyrób końcowy 

7.2 
Zgorzel słoneczna bazaltu  
wg PN-EN 1367-3,  
wg PN-EN 1097-2 

SBLA SBLA  

7.3.2 

Nasiąkliwość wg PN-EN 1097-6, 
rozdział 7, (Jeżeli kruszywo nie spełni 
warunku WA242, to należy zbadać 
jego mrozoodporność wg p.7.3.3. 
tablicy 1.) 

WA242 WA242 Tabl. 16 

7.3.3 

Mrozoodporność na frakcji kruszywa 
8/16 wg PN-EN 1367-1 
(Badanie wykonywane tylko w 
przypadku, gdy nasiąkliwość 
kruszywa przekracza WA242) 

-skały magmowe i przeobrażone: F4 
-skały osadowe: F10 
-kruszywa z recyklingu: F10  
  (F25 *** ) 

 F4 Tabl. 18 

Załącznik C, 
pkt. C.3.4 

Skład mineralogiczny deklarowany deklarowany  

Załącznik C, 
pkt. C.3.4 

Istotne cechy środowiskowe 

Większość substancji niebezpiecznych określonych w dyrektywie Rady 76/769/EWG 
zazwyczaj nie występuje w źródłach kruszywa pochodzenia mineralnego. Jednak w 
odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowych należy badać czy zawartość substancji 
niebezpiecznych nie przekracza wartości dopuszczalnych wg odrębnych przepisów. 

 
*) Badaniem wzorcowym oznaczania kształtu kruszywa grubego jest badanie wskaźnika płaskości 
**)  Łączna zawartość pyłów w mieszance powinna się mieścić w wybranych krzywych granicznych wg pkt 1.2.3.1 WT-5 
***)  Pod warunkiem, gdy zawartość w mieszance nie przekracza 50% m/m 
 
2.4.  Woda 
Woda stosowana do stabilizacji kruszyw cementem i ewentualnie do pielęgnacji wykonanej warstwy powinna być czysta, bez 
zawartości szkodliwych dodatków, odpowiadająca wymaganiom normy PN-EN 1008 [2]. 
Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 
 
3.  SPRZĘT 

3.1.  Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
3.2.  Sprzęt do wykonania robót 
Do wykonania podłoża ulepszonego cementem należy stosować: 
-  wytwórnię stacjonarną do produkcji mieszanki kruszywowo-cementowej, 
-  samochody samowyładowcze do transportu mieszanki, 
-  małe walce ogumione i wibracyjne, 
-  ubijaki mechaniczne, płyty wibracyjne do stosowania w miejscach trudnodostępnych dla innego sprzętu, 
-  inny, drobny sprzęt pomocniczy. 
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Sprzęt powinien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Wydajność sprzętu powinna być dostosowana do warunków technologicznych dotyczących czasu mieszania i zagęszczania. 
 
4.  TRANSPORT 

4.1.  Wymagania ogólne dotyczące transportu 
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
4.2. Transport materiałów do wykonania ulepszonego podłoża  
Transport materiałów i mieszanki kruszywa z cementem powinien odbywać się w sposób przeciwdziałający ich zanieczyszczeniu i 
niekorzystnemu wpływowi warunków atmosferycznych.  
Mieszanka kruszywowo-cementowa powinna być transportowana w sposób zabezpieczający przed rozsegregowaniem i 
wysuszeniem lub nadmiernym zawilgoceniem. 
Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08 [9]. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Zasady ogólne wykonywania robót 
Zasady ogólne wykonywania robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót, uwzględniający wszystkie warunki, w jakich 
będzie wykonywane podłoże ulepszone cementem. 
 
5.2.  Projektowanie mieszanki kruszywa stabilizowanego cementem 
5.2.1.  Skład mieszanki kruszywa stabilizowanego cementem 
Skład mieszanki projektuje się ze względu na wytrzymałość na ściskanie próbek (System I), zagęszczanych metodą Proctora wg     
PN-EN 13286-50 [6] w formach walcowych H/D = 1. Wytrzymałość na ściskanie Rc określonej mieszanki oznaczona zgodnie z     
PN-EN 13286-41 [5] powinna być równa lub większa od wytrzymałości na ściskanie wymaganej dla danej klasy wytrzymałości 
podanej w tablicy 3. 
Projektuje się wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z mieszanki mineralnej o uziarnieniu 0/31,5 mm.  
Zawartość cementu w mieszance nie może przekraczać wartości 8%. Zaleca się taki dobór mieszanki, aby spełnić wymagania 
wytrzymałościowe określone w tablicy 3 przy jak najmniejszej zawartości cementu. 
Zawartość wody w mieszance powinna odpowiadać wilgotności optymalnej.  
Zawartość wody należy określić zgodnie z PN-EN 13286-2 [4]. 
 
5.2.2. Projektowanie składu mieszanki kruszywa stabilizowanego cementem 
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca powinien dostarczyć Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt składu mieszanki. Wraz z projektem  
Wykonawca powinien dostarczyć próbki kruszywa, cementu, pobrane w obecności Inspektora Nadzoru. 
Projekt składu mieszanki powinien być opracowany w oparciu o: 
a) wyniki badań kruszywa przeznaczonego do stabilizacji według zakresu podanego w n/n SST, 
b) wyniki badań cementu,  
c) wyniki badań wytrzymałości kruszywa stabilizowanego cementem wg. metod podanych w WT-5 [10] oraz wymagań n/n SST, 
oraz zawierać: 
d) wymaganą zawartość cementu w mieszance, 
e) wymaganą zawartość wody w mieszance odpowiadającą wilgotności optymalnej mieszanki kruszywa z cementem, 
f) w przypadkach wątpliwych - wyniki badania jakości wody według normy PN-EN 1008 [2]. 
Mieszanka kruszywa związana cementem do warstwy ulepszonego podłoża powinna odpowiadać wymaganiom przedstawionym w 
tablicy 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tablica  3.   Wymagania wobec mieszanki związanej cementem do warstw ulepszonego podłoża  
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Lp. Właściwość Wymagania Uwagi 

1.0 Składniki 
1.1 Cement wg PN-EN 197-1 i pkt.2.2 n/n SST  
1.2 Kruszywo tablica 2 n/n SST  
1.3 Woda zarobowa wg PN-EN 1008  
1.4 Dodatki wg Aprobaty Technicznej  
2.0 Mieszanka 
2.1 Uziarnienie krzywe graniczne uziarnienia:  

 

mieszanka CBGM 0/31,5 mm Krzywa uziarnienia wg rys. 1.1 
przechodzi przez oczko sita,  % m/m 

 
# 31,5  85÷100 
# 22,4  70÷100 
# 16  57÷88 
# 11,2  46÷80 
# 4  26÷61 
# 2  18÷50 
# 1  12÷40 
# 0,5  8÷30 
# 0,063  3÷11 

 

 

2.2 Minimalna zawartość cementu 3 %, m/m  

2.3 Zawartość wody wg projektu 
Ustalenie na podstawie 

PN-EN 13286-2 

2.4 
Wytrzymałość na ściskanie 
(system I) – klasa wytrzymałości Rc, 
wg tablicy 1.2 w WT-5 

klasa C 1,5/2,0 
Badanie wg 

PN-EN 13286-41  
po 28 dniach pielęgnacji 

 
5.3.  Wbudowanie mieszanki 
5.3.1. Przygotowanie podłoża 
Podłoże gruntowe należy oczyścić z wszelkich zanieczyszczeń oraz sprawdzić jego cechy geometryczne i zagęszczenie. Wszelkie 
koleiny i powierzchnie nieodpowiednio zagęszczone lub wykazujące odchylenia cech geometrycznych powinny być naprawione. 
 
5.3.2. Warunki atmosferyczne 
Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem nie może być wykonywana przy temperaturze otoczenia poniżej +5°C, przy 
zamarzniętym podłożu i podczas opadów deszczu. 
 
5.3.3. Stabilizacja metodą mieszania w mieszarkach stacjonarnych 
Składniki mieszanki powinny być dozowane w ilości określonej w recepcie laboratoryjnej.  
Mieszarka stacjonarna powinna być wyposażona w urządzenia do wagowego dozowania kruszywa lub gruntu i cementu oraz 
objętościowego dozowania wody. 
Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien być krótszy od 1 minuty, o ile krótszy czas mieszania nie zostanie 
dozwolony przez Inspektora Nadzoru po wstępnych próbach. W mieszarkach typu ciągłego prędkość podawania materiałów 
powinna być ustalona i na bieżąco kontrolowana w taki sposób, aby zapewnić jednorodność mieszanki. 
Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej z tolerancją +10% i -20% jej wartości. 
Przed ułożeniem mieszanki podłoże należy zwilżyć wodą. 
Grubość układanej mieszanki powinna być taka, aby zapewnić uzyskanie wymaganej grubości warstwy po zagęszczeniu. 
Orientacyjna grubość układanej warstwy nie powinna przekraczać 22 cm.  
Jeżeli projektowana grubość warstwy jest większa, to stabilizację należy wykonywać w dwóch warstwach.  
Przed zagęszczeniem warstwa powinna być wyprofilowana do wymaganych rzędnych, spadków podłużnych i poprzecznych. Po 
wyprofilowaniu należy natychmiast przystąpić do zagęszczania warstwy. 
 
5.3.4. Zagęszczanie 
Zagęszczanie warstwy kruszywa stabilizowanego cementem należy prowadzić przy użyciu małych walców gładkich, wibracyjnych, płyt 
wibracyjnych w zależności od szerokości ulepszanego podłoża. Stosując do zagęszczania walce wibracyjne, początkowe przejścia walców 
należy wykonywać bez uruchamiania wibratorów. 
W miejscach niedostępnych dla walców warstwa kruszywa powinna być zagęszczana zagęszczarkami płytowymi lub ubijakami 
mechanicznymi, zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. Wilgotność mieszanki kruszywa z cementem podczas 
zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej.  
Pojawiające się w czasie zagęszczania zaniżenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady powinny być natychmiast naprawiane przez wymianę 
mieszanki na pełną głębokość, wyrównanie i ponowne zagęszczenie.  
Powierzchnia zagęszczonej warstwy powinna mieć prawidłowy przekrój poprzeczny i jednolity wygląd. 
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Operacje zagęszczania i obróbki powierzchniowej muszą być zakończone przed upływem dwóch godzin od chwili dodania wody do 
mieszanki. Przerwy w zagęszczaniu nie mogą być dłuższe niż 30 min. 
Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia (IS) mieszanki nie mniejszego od 1,0,  określonego 
zgodnie z normą BN-77/8931-12 [8]. 
Wszelkie miejsca luźne, rozsegregowane, spękane podczas zagęszczania lub w inny sposób wadliwe, muszą być naprawione przez 
zerwanie warstwy na pełną grubość, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim składzie i ponowne zagęszczenie. Roboty te są 
wykonywane na koszt Wykonawcy. 
 
5.4.  Spoiny robocze 
W miarę możliwości należy unikać podłużnych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy na całej szerokości. 
Jeżeli jest to niemożliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem kolejnego pasa należy pionową krawędź 
wykonanego pasa zwilżyć wodą. Przy warstwie wykonanej bez prowadnic w ułożonej i zagęszczonej mieszance, należy 
niezwłocznie obciąć pionową krawędź. Po zwilżeniu jej wodą należy wbudować kolejny pas. W podobny sposób należy wykonać 
poprzeczną spoinę roboczą na połączeniu działek roboczych. Od obcięcia pionowej krawędzi w wykonanej mieszance można 
odstąpić wtedy, gdy czas pomiędzy zakończeniem zagęszczania jednego pasa, a rozpoczęciem wbudowania sąsiedniego pasa, nie 
przekracza 60 minut. 
Jeżeli w niżej położonej warstwie występują spoiny robocze, to spoiny w warstwie leżącej wyżej powinny być względem nich 
przesunięte o co najmniej 30 cm dla spoiny podłużnej i 1 m dla spoiny poprzecznej. 
 
5.5.  Pielęgnacja warstwy kruszywa stabilizowanego cementem 
Pielęgnacja powinna być przeprowadzona według jednego z następujących sposobów: 
a)     utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodą, co najmniej 7 dni, 
b)    przykrycie warstwą piasku lub grubej włókniny i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez co najmniej  7 dni. 
Inne sposoby pielęgnacji, zaproponowane przez Wykonawcę i inne materiały mogą być zastosowane po uzyskaniu 
akceptacji Inspektora Nadzoru. 
Nie należy dopuszczać żadnego ruchu pojazdów i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni pielęgnacji, a po tym czasie ewentualny 
ruch budowlany może odbywać się wyłącznie za zgodą Inspektora Nadzoru. 
 
5.6. Utrzymanie ulepszonego podłoża 
Ulepszone podłoże po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinno być utrzymywana w dobrym stanie. Jeżeli 
Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inspektora Nadzoru, gotowe ulepszone podłoże do ruchu budowlanego, to jest 
obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia ulepszonego podłoża, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z 
niewłaściwego utrzymania ulepszonego podłoża obciąża Wykonawcę robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia bieżących napraw ulepszonego podłoża uszkodzonego wskutek oddziaływania 
czynników atmosferycznych, takich jak opady deszczu i śniegu oraz mróz. 
Wykonawca jest zobowiązany wstrzymać ruch budowlany po okresie intensywnych opadów deszczu, jeżeli wystąpi możliwość 
uszkodzenia ulepszonego podłoża. 
Warstwa ulepszonego podłoża z kruszywa stabilizowanego cementem powinna być przykryta przed zimą warstwą nawierzchni lub 
zabezpieczona przed działaniem czynników atmosferycznych w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 
6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady ogólne kontroli jakości robót 
Zasady ogólne kontroli jakości robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
6.2.  Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania niezbędne do opracowania projektu składu mieszanki 
przeznaczonej do stabilizacji, w zakresie i w czasie określonym w pkt. 5.2. 
 
6.3.  Badania w czasie robót 
Częstotliwość i zakres badań kontrolnych w czasie robót przy wykonywaniu ulepszonego podłoża z kruszywa stabilizowanego 
cementem podano w tablicy 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tablica 4.   Częstotliwość badań przy budowie ulepszonego podłoża z  kruszywa stabilizowanego cementem 
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  Częstotliwość badań 
Lp. Wyszczególnienie badań Minimalna ilo ść badań 

na dziennej działce 
roboczej 

Maksymalna powierzchnia 
podłoża przypadająca na 

jedno badanie [m2] 
1. Uziarnienie kruszywa   
2. Wilgotność mieszanki kruszywa z cementem 2 600 
3. Zagęszczenie warstwy   
4. Grubość ulepszonego podłoża 3 400 
5. Wytrzymałość na ściskanie 28-dniowa 6 400 
6. Mrozoodporność Przy projektowaniu  

i w przypadkach wątpliwych 
7. Badanie cementu Przy projektowaniu składu mieszanki 

i przy każdej dostawie 
8. Badanie wody Dla każdego wątpliwego źródła 
9. Szczegółowe badania kruszywa Dla każdej partii do 1500 t i przy każdej zmianie 

 rodzaju kruszywa 
 
6.3.1. Badania cementu 
Dla każdej dostawy cementu Wykonawca powinien określić czas wiązania, stałość objętości i wytrzymałość 28-dniową cementu. W 
przypadku stosowania cementów marki 32,5 dopuszcza się ocenę wytrzymałości na podstawie badania wytrzymałości 3-dniowej. 
Właściwości te powinny spełniać wymagania podane w normie PN-EN 197-1 [1]. 
 
6.3.2. Badania kruszywa 
Przy każdej zmianie rodzaju kruszywa należy badać wszystkie jego właściwości określone odpowiednio w tablicy 2 i opracować 
nowy skład mieszanki cementowo-kruszywowej. 
Uziarnienie kruszywa należy badać w czasie robót z częstotliwością określoną w tablicy 4. 
 
6.3.3. Badanie wody 
W przypadkach wątpliwych należy przeprowadzić badania wody według PN-EN 1008 [2]. 
 
6.3.4. Wilgotność mieszanki kruszywa stabilizowanego cementem 
Wilgotność mieszanki powinna być równa wilgotności optymalnej określonej w projekcie składu tej mieszanki, z tolerancją +10%,    
-20%. Wilgotność mieszanki należy sprawdzać z częstotliwością określoną w tablicy 4 przy kontroli zagęszczenia warstwy. 
 
6.3.5.  Zagęszczenie mieszanki 
Mieszanka powinna być zagęszczana do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia (IS) nie mniejszego niż 1,0, określonego według normy 
BN-77/8931-12 [8]. Zagęszczenie należy sprawdzać z częstotliwością podaną w tablicy 4. 
 
6.3.6. Wytrzymałość na ściskanie kruszywa stabilizowanego cementem 
Wytrzymałość na ściskanie Rc oznaczona zgodnie z PN-EN 13286-41 [5] powinna być równa lub większa od wytrzymałości na 
ściskanie wymaganej dla danej klasy wytrzymałości podanej w tablicy 3. 
Próbki do badań należy pobrać z miejsc wybranych losowo na świeżo rozłożonej warstwie, przed jej zagęszczeniem.  
 
6.4.   Badania i pomiary ulepszonego podłoża z kruszywa stabilizowanego cementem  

6.4.1. Częstotliwość pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podłoża ulepszonego z kruszywa stabilizowanego cementem podano w tablicy 5. 
 

Tablica 5. Częstotliwość badań ulepszonego podłoża 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1. Szerokość co 100 m 

2. Równość podłużna co 20 m łata na każdym pasie ruchu 

3. Równość poprzeczna co 100 m 

4. Spadki poprzeczne*) co 100 m 

5. Rzędne wysokościowe co 100 m 

6. Grubość ulepszonego podłoża w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2 
 
*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych należy wykonać w punktach głównych łuków poziomych 
6.4.2. Szerokość ulepszonego podłoża 
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Szerokość ulepszoneg podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm. 
 
6.4.3. Równość podłoża 
Nierówności podłużne należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z BN-68/8931-04 [7]. 
Nierówności poprzeczne należy mierzyć łatą dostosowaną do szerokości ulepszonego podłoża. 
Nierówności nie powinny przekraczać 15 mm. 
 
6.4.4. Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne podłoża ulepszonego z kruszywem stabilizowanym cementem powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową 
z tolerancją ±0,5%. 
 
6.4.5. Rzędne wysokościowe 
Różnice pomiędzy rzędnymi ulepszonego podłoża a rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm. 
 
6.4.6.  Grubość 
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości nie powinny przekraczać +10%, -15%. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1.    Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
7.2.    Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1 m2 (metr kwadratowy) podłoża ulepszonego z kruszywa stabilizowanego cementem. 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1.     Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
8.2.     Sposób odbioru robót 
Odbiór robót dokonywany jest na zasadach odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu zgodnie z zasadami podanymi w SST 
D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.     Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
 
9.2.     Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania robót obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- dostarczenie materiałów, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania, 
- rozłożenie, wyprofilowanie i zagęszczenie mieszanki, 
-           pielęgnacja wykonanej warstwy, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w SST. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 
1. PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku. 
2. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody 

zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 
3. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych w obiektach 

budowlanych i budownictwie drogowym 
4. PN-EN 13286-2 Mieszanki mineralne niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym. Część 2: Metody badań dla 

ustalonej laboratoryjnie gęstości i wilgotności - Zagęszczanie aparatem Proctora. 
5. PN-EN 13286-41 Mieszanki mineralne niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym. Część 41: Metoda oznaczania 

wytrzymałości na ściskanie mieszanek związanych spoiwem hydraulicznym. 
6. PN-EN 13286-50 Mieszanki mineralne niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym. - Metody sporządzania próbek 

badawczych. - Część 50: Metoda sporządzania próbek związanych hydraulicznie za pomocą aparatu 
Proctora lub zagęszczania na stole wibracyjnym. 

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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9. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
 
10.2.  Inne dokumenty 
10.  „WT-5 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym do dróg krajowych” i normy powołane w WT-5 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

D-04.04.02 
PODBUDOWA   Z   KRUSZYWA   ŁAMANEGO             

STABILIZOWANEGO   MECHANICZNIE 
 

  
1.  WSTĘP 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 
Przedmiotem n/n SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa 
łamanego stabilizowanego mechanicznie w ramach budowy placu targowego w Ludwinie. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w n/n Szczegółowej Specyfikacji Technicznej dotyczą wykonania warstw podbudowy z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie i obejmują wykonanie dolnej warstwy podbudowy  gr. 25  w ramach robót objętych zakresem jak w 
pkt. 1.1 n/n SST. 
Dokładna lokalizacja wg Dokumentacji Projektowej. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie – jedna lub więcej warstw zagęszczonej 

mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej. 
1.4.2. Stabilizacja mechaniczna – proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu w optymalnej 

wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu. 
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00 
„Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D.M.00.00.00. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno być kruszywo łamane, 
uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego litego lub kamieni naturalnych i otoczaków albo ziaren żwiru większych od 8 
mm.. 
Dopuszcza się zastosowanie kruszywa łamanego sztucznego posiadającego aprobatę IBDiM. 
Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 
 
2.3. Wymagania dla materiałów 
2.3.1.    Uziarnienie kruszywa 
Do wykonania podbudowy należy zastosować kruszywo o uziarnieniu 0/31,5 mm. 
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna leżeć między krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia wg       PN-S-06102 [2]. 
Powinna ona być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na 
sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. 
 
2.3.2.     Właściwości kruszywa 
Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1. 
 
 

Tablica  1.   Właściwości  kruszyw łamanych 
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Lp. 

 
Wyszczególnienie 

właściwości 

 
Wymagania 

 

 
Badania  
według 

1 Zawartość ziarn mniejszych niż 0,075mm, % (m/m.) od 2 do10 PN-B-06714-15  
2 Zawartość nadziarna, % (m/m), nie więcej niż 5 PN-B-06714-15 
3 Zawartość ziarn nieforemnych % (m/m.), nie więcej niż 35 PN-B-06714-16  
4 Zawartość zanieczyszczeń organicznych, % (m/m.), nie więcej niż 1 PN-B-06714-26 
5 Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą I lub II wg 

PN-B-04481, % 
od 30 do 70 BN-64/8931-01  

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

 
35 
30 

PN-B-06714-42 

7 Nasiąkliwość, % (m/m), nie więcej niż 3 PN-B-06714-18  
8 Mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach zamrażania, % (m/m.), nie 

więcej niż 
5 PN-B-06714-19 

9 Zawartość zanieczyszczeń obcych Brak PN-B-06714-12 
10 Wskaźnik nośności wnoś  mieszanki kruszywa, % nie mniej niż : 

przy zagęszczeniu Is  ≥ 1,03 
 

120 
PN-S-06102 

11 Zawartość ziarn przekruszonych, % nie mniej niż 80 PN-S-96025 
 
3.  SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. Mieszarki powinny zapewnić wytworzenie 

jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej, 
b) równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki, 
c) walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W miejscach trudno dostępnych powinny być 

stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne. 
Sprzęt powinien zostać zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 
4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu 
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
4.2. Transport materiałów 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, 
zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
Transport pozostałych materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót, uwzględniające wszystkie warunki w jakich 
będzie wykonywana podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. 
 
5.2. Przygotowanie podłoża 
Podłoże pod podbudowę powinno spełniać wymagania określone w SST D.04.01.01 i SST D.04.05.01. 
Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny i miękkie miejsca podłoża oraz wszelkie powierzchnie nieodpowiednio 
zagęszczone lub wykazujące odchylenia wysokościowe od założonych rzędnych powinny być naprawione przez spulchnienie, 
dodanie wody albo osuszenie poprzez mieszanie do osiągnięcia wilgotności optymalnej, powtórnie wyrównane i zagęszczone. 
 
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 
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Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w mieszarkach gwarantujących 
otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność zapewnienia jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania 
mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana 
na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu. 
 
5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki 
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była 
równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy 
powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się 
z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i 
rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora 
Nadzoru. 
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z 
PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność 
mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20 % jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie 
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10 % jej wartości, mieszankę należy osuszyć. 
Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa należy przystąpić do jej zagęszczania przez wałowanie. W miejscach 
niedostępnych dla walców podbudowa powinna być zagęszczona zagęszczarkami płytowymi lub ubijakami mechanicznymi, 
zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. 
Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia [IS] podbudowy nie mniejszego od 1,03, określonego 
zgodnie z normą BN-77/8931-12 [6]. 
Jeżeli nie można określić wskaźnika zagęszczenia, to należy sprawdzać stosunek modułu odkształcenia wtórnego E2, do pierwotnego E1, który 
nie powinien być większy niż 2,2 dla każdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy. 
 
5.5. Utrzymanie podbudowy 
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca 
będzie wykorzystywał, za zgodą Inspektora Nadzoru, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić 
wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy 
obciąża Wykonawcę robót. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić 
wyniki tych badań Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiałów. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości 
określone w pkt 2.3. niniejszej SST. 
 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1.   Częstotliwość oraz zakres badań i robót 
Częstotliwość oraz zakres badań podano w tablicy 2. 
 

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań przy budowie podbudowy z kruszyw 
                                       stabilizowanych mechanicznie 

  Częstotliwość badań 

Lp. Wyszczególnienie  badań Minimalna liczba 
badań na dziennej 
działce roboczej  

Maksymalna 
powierzchnia 
podbudowy 

przypadająca na jedno 
badanie (m2) 

1 Uziarnienie mieszanki   

2 Wilgotność mieszanki 2 600 

3 Zagęszczenie warstwy 10 próbek na 10000 m2 

4 Badanie właściwości kruszywa wg tab.1, pkt 2.3.2. dla każdej partii kruszywa do 1500 t i przy 
każdej zmianie kruszywa  

 
6.3.2.   Uziarnienie mieszanki 
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Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Próbki należy pobierać w sposób losowy, z 
rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane Inspektorowi Nadzoru. 
 
6.3.3.    Wilgotność mieszanki 
Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] 
(metoda II), z tolerancją +10 % -20 %. 
 
6.3.4.     Zagęszczenie podbudowy 
Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia. 
Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać wg BN-77/8931-12 [6].  
W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę zagęszczenia należy 
oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, wg „Instrukcji badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych” [8]. Zagęszczenie 
podbudowy należy sprawdzać przynajmniej w dwóch punktach na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 400 m2, lub wg 
zaleceń Inspektora Nadzoru. 
 
6.3.5. Właściwości kruszywa 
Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2.3.2. 
Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności Inspektora Nadzoru. 
 
6.4.      Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy 
6.4.1.   Częstotliwość oraz zakres pomiarów  
Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 3. 
 
Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego 
                   mechanicznie  

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów 
1 Szerokość podbudowy co 100 m 
2 Równość podłużna co 20 m łatą na każdym pasie ruchu 
3 Równość poprzeczna co 100 m 
4 Spadki poprzeczne  

a) na odcinkach prostych 
b) na odcinkach łukowych 

 
co 100 m 
co najmniej w 5 miejscach każdego łuku 

5 Rzędne wysokościowe w przekrojach podanych w Dokumentacji Projektowej, 
nie rzadziej jak co 100 m 

6 Ukształtowanie osi w planie co 100 m 
7 Grubość podbudowy Podczas budowy: 

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

Przed odbiorem: 
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2 

8 Nośność podbudowy: 
- moduł odkształcenia 
- ugięcie sprężyste 

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

 
Na wyspach środkowych należy wykonać min. po jednym badaniu szerokości podbudowy, równości podłużnej i poprzecznej, spadków 
poprzecznych, rzędnych wysokościowych i grubości warstw podbudowy. O konieczności wykonania większej liczby badań zadecyduje Inspektor 
Nadzoru. 
 
6.4.2. Szerokość podbudowy 
Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż   ±5 cm. 
Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości warstwy wyżej leżącej o co najmniej 25 cm lub o 
wartość wskazaną w Dokumentacji Projektowej. 
 
6.4.3.   Równość podbudowy   
Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą, zgodnie z BN-68/8931-04 [4]. 
Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą. 
Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać 2 cm. 
 
6.4.4.    Spadki poprzeczne podbudowy 
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową, z tolerancją ± 0,5 %. 
 
6.4.5.    Rzędne wysokościowe podbudowy 
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Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm. 
 
6.4.6.    Ukształtowanie osi podbudowy 
Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 
 
6.4.7.    Grubość podbudowy  
Grubość podbudowy nie może się różnić od grubości projektowanej o więcej niż ± 2 cm. 
 
6.4.8.    Nośność podbudowy 
- moduł odkształcenia określony wg „Instrukcji badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych” [8] powinien być 

zgodny z podanym w tablicy 4, 
- ugięcie sprężyste wg BN-70/8931-06 [5] powinno być zgodne z podanym w tablicy 4. 

 
Tablica 4.      Cechy podbudowy 

 Wymagane cechy podbudowy 

Podbudowa z 
kruszywa o 

wskaźniku wnoś 

Wskaźnik 
zagęszczenia IS 
nie mniejszy niż 

Maksymalne ugięcie sprężyste pod 
kołem, mm 

Minimalny moduł odkształcenia 
mierzony płytą o średnicy 30 cm, MPa 

nie mniejszym 
niż, % 

 40 kN 50 kN od pierwszego 
obciążenia E1  

od drugiego 
obciążenia E2 

120 1,03 1,10 1,20 100 180 
 
Wskaźnik odkształcenia Io (stosunek modułu odkształcenia wtórnego E2 do pierwotnego E1) nie powinien być większy od 2,2. 
 
6.5.     Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 
6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy 
Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od określonych w punkcie 6.4. powinny być naprawione przez 
spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez 
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie zapewnia podparcia 
warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na 
pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu, dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie. 
 
6.5.2.   Niewłaściwa grubość podbudowy  
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę podbudowy. 
Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednią głębokość, zgodnie z 
decyzją Inspektora Nadzoru, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie 
zagęszczone. 
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości 
warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy. 
 
6.5.3.   Niewłaściwa nośność podbudowy  
Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbędne do 
zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inspektora Nadzoru. 
Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności podbudowy wynikło z 
niewłaściwego wykonania robót. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1.    Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
7.2.    Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. 
 
8.      ODBIÓR ROBÓT 

8.1.     Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
 
 
8.2.     Sposób odbioru robót 
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Odbiór podbudowy pomocniczej jest dokonywany na zasadach odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu zgodnie z 
zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.     Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
 
9.2.     Cena jednostki obmiarowej 
Płatność za 1 m2 wykonanej podbudowy należy przyjmować na podstawie obmiaru i oceny jakości robót w oparciu o pomiary i 
wyniki badań laboratoryjnych. 
Cena wykonania robót obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża, 
- opracowanie recepty laboratoryjnej na mieszankę kruszywa, 
- przygotowanie mieszanki kruszywowej zgodnie z receptą i dostarczenie na miejsce wbudowania, 
- rozłożenie mieszanki warstwami zgodnie z założoną grubością, szerokością i profilem z zachowaniem projektowanej niwelety, 
- zagęszczenie rozłożonej mieszanki, dowóz wody do zagęszczania, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w SST, 
- utrzymanie podbudowy w czasie robót. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
2. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie. 
3. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego. 
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
5. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem belkowym. 
6. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

 
10.2. Inne dokumenty 
 7.   Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997. 
 8.   „Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych” GDDP 1998.     
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

D-05.03.23 
    NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ 

 
 

1.  WSTĘP 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 
Przedmiotem n/n SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni z kostki 
brukowej betonowej w ramach budowy placu targowego w Ludwinie. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt.1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w n/n Szczegółowej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
nawierzchni z kostki brukowej betonowej i obejmują: 
-   wykonanie nawierzchni zjazdów i  parkingów z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykat betonowy, stosowany jako materiał nawierzchni, który spełnia 

następujące warunki: 
- w odległości 50 mm od każdej krawędzi, żaden przekrój poprzeczny nie powinien wykazywać wymiaru poziomego 

mniejszego niż 50 mm; 
- całkowita długość kostki podzielona przez jej grubość powinna być mniejsza lub równa cztery. 
UWAGA: Tych dwóch wymagań nie stosuje się do elementów uzupełniających. 

1.4.2. Element uzupełniający - cały element, lub część kostki, który jest stosowany do uzupełnienia i umożliwia uzyskanie 
obszaru całkowicie wybrukowanego.  

1.4.2. Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, której warstwa ścieralna jest wykonana z kostek z kamienia lub z innego 
materiału. 

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00 
“Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY 

2.1.     Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
2.2. Materiały do wykonania nawierzchni z kostki brukowej betonowej 
Materiałami stosowanymi do budowy nawierzchni z kostki brukowej betonowej, zgodnie z zasadami n/n SST są: 
 
2.2.1. Betonowa kostka brukowa 
Betonowe kostki brukowe powinny odpowiadać wymaganiom PN-EN 1338 [1]. 
Nasiąkliwość wg PN-EN 1338 [1] nie powinna być większa niż 5 %. 
Odporność na zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli odladzających zgodnie z PN-EN 1338 [1] ≤ 1,0 kg/m2 przy czym żaden 
pojedynczy wynik nie powinien być większy od 1,5 kg/m2.  
Wytrzymałość charakterystyczna na rozciąganie przy rozłupywaniu nie powinna być mniejsza niż 3,6 MPa. Żaden pojedynczy 
wynik nie powinien być mniejszy niż 2,9 MPa i nie powinien wykazywać obciążenia niszczącego mniejszego niż 250 N/mm 
długości rozłupania. 
Ścieralność na szerokiej tarczy ściernej według PN-EN 1338 [1] nie powinna przekraczać 20 mm /przy badaniu wykonywanym 
zgodnie z metodą z załącznika G/ lub 18000mm3/5000mm2 /przy badaniu wykonywanym zgodnie z metodą alternatywną opisaną w 
załączniku H/. 
2.2.1.1.   Dopuszczalne odchyłki wymiarów betonowych kostek brukowych 
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Dopuszczalne odchyłki wymiarów betonowych kostek brukowych zgodnie z PN-EN 1338 [1] powinny wynosić: 
-  dla długości i szerokości   ± 2 mm 
-  dla grubości   ± 3 mm 
Różnica pomiędzy dwoma pomiarami grubości tej samej kostki nie powinna przekraczać 3 mm. 
W przypadku kostek brukowych o kształcie nieprostokątnym, odchyłki stosowane dla innych wymiarów powinny być deklarowane przez 
producenta. 
Maksymalna dopuszczalna różnica pomiędzy pomiarami dwóch przekątnych prostokątnej kostki, której długość przekątnych przekracza 
300 mm wynosi ± 3 mm. 
Dla kostek brukowych o wymiarach maksymalnych przekraczających 300 mm, odchyłki od płaskości i pofalowania podane w tabeli nr 1 
należy stosować dla górnej powierzchni, którą zaprojektowano jako płaską. 
O ile nie przewidziano, aby górna powierzchnia była płaska, producent powinien dostarczyć informacje dotyczące dopuszczalnych 
odchyłek. 

Tablica 1.   Odchyłki płaskości i pofalowania 

Długość pomiarowa 
mm 

Maksymalna wypukłość 
mm 

Maksymalna wklęsłość 
mm 

300 1,5 1,0 
400 2,0 1,5 

 
2.2.1.2.   Wymagania normy PN-EN 1338 [1] w zakresie aspektów wizualnych 
2.2.1.2.1.   Wygląd 
Górna powierzchnia betonowych kostek brukowych oceniana zgodnie z załącznikiem J nie powinna wykazywać wad, takich jak rysy 
lub odpryski. 
W przypadku dwuwarstwowych kostek brukowych, ocenianych zgodnie z załącznikiem J, nie dopuszcza się występowania 
rozwarstwienia (rozdzielenia) między warstwami. 
UWAGA: Ewentualne wykwity nie mają szkodliwego wpływu na właściwości użytkowe kostek brukowych i nie są uważane za 
istotne. 
 
2.2.1.2.2.   Tekstura 
Jeżeli kostki brukowe produkowane są z powierzchnią o specjalnej teksturze, to taka tekstura powinna być opisana przez producenta. 
Jeśli nie ma znaczących różnic w teksturze, zgodność elementów ocenianych zgodnie z załącznikiem J, powinna być ustalona przez 
porównanie z próbkami dostarczonymi przez producenta i zatwierdzonymi przez odbiorcę. 
UWAGA: Różnice w jednolitości tekstury kostek brukowych, które mogą być spowodowane nieuniknionymi zmianami we 
właściwościach surowców i warunków twardnienia, nie są uważane za istotne. 
 
2.2.1.2.3.   Zabarwienie 
W zależności od decyzji producenta, barwiona może być warstwa ścieralna lub cały element. 
Jeśli nie ma znaczących różnic w zabarwieniu, zgodność elementów ocenianych wg załącznika J, powinna być ustalona przez 
porównanie z próbkami dostarczonymi przez producenta i zatwierdzonymi przez odbiorcę. 
UWAGA: Różnice w jednolitości zabarwienia kostek brukowych, które mogą być spowodowane nieuniknionymi zmianami 
właściwości surowców lub przez zmianę warunków twardnienia, nie są uważane za istotne. 
 
2.2.2. Kruszywo 
Kruszywo na podsypkę i do wypełnienia spoin powinno odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 13139 [3] i PN-EN 12620 [4]. 
 
2.2.3. Cement 
Cement stosowany na podsypkę cementowo-piaskową powinien być cementem portlandzkim klasy 32,5, odpowiadający 
wymaganiom normy PN-EN 197-1 [5]. 
 
2.2.4. Woda 
Woda stosowana do podsypki powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008 [6]. 
 
3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej 
Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni z betonowej kostki brukowej powinien wykazać się możliwością korzystania 
z następującego sprzętu: 
-  betoniarki, do przygotowywania podsypki cementowo-piaskowej, 
-  wibratorów płytowych z osłoną z tworzywa sztucznego, do ubijania ułożonej kostki, 
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-  innego drobnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 
 
4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu 
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
4.2. Transport materiałów do wykonania nawierzchni 
Kostki betonowe mogą być przewożone po uzyskaniu wytrzymałości betonu min. 0,7 średniej wartości wytrzymałości badanej serii 
próbek. 
Kostkę betonową transportuje się na dowolnych środkach transportowych na paletach. 
Transport kruszywa powinien odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi 
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. 
Transport cementu powinien odbywać się w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [7]. 
Woda może być pobierana z wodociągu lub dostarczana przewoźnymi zbiornikami wody (cysternami). 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót, uwzględniające warunki w jakich 
wykonywane będą roboty związane z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej. 
 
5.2.     Wykonanie podsypki 
Podsypkę należy wykonać jako cementowo-piaskową /1:4/ z kruszywa odpowiadającego wymaganiom PN-EN 12620 [4] i cementu 
wg PN-EN 197-1 [5]. Grubość podsypki po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinna wynosić 5 cm. 
Przed wykonaniem warstwy podsypki pod ścieki przykrawężnikowe powinna zostać ułożona ława betonowa z betonu C8/10. 
 
5.3.    Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 
Kostkę układa się na podsypce w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły 2÷3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm 
wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 
Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek 
ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. 
Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony 
kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i 
jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. 
Spoiny pomiędzy kostkami po oczyszczeniu powinny być zgodnie z Dokumentacją Projektową wypełnione piaskiem na pełną 
grubość kostki. Do wypełniania spoin należy stosować drobny, ostry piasek odpowiadający PN-EN 13139 [3]. 
Kostki brukowe betonowe należy układać z zachowaniem projektowanych podłużnych i poprzecznych spadków. 
Nawierzchnię można oddać do użytku bezpośrednio po wykonaniu. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
6.2.    Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien uzyskać od dostawców materiałów aprobaty techniczne oraz wykonać 
badania materiałów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji 
materiałów, zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 2. n/n SST. 
 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1.   Sprawdzenie podsypki  
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z 
Dokumentacją Projektową oraz pkt. 5.2. niniejszej SST. 
 
6.3.2. Sprawdzenie wykonania nawierzchni  
Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodności wykonania 
z Dokumentacją Projektową i wymaganiami wg pkt. 5.3. n/n SST: 
- pomierzenie szerokości spoin, 
- sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
- sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
- sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 
 
6.4.     Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 
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6.4.1. Równość 
Nierówności należy mierzyć łatą 4-metrową. 
Nierówności nawierzchni mierzone zgodnie z normą BN-68/8931-04 [8] nie powinny przekraczać 8 mm. 
 
6.4.2.      Rzędne nawierzchni 
Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać ± 1cm. 
 
6.4.3. Szerokość nawierzchni 
Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 
 
6.4.4. Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją ± 0,5%. 
 
6.4.5. Grubość podsypki 
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1 cm. 
 
6.5. Częstotliwość pomiarów 
Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej betonowej, wymienionych w pkt. 6.4. powinna 
być dostosowana do powierzchni wykonanych robót. 
Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt. 6.4. były przeprowadzone nie rzadziej niż 2 razy na 400 m2 
nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszędzie tam, gdzie poleci Inspektor 
Nadzoru. 
     
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1.    Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
7.2.    Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni, zgodnie z Dokumentacją Projektową i pomiarem w 
terenie. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1.      Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
8.2.    Rodzaje odbiorów 
Odbiór nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje: 
a)  odbiór ostateczny, 
b)  odbiór pogwarancyjny, 
zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 “Wymagania ogólne”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.     Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
 
9.2.     Cena jednostki obmiarowej 
Płatność za 1 m2 wykonanej nawierzchni należy przyjmować na podstawie obmiaru i oceny jakości robót i materiałów w oparciu o 
pomiary i wyniki badań laboratoryjnych. 
Cena wykonania robót obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
-          oznakowanie robót zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy, 
- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
- wykonanie ławy betonowej /pod ścieki/, 
- wykonanie podsypki, 
- ułożenie i ubicie kostek brukowych, 
- wypełnienie spoin piaskiem, 
- przeprowadzenie niezbędnych  pomiarów i badań laboratoryjnych. 
 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
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10.1. Normy 

1. PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań. 
2. PN-EN 206-1 Beton . Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
3. PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy. 
4. PN-EN 12620 Kruszywa do betonu. 
5. PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku. 
6. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody 

zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 
7. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

D-08.01.01 
KRAW ĘŻNIKI  BETONOWE 

 
 

1.  WSTĘP 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 
Przedmiotem n/n Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru krawężników betonowych 
w ramach budowy placu targowego w Ludwinie. 
 
1.2.  Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3.  Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w n/n Szczegółowej Specyfikacji Technicznej dotyczą robót związanych z ustawieniem krawężników betonowych 
i obejmują: 
-  ustawienie krawężników betonowych ulicznych 15×30 cm  i 15c22 cm na ławie betonowej z oporem na podsypce cementowo-

piaskowej grubości 5 cm . 
Lokalizacja krawężników zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
 
1.4.  Określenia podstawowe 
1.4.1. Krawężnik betonowy - prefabrykat betonowy, przeznaczony do oddzielania powierzchni znajdujących się na tym samym 

poziomie lub na różnych poziomach, stosowany: 
- w celu ograniczania albo wyznaczania granicy rzeczywistej lub wizualnej; 
- jako kanały odpływowe, oddzielnie lub w połączeniu z innymi krawężnikami; 
- jako oddzielenie pomiędzy powierzchniami poddanymi różnym rodzajom ruchu drogowego. 

1.4.2. Ława - warstwa nośna służąca do umocnienia krawężnika oraz przenosząca obciążenie krawężnika na grunt. 
1.4.3.  Podsypka - warstwa wyrównawcza ułożona bezpośrednio na podłożu ziemnym lub ławie. 
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00 
„Wymagania ogólne”. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
2.  MATERIAŁY 

2.1.  Wymagania ogólne dotyczące materiałów 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
2.2.  Materiały do wykonania krawężników 
Materiałami stosowanymi przy ustawianiu krawężników zgodnie z zasadami n/n SST są: 
 
2.2.1. Krawężniki betonowe 
Krawężniki betonowe powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1340 [10]. 
Nasiąkliwość wg PN-EN 1340 [10] nie powinna być większa niż 5 %. 
Odporność na zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli odladzających zgodnie z PN-EN 1340 [10] ≤ 1,0 kg/m2 przy czym żaden 
pojedynczy wynik nie powinien być większy od 1,5 kg/m2.  
Wartość charakterystycznej wytrzymałości na zginanie zgodnie z PN-EN 1340 [10] nie powinna być mniejsza od 5,0 MPa. 
Ścieralność na szerokiej tarczy ściernej według PN-EN 1340 [10] nie powinna przekraczać 20 mm /przy badaniu wykonywanym zgodnie z 
metodą z załącznika G/ lub 18000mm3/5000mm2 /przy badaniu wykonywanym zgodnie z metodą alternatywną na tarczy Böhmego opisaną 
w załączniku H/. 
 
2.2.1.1.   Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników betonowych, zgodnie z PN-EN 1340 [10] powinny wynosić: 
długość:                   ± 1% z dokładnością do milimetra, nie mniej niż 4 mm i nie więcej niż 10 mm. 
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Inne wymiary z wyjątkiem promienia: 
dla powierzchni:    ± 3% z dokładnością do milimetra, nie mniej niż 3 mm i nie więcej niż 5 mm. 
dla innych części:  ± 5% z dokładnością do milimetra, nie mniej niż 3 mm i nie więcej niż 10 mm. 
Różnica pomiędzy wynikami pomiarów tego samego wymiaru krawężnika nie powinna przekraczać 5 mm. 
Dla powierzchni określonych jako płaskie i dla krawędzi określonych jako proste dopuszczalne odchyłki od płaskości i prostoliniowości 
podano w tablicy 1. 

Tablica 1.   Dopuszczalne odchyłki płaskości i prostoliniowości 

Długość pomiarowa 
 

mm 

Dopuszczalna odchyłka płaskości 
i prostoliniowości 

mm 

300 ± 1,5 
400 ± 2,0 
500 ± 2,5 
800 ± 4,0 

 
2.2.1.2.   Wymagania normy PN-EN 1340 [10] w zakresie aspektów wizualnych 
2.2.1.2.1.   Wygląd 
Powierzchnia krawężników oceniana zgodnie z załącznikiem J nie powinna wykazywać defektów, takich jak rysy lub odpryski. 
W krawężnikach dwuwarstwowych, ocenianych zgodnie z załącznikiem J, nie dopuszcza się występowania rozwarstwienia. 
UWAGA: Ewentualne wykwity nie mają szkodliwego wpływu na właściwości użytkowe krawężników i nie są uważane za istotne. 
 
2.2.1.2.2.   Tekstura 
Jeżeli krawężniki produkowane są z powierzchnią o specjalnej teksturze, to taka tekstura powinna być określona przez producenta. 
Zgodność elementów ocenianych na podstawie załącznika J powinna być ustalona, o ile nie ma znaczących różnic tekstury, przez 
porównanie z próbkami dostarczonymi przez producenta i zatwierdzonymi przez odbiorcę. 
UWAGA: Różnice w jednolitości tekstury krawężników, które mogą być spowodowane nieuniknionymi zmianami we 
właściwościach surowców i warunków twardnienia, nie są uważane za istotne. 
 
2.2.1.2.3.   Zabarwienie 
W zależności od decyzji producenta barwić można warstwę ścieralną lub cały element. 
Jeśli nie ma znaczących różnic w zabarwieniu, zgodność elementów ocenianych wg załącznika J powinna być ustalona przez 
porównanie z próbkami dostarczonymi przez producenta i zatwierdzonymi przez odbiorcę. 
UWAGA: Różnice w jednolitości zabarwienia krawężników, które mogą być spowodowane nieuniknionymi zmianami właściwości 
surowców lub warunków dojrzewania betonu, nie są uważane za istotne. 
 
2.2.1.3.   Składowanie 
Krawężniki betonowe powinny być składowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na podłożu wyrównanym i 
odwodnionym z zastosowaniem podkładek i przekładek ułożonych w pionie jedna nad drugą. 
Wymiary przekroju poprzecznego podkładek i przekładek nie powinny być mniejsze niż: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, a długość 
przekładek powinna być minimum 5 cm większa niż szerokość krawężnika. 
 
2.2.2. Beton zwykły   (B15), spełniający wymagania PN-EN 206-1 [2] 
 
2.2.3. Cement 
Cement portlandzki do betonu i na podsypkę cementowo-piaskową powinien być marki nie mniejszej niż 32,5, odpowiadający 
wymaganiom normy PN-EN 197-1 [5]. 
Cement użyty do wytwarzania zaprawy cementowo-piaskowej do zalania spoin krawężników powinien odpowiadać normie              
PN-EN 197-1 [5]. 
Składowanie i okres przechowywania powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [8]. 
 
2.2.4. Woda 
Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej, powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1008 [6]. 
 
2.2.5.  Piasek  
Piasek naturalny użyty do podsypki powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 13139 [3]. 
 
 
2.2.6.  Masa zalewowa  
Masa zalewowa, do wypełnienia szczelin dylatacyjnych na gorąco, powinna odpowiadać wymaganiom BN-74/6771-04 [12] lub 
aprobaty technicznej. 
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3.  SPRZĘT 

3.1.  Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
3.2.  Sprzęt do ustawienia krawężników 
Roboty można wykonywać ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu z zastosowaniem: 
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo- piaskowej, 
-  wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 
 
4.  TRANSPORT 

4.1.  Wymagania ogólne dotyczące transportu 
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
4.2.  Transport materiałów do wykonania krawężników 
4.2.l. Krawężniki i palisady betonowe 
Krawężniki i palisady betonowe można przewozić środkami transportu po osiągnięciu wytrzymałości minimum 0,7 średniej 
wytrzymałości badanej serii próbek. 
Krawężniki na środkach transportowych należy układać w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Powinny one być 
zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem w czasie transportu, górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany 
środka transportu więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy. 
 
4.2.2. Mieszanka betonowa 
Ze względu na wykonywanie betonu o konsystencji wilgotnej może on być transportowany samochodami wywrotkami z wytwórni z 
zapewnieniem utrzymywania właściwej konsystencji. 
 
4.2.3. Cement 
Transport cementu powinien odbywać się w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [8]. 
 
4.2.4. Piasek naturalny 
Transport kruszywa powinien odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi 
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. 
 
4.2.5. Masa zalewowa 
Masę zalewową należy pakować w bębny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywać się w warunkach 
zabezpieczających przed uszkodzeniem bębnów i beczek. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót, uwzględniające wszystkie warunki w 
jakich będą wykonywane roboty związane z ustawieniem krawężników. 
 
5.2. Zakres wykonywanych robót 
5.2.1. Wykonanie koryta pod ławy 
Wykop koryta pod ławy należy wykonać zgodnie z PN-B-06050 [1]. 
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji 
szalunku. 
Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 według normalnej metody Proctora. 
 
5.2.2. Wykonanie ławy betonowej 
Ławy betonowe z oporem należy wykonać z betonu klasy C8/10 w szalowaniu.  
Beton rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio w korycie powinien być wyrównany warstwami.  
Ława powinna być zagęszczona przez ubicie lub wibrowanie. 
 
5.2.3. Ustawienie i palisad betonowych  
Krawężniki 15x30 cm i palisady betonowe należy ustawiać zgodnie z lokalizacją podaną w Dokumentacji Projektowej na ławach 
betonowych z oporem, na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm. 
 
W przypadku regulacji pionowej krawężników ławę betonową po usunięciu prefabrykatu należy oczyścić z luźnego materiału, a 
następnie uzupełnić betonem w szalunku do wymaganej niwelety. 
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Tylna ścianka krawężnika powinna być po ustawieniu krawężnika obsypana piaskiem, żwirem, tłuczniem lub miejscowym ubitym 
gruntem przepuszczalnym. 
Na łukach można ustawiać krawężniki łukowe lub krótkie, odpowiednio docięte. Łuki o promieniu powyżej 15 m można wykonać z 
krawężników ulicznych prostych. 
Światło krawężników ulicznych 15x30 cm od strony jezdni powinno wynosić 12 cm. Przy zjazdach na posesje krawężniki wtopić do 
3cm. 
Niweleta podłużna krawężnika powinna być zgodna z projektowaną niweletą jezdni drogi 
 
5.2.4. Wypełnienie spoin 
Spoiny krawężników nie powinny przekraczać 1 cm.  
Spoiny krawężników należy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. 
Spoiny przed wypełnieniem należy oczyścić i zmyć wodą.  
Dla zabezpieczenia przed wpływami temperatury krawężniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych 
zaprawą należy zalewać co 50 m bitumiczną masą zalewową nad szczeliną dylatacyjną ławy. 
 
6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1.  Zasady ogólne kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
6.2.  Kontrola przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od dostawców materiałów aprobaty techniczne oraz wykonać badania 
materiałów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiałów, zgodnie 
z wymaganiami podanymi w pkt. 2 niniejszej SST. 
 
6.3.  Kontrola w czasie wykonywania robót 
W czasie wykonywania robót Wykonawca powinien prowadzić doraźne kontrole wszystkich asortymentów robót, składających się 
na ogólny element. 
Kontrola obejmować powinna zgodność wykonywanych robót z Dokumentacją Projektową, ustaleniami zawartymi w pkt. 5 n/n 
SST oraz w zakresie badań i tolerancji wykonania robót podanych w pkt. 6.4. 
Częstotliwość kontroli powinna być uzależniona od potrzeb gwarantujących wykonanie robót zgodnie z wymaganiami, nie rzadziej 
jednak niż przed upływem każdego dnia roboczego. 
 
6.4.  Kontrola po wykonaniu robót 
6.4.1. Sprawdzenie ław fundamentowych 
6.4.1.1.   Sprawdzenie wytrzymałości gwarantowanej betonu ławy 
Badanie wytrzymałości betonu na ściskanie należy wykonać zgodnie z PN-EN 12390-3 [11]. 
 
6.4.1.2.  Sprawdzenie profilu podłużnego górnej powierzchni ław z Dokumentacją  Projektową 
Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą. Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić 
± 1 cm na każde 100 m ławy. Sprawdzenie rzędnych niwelety należy wykonać za pomocą niwelatora. 
 
6.4.1.3.   Sprawdzenie wymiarów ław z Dokumentacją Projektową 
Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m ławy.  
Tolerancje wymiarów wynoszą: 
-  dla wysokości         ± 10 % wysokości projektowanej, 
- dla szerokości ławy                ± 20 % szerokości projektowanej. 
 
6.4.1.4.   Sprawdzenie równości górnej powierzchni ławy 
Równość górnej powierzchni ławy należy sprawdzać przez położenie w dwóch punktach, na każde 100 m ławy, czterometrowej łaty. 
Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm. 
 
6 4.1.5.   Sprawdzenie odchylenia linii ławy od projektowanego kierunku 
Dopuszczalne odchylenie linii ławy od projektowanego kierunku nie może przekraczać ± 2 cm na 100 m wykonanej ławy. 
 
6.4.2. Sprawdzenie ustawienia krawężników 
6.4.2.1.   Dopuszczalne odchylenie linii krawężnika w planie 
Dopuszczalne odchylenie linii krawężnika w planie od linii projektowanej może wynosić ± 1 cm na każde 100 m ustawienia 
krawężnika. 
 
6.4.2.2.   Dopuszczalne odchylenie niwelety krawężników 
Dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej może wynosić ± 1 cm na każde 100 m 
badanego niwelacją ciągu krawężnika. 
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6.4.2.3.   Równość górnej powierzchni krawężników 
Równość górnej powierzchni krawężników należy sprawdzać przez przyłożenie w dwóch punktach na każde 100 m krawężnika,           
3-metrowej łaty. Prześwit pomiędzy górną powierzchnią krawężnika i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm. 
 
6.4.2.4.   Dokładność wypełnienia spoin 
Dokładność wypełnienia spoin należy badać na każdych 10 metrach ustawionego krawężnika. 
Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1.    Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
7.2.    Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1 metr (m) ustawionego krawężnika betonowego. 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Do odbioru Wykonawca przedstawi wszystkie zaświadczenia o jakości materiałów, wyniki pomiarów i badań z bieżącej kontroli 
materiałów i robót. 
 
8.2.   Rodzaje odbiorów 
Roboty objęte niniejszą SST podlegają następującym odbiorom: 
a)  odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu, 
b)  odbiór ostateczny, 
c)  odbiór pogwarancyjny, 
zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.     Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
 
9.2.     Cena jednostki obmiarowej 
Płatność za 1 m krawężnika i palisady betonowej należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonanych robót na 
podstawie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych. 
Cena wykonania robót obejmuje: 
-  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
-          oznakowanie robót zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy, 
-  dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
-           wykonanie koryta pod ławę, 
-  ew. wykonanie szalunku ławy fundamentowej, 
-  wykonanie ławy, 
-  wykonanie podsypki, 
-  ustawienie krawężników, 
-  wypełnienie spoin krawężników zaprawą, 
-           ew. zalanie spoin masą zalewową, 
-  zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika gruntem i ubicie, 
-  przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań laboratoryjnych. 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1.  Normy 
1.   PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
2.   PN-EN 206-1 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
3.   PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy. 
4.   PN-EN 12620 Kruszywa do betonu. 
5.   PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku. 
6.   PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody 

zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 
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7.   PN-N-03010 Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki. 
8. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
9. PN-EN 45014 Ogólne kryteria dotyczące deklaracji zgodności wydawanej przez dostawców. 
10. PN-EN 1340 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań. 
11. PN-EN 12390-3 Badania betonu. Część 3. Wytrzymałość na ściskanie próbek do badania. 
12. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa. 
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D.09.01.01 ZIELEŃ  DROGOWA 

1.  WSTĘP 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 
Przedmiotem n/n Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
założeniem terenów zielonych w ramach budowy placu targowego w Ludwinie. 
 
1.2.  Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3.  Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w n/n Szczegółowej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z : 
-   zakładaniem i pielęgnacją trawników, 
-   sadzeniem drzew i krzewów iglastych i liściastych. 
Lokalizacja poszczególnych robót wg Dokumentacji Projektowej. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój. 

1.4.2. Materiał roślinny - sadzonki, drzew, krzewów, kwiatów jednorocznych i wieloletnich. 

1.4.3. Bryła korzeniowa - uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją korzeniami rośliny. 

1.4.4. Forma naturalna - forma drzew do zadrzewień zgodna z naturalnymi cechami wzrostu. 

1.4.5. Forma pienna - forma drzew i niektórych krzewów sztucznie wytworzona w szkółce z pniami o wysokości od 1,80 do 
2,20 m, z wyraźnym nie przyciętym przewodnikiem i uformowaną koroną. 

1.4.6. Forma  krzewiasta - forma właściwa dla krzewów lub forma drzewa utworzona w szkółce przez niskie przycięcie 
przewodnika celem uzyskania wielopędowości. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi 
w SST D.M.00.00.00 “Wymagania ogólne”. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
2.  MATERIAŁY 

2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Materiały zastosowane do wykonania robót objętych zakresem n/n SST powinny być dopuszczone do obrotu zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
2.2. Ziemia urodzajna (humus) 
Do robót przy sadzeniu drzew można użyć ziemię roślinną (humus) zdjętą z pasa robót ziemnych. 
Ziemia urodzajna, dostarczona na miejsce wbudowania nie powinna być zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub 
zanieczyszczona chemicznie. 
 
2.3. Ziemia kompostowa 
Do nawożenia gleby mogą być stosowane komposty, powstające w wyniku rozkładu różnych odpadków roślinnych i zwierzęcych 
(np. torfu, fekaliów, kory drzewnej, chwastów, plewów), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposób i w 
warunkach zapewniających utrzymanie wymaganych cech i wskaźników jakości kompostu. 
Kompost fekaliowo-torfowy - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie torfu z fekaliami i ściekami bytowymi z osadników, z osiedli 
mieszkaniowych. 
Kompost fekaliowo-torfowy powinien odpowiadać wymaganiom BN-73/0522-01 [6], a torf użyty jako komponent do wyrobu 
kompostu - PN-G-98011 [1]. 
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Kompost z kory drzewnej - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i osadami z oczyszczalni 
ścieków pocelulozowych, przez okres około 3-ch miesięcy. Kompost z kory sosnowej może być stosowany jako nawóz organiczny 
przy przygotowaniu gleby pod zieleń w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z glebą. 
 
2.4. Drzewa i krzewy 
Dostarczone sadzonki powinny być zgodne z normą PN-R-67022 [3] oraz PN-R-67023 [4], właściwie oznaczone, tzn. muszą mieć 
etykiety, na których podana jest nazwa łacińska, forma, wybór, wysokość pnia, numer normy. Należy użyć sadzonek drzew o 
wysokości pnia min. 1,5 m. 
Sadzonki drzew i krzewów powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i 
odmiany oraz posiadać następujące cechy: 
-  pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany, 
-  przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik, 
- system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach szkieletowych powinny występować liczne 

korzenie drobne, 
- u roślin sadzonych z bryłą korzeniową. np. drzew i krzewów iglastych, bryła korzeniowa powinna być prawidłowo uformowana i 

nie uszkodzona, 
-  pędy korony drzew i krzewów nie powinny być przycięte, chyba że jest to cięcie formujące, 
-  pędy boczne korony drzewa powinny być równomiernie rozmieszczone, 
-  przewodnik powinien być praktycznie prosty, 
- blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte, dopuszcza się 4 niecałkowicie zarośnięte blizny na przewodniku w II 

wyborze, u form naturalnych drzew. 
Wady niedopuszczalne : 
-  silne uszkodzenia mechaniczne roślin, 
-  odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia, 
-  ślady żerowania szkodników, 
-  oznaki chorobowe, 
-  zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych, 
-  martwice i pęknięcia kory, 
-  uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika, 
-  dwupędowe korony drzew formy piennej, 
-  uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej, 
-  złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką. 
 
2.5. Nasiona traw 
Wybór gatunków traw należy dopasować do warunków miejscowych, a więc do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia.  
Do obsiania trawników należy użyć nasion uniwersalnej mieszanki traw o gwarantowanej jakości, spełniającej wymagania normy 
PN-R-65023 [2]. 
 
3.  SPRZĘT 

3.1.  Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
3.2.  Sprzęt do wykonania robót 
Do wykonania robót należy stosować następujący sprzęt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru: 
-  do uprawy gleby - glebogryzarka, pługi, kultywatory, brony, 
-  sprzęt do zakładania trawników - wał kolczatka oraz wał gładki, 
-  do pozyskania ziemi urodzajnej - spycharka i ładowarka, 
- do pielęgnacji trawników - kosiarki mechaniczne do koszenia, 
- do pielęgnacji zadrzewień - piły mechaniczne i ręczne. 
 
4.  TRANSPORT 

4.1.  Wymagania ogólne dotyczące transportu 
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
4.2. Transport materiałów 
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Transport materiałów do zieleni drogowej może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani też nie pogorszy jakości 
transportowanych materiałów. 
W czasie transportu drzewa i krzewy muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem bryły korzeniowej lub korzeni i pędów. Rośliny 
z bryłą korzeniową muszą mieć opakowane bryły korzeniowe lub być w pojemnikach. 
Drzewa i krzewy mogą być przewożone wszystkimi środkami transportowymi. W czasie transportu należy zabezpieczyć je przed 
wyschnięciem i przemarznięciem. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny być natychmiast sadzone. 
Jeśli jest to niemożliwe, należy je zadołować w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewać. 
Nasiona traw powinny być transportowane w warunkach zabezpieczających je przed zamoknięciem oraz obniżeniem ich wartości 
siewnej. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót, uwzględniające warunki w 
jakich będą sadzone drzewa i krzewy. 
 
5.2.  Drzewa i krzewy 
5.2.1.  Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów 
Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów są następujące : 
-         pora sadzenia - jesień lub wiosna, 
-        miejsce sadzenia - powinno być wyznaczone w terenie, zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
-     dołki pod drzewa i krzewy powinny mieć odpowiednia wielkość dostosowaną do bryły korzeniowej sadzonki i zostać 

zaprawione ziemią urodzajną lub kompostową, 
-        roślina w miejscu sadzenia powinna znaleźć się do 5 cm głębiej jak rosła w szkółce (zbyt głębokie lub 
         płytkie sadzenie utrudnia prawidłowy rozwój rośliny) 
-        korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć, 
-      w celu zabezpieczenia drzew, należy przed sadzeniem wbić w dno dołu drewniany palik o średnicy od 8 cm do 10 cm /ostro 

zaciosany jeden koniec powinien być zabezpieczony środkami konserwującymi, nieszkodliwymi dla roślin lub opalony na 
długości około 1,0 m/, 

-        korzenie roślin zasypywać sypką ziemią, a następnie prawidłowo ubić, uformować miskę i podlać, 
-     drzewa należy przywiązać do palika tuż pod koron za pomocą wiązadeł wykonanych z odcinków taśmy ogrodniczej szerokości 

około 2 cm lub grubego sznura średnicy około 1 cm z tworzywa naturalnego (lnu, konopi), 
-        wysokość palika wbitego w grunt powinna być równa wysokości pnia posadzonego drzewa, 
-        palik powinien być umieszczony od strony najczęściej wiejących wiatrów. 
 
5.2.2.  Pielęgnacja po posadzeniu 
Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym (w ciągu roku po posadzeniu) polega na : 
-  podlewaniu, 
-  odchwaszczaniu, 
-  nawożeniu, 
-  usuwaniu odrostów korzeniowych, 
-  poprawianiu misek, 
-  okopczykowaniu drzew i krzewów jesienią, 
-  rozgarnięciu kopczyków wiosną i uformowaniu misek, 
-  wymianie uschniętych i uszkodzonych drzew i krzewów, 
-  wymianie zniszczonych palików i wiązadeł, 
-  przycięciu złamanych, chorych lub krzyżujących się gałęzi (cięcia pielęgnacyjne i formujące). 
UWAGA: W przypadku wymiany uschniętych i uszkodzonych sadzonek na nowe należy pielęgnować je przez pełny okres 
gwarancyjny rozpoczynający się od momentu posadzenia nowych sadzonek.   
 
5.3.  Trawniki 
5.3.1.  Wymagania dotyczące wykonania trawników 
Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące: 
-  teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, 
-  teren (grunt rodzimy) powinien być wyrównany i splantowany,  
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- teren trawnika, zieleńca po zahumusowaniu warstwą grubości 10 cm powinien być obniżony w stosunku do krawężników i 
obrzeży o 2÷3 cm, 

-  ziemia roślinna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z kompostem lub nawozami mineralnymi oraz 
starannie wyrównana, 

-  przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim a potem wałem kolczatką lub zagrabić, 
-  siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, 
-  okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września, 
-  na terenie płaskim nasiona traw należy wysiewać w ilości od 1 do 4 kg na 100 m2, 
-  nasiona traw należy przykryć przez wymieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką, 
-      po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania i stworzenia dobrych 

warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można już nie stosować wału 
gładkiego. 

 
5.3.2.  Pielęgnacja trawników 
Najważniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie : 
 -  pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około 10 cm,  
-       następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy przed kolejnym koszeniem nie 

przekraczała wysokości 10÷12 cm, 
-          koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w regularnych odstępach 
            czasu, przy czym częstość koszenia i wysokość cięcia, należy uzależniać od gatunku wysianej trawy, 
- nawożenie w trakcie pielęgnacji - nawóz wysiewany, gdy trawa jest zupełnie sucha, a po wysiewie obficie należy podlać, 
-  w okresie suszy należy systematycznie zraszać wodą obsiane powierzchnie. 
 
6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
6.2. Drzewa i krzewy 
6.2.1. Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew i krzewów 
Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew i krzewów polega na sprawdzeniu : 
-  wielkości dołków pod drzewka i krzewy, 
-  zaprawienia dołków ziemią urodzajną, 
-  zgodności realizacji obsadzenia z Dokumentacją Projektową w zakresie miejsc sadzenia, gatunków i odmian, odległości 

sadzonych roślin, 
-  materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgodności z normami:      

PN-R-67022 [3] i PN-R-67023 [4], 
-  opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego, 
-  prawidłowości osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania do nich drzew, 
-  odpowiednich terminów sadzenia, 
-  wykonania prawidłowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu, 
-  wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewów, 
-  zasilania nawozami. 
 
6.2.2. Kontrola robót przy odbiorze posadzonych drzew i krzewów 
Kontrola robót przy odbiorze posadzonych drzew i krzewów : 
-  zgodności realizacji obsadzenia z Dokumentacją Projektową, 
-  zgodności posadzonych gatunków i odmian oraz ilości drzew i krzewów z Dokumentacją Projektową, 
-  wykonania misek przy drzewach i krzewach, jeśli odbiór jest na wiosnę lub wykonania kopczyków, jeżeli odbiór jest na 

jesieni, 
-  prawidłowości osadzenia palików do drzew i przywiązania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno osadzone, mocowanie nie 

naruszone), 
-  jakości posadzonego materiału. 
 
 
 
6.3. Trawniki 
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6.3.1. Kontrola w trakcie zakładania trawników 
Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu: 
-  oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń, 
-  rozścielenia ziemi urodzajnej z kontrolą grubości warstwy rozścielonej ziemi, 
-          ilości rozrzuconego kompostu, 
-  prawidłowego uwałowania terenu, 
-  zgodności składu mieszanki traw z wymaganiami, 
-  gęstości zasiewu nasion, 
-  dosiewania powierzchni trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych ździebeł traw,  
-  prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania, 
-  okresu podlewania, zwłaszcza podczas suszy. 
Dopuszcza się odchyłkę dla ilości wysianych nasion traw w kg/1000 m2 - ± 0,5 kg. 
 
6.3.2. Kontrola robót przy odbiorze trawników 
Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy: 
-  prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. “łysin”),  
-  braku obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1.    Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
7.2.    Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową robót, na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiarów w terenie jest : 
-     1 m2 (metr kwadratowy) dla wykonanych trawników, 
-     1 szt. (sztuka) dla posadzonych drzew i krzewów. 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1.     Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
8.2.     Sposób odbioru robót 
Roboty objęte zakresem n/n SST podlegają następującym odbiorom : 
a) odbiorowi robót zanikających lub ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi ostatecznemu, 
c) odbiorowi pogwarancyjnemu, 
zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.     Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
 
9.2.     Cena jednostki obmiarowej 
Płatność za 1 m2 trawnika oraz za 1 szt. posadzonego drzewa lub krzewu należy przyjmować na podstawie obmiaru i oceny jakości 
robót w oparciu o wyniki pomiarów i badań. 
Cena wykonania trawnika obejmuje: 
- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowóz ziemi urodzajnej, rozścielenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie kompostu, 
- zakładanie trawników, 
- pielęgnację trawników: podlewanie, koszenie, nawożenie, odchwaszczanie. 
Cena posadzenia drzewa lub krzewu obejmuje: 
-         roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dołków, 
-         dostarczenie materiału roślinnego, 
-         pielęgnację posadzonych drzew i krzewów: podlewanie, odchwaszczanie, nawożenie. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
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10.1. Normy 
1. PN-G-98011 Torf rolniczy. 
2. PN-R-65023 Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych. 
3. PN-R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste. 
4. PN-R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste. 
5. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
6. BN-73/0522-01 Urządzenia melioracyjne. Darniowanie. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




































