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1. WST�P

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s� wymagania ogólne dotycz�ce 

wykonania i odbioru robót. 

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstaw� opracowania szczegółowej 

specyfikacji technicznej (SST dla konkretnej roboty budowlanej) stosowanych jako 

dokumenty przetargowe i kontraktowe przy zlecaniu zgodnie z ustaw� o 

zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót w obiektach budowlanych. 

1.3. Zakres robót obj�tych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj� wymagania ogólne, wspólne dla robót 

obj�tych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST). 

1.4. Okre�lenia podstawowe

Ilekro� w ST jest mowa o: 

1.4.1. terenie budowy - nale�y przez to rozumie� przestrze�, w której prowadzone 
s� roboty budowlane wraz z przestrzeni� zajmowan� przez urz�dzenia 
zaplecza budowy. 

1.4.2. dokumentacji budowy - nale�y przez to rozumie� pozwolenie na budow�
wraz z zał�czonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły 
odbiorów cz��ciowych i ko�cowych, w miar� potrzeby, rysunki i opisy słu��ce 
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksi��k� obmiarów, a w przypadku 
realizacji obiektów metod� monta�u - tak�e dziennik monta�u. 

1.4.3. dokumentacji powykonawczej - nale�y przez to rozumie� dokumentacj�
budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz 
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

1.4.4.    wyrobie budowlanym - nale�y przez to rozumie� wyrób w rozumieniu 
przepisów o ocenie zgodno�ci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, 
zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, 
wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do 
stosowania we wzajemnym poł�czeniu stanowi�cym integraln� cało�� u�ytkow�. 

1.4.5. dzienniku budowy - nale�y przez to rozumie� dziennik wydany przez 
wła�ciwy organ zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami, stanowi�cy urz�dowy 
dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarze� i okoliczno�ci 
zachodz�cych w czasie wykonywania robót. 

1.4.6. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawc� robót, 
upowa�niona do kierowania robotami i do wyst�powania w jego imieniu w 
sprawach realizacji kontraktu, ponosz�ca ustawow� odpowiedzialno�� za 
prowadzon� budow�. 

1.4.7. odpowiedniej zgodno�ci - nale�y przez to rozumie� zgodno�� wykonanych 
robót dopuszczalnymi tolerancjami,  a je�li  granice tolerancji  nie zostały 
okre�lone - z przeci�tnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego 
rodzaju robót budowlanych (np. instrukcje i specyfikacj� ITB). 

1.4.8. poleceniu Inspektora nadzoru - nale�y przez to rozumie� wszelkie polecenia 
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przekazane  Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej 
dotycz�ce sposobu realizacji  robót lub innych spraw zwi�zanych z prowadzeniem 
budowy. 

1.4.9. ustaleniach technicznych - nale�y przez to rozumie� ustalenia podane w 
normach, aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót

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

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiaj�cy, w terminie okre�lonym w dokumentach umowy przeka�e Wykonawcy 
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, poda lokalizacj� i współrz�dne punktów głównych obiektu oraz 
reperów (w przypadku nowych obiektów), przeka�e dziennik budowy oraz po jednym 
egzemplarzu dokumentacji projektowej i  SST. 

1.5.2. Zgodno�� robót z dokumentacj� projektow� i SST 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 
przez Inspektora nadzoru stanowi� zał�czniki do umowy, a wymagania 
wyszczególnione w cho�by jednym z nich s� obowi�zuj�ce dla Wykonawcy tak, jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbie�no�ci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowi�zuje 
Wykonawc� zgłoszenia tego faktu „Zamawiaj�cemu” do rozstrzygni�cia. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały maj� by� zgodne z dokumentacj�
projektow� i SST. 

Wielko�ci okre�lone w dokumentacji projektowej i w SST b�d� uwa�ane za warto�ci 
docelowe, od których dopuszczalne s� odchylenia w ramach okre�lonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli musz� by� jednorodne i wykazywa�
zgodno�� z okre�lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog� przekracza�
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie b�d� zgodne 
z dokumentacj� projektow� lub SST i maj� wpływ na niezadowalaj�c� jako�� elementu 
budowli, to takie materiały zostan� zast�pione innymi, a elementy budowli rozebrane i 
wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowi�zany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji kontraktu a� do zako�czenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca 
prowadzi roboty w sposób, który nie pogorszy stanu technicznego i estetycznego terenu 
budowy. Po zako�czonych robotach Wykonawca przywraca teren budowy do stanu 
pierwotnego. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b�dzie utrzymywa� tymczasowe urz�dzenia 
zabezpieczaj�ce, w tym: ogrodzenia, por�cze, o�wietlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 
dozorców, wszelkie inne �rodki niezb�dne do ochrony robót, wygody społeczno�ci i 
innych.  

Wykonawca podł�cza na własny koszt i opomiaruje niezb�dne media dla 
prowadzenia robót i ponosi koszty ich zu�ycia. 

Teren budowy b�dzie utrzymany w czysto�ci. Wszystkie materiały porozbiórkowe 
b�d� natychmiast usuwane i utylizowane. 

Koszt zwi�zany z wypełnieniem wymaga� okre�lonych powy�ej nie podlega odr�bnej 
zapłacie i przyjmuje si�, �e jest wł�czony w cen� umown�. 
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1.5.5. Ochrona �rodowiska w czasie wykonywania robót 

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

Uznaje si�, �e wszelkie koszty zwi�zane z wypełnieniem wymaga� okre�lonych powy�ej 
nie podlegaj� odr�bnej zapłacie i s� uwzgl�dnione w cenie umownej. 

1.5.6. Ochrona przeciwpo�arowa 

Wykonawca b�dzie przestrzega� przepisy ochrony przeciwpo�arowej. 

Wykonawca b�dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po�arem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

Uznaje si�, �e wszelkie koszty zwi�zane z wypełnieniem wymaga� okre�lonych powy�ej 
nie podlegaj� odr�bnej zapłacie i s� uwzgl�dnione w cenie umownej. 

1.5.7. Ochrona własno�ci publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochron� instalacji i urz�dze� zlokalizowanych na 
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak ruroci�gi, kable itp. Wykonawca 
zapewni wła�ciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urz�dze� w czasie trwania budowy. 

Uznaje si�, �e wszelkie koszty zwi�zane z wypełnieniem wymaga� okre�lonych powy�ej 
nie podlegaj� odr�bnej zapłacie i s� uwzgl�dnione w cenie umownej. 

1.5.8. Bezpiecze�stwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca b�dzie przestrzega� przepisów dotycz�cych 
bezpiecze�stwa i higieny pracy. 

W szczególno�ci wykonawca ma obowi�zek zadba�, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniaj�cych 
odpowiednich wymaga� sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i b�dzie utrzymywał wszelkie urz�dzenia zabezpieczaj�ce, 
socjalne oraz sprz�t i odpowiedni� odzie� dla ochrony �ycia i zdrowia osób zatrudnionych 
na budowie. 

Uznaje si�, �e wszelkie koszty zwi�zane z wypełnieniem wymaga� okre�lonych powy�ej 
nie podlegaj� odr�bnej zapłacie i s� uwzgl�dnione w cenie umownej. 

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robót 

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

Uznaje si�, �e wszelkie koszty zwi�zane z wypełnieniem wymaga� okre�lonych powy�ej 
nie podlegaj� odr�bnej zapłacie i s� uwzgl�dnione w cenie umownej. 

1.5.10. Stosowanie si� do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowi�zany jest zna� wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 

pa�stwowej i samorz�dowej, które s� w jakikolwiek sposób zwi�zane z robotami i b�dzie w 

pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia robót. Np. rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. 

W sprawie bezpiecze�stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 

z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401). 

Wykonawca b�dzie przestrzega� praw patentowych i b�dzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymaga� prawnych odno�nie wykorzystania opatentowanych urz�-

dze� lub metod i w sposób ci�gły b�dzie informowa� Inspektora nadzoru o swoich działa-

niach, przedstawiaj�c kopie zezwole� i inne odno�ne dokumenty. 
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Wykonawca ustanawia kierownika budowy, który wykonuje swoje obowi�zki zgodnie z 

ustaw� Prawo Budowlane i innymi aktami zwi�zanymi. 

Uznaje si�, �e wszelkie koszty zwi�zane z wypełnieniem wymaga� okre�lonych powy�ej 
nie podlegaj� odr�bnej zapłacie i s� uwzgl�dnione w cenie umownej. 

1.5.11. Ubezpieczenie. 
Wykonawca ubezpiecza budow� i mienie znajduj�ce si� na terenie budowy. W tym celu 

zawiera stosowne umowy ubezpieczenia od odpowiedzialno�ci cywilnej za szkody 
wyrz�dzone osobom trzecim w zwi�zku z robotami budowlanymi i funkcjonowaniem terenu 
budowy, itp. Wykonawca jest zobowi�zany do przedstawienia na ka�de ��danie 
„zamawiaj�cego” polisy ubezpieczeniowej i dowodu opłacenia składek. 

Uznaje si�, �e wszelkie koszty zwi�zane z wypełnieniem wymaga� okre�lonych powy�ej 
nie podlegaj� odr�bnej zapłacie i s� uwzgl�dnione w cenie umownej. 

2.   MATERIAŁY.

2.1. �ródła uzyskania materiałów. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotycz�ce, 
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub 
�wiadectwa bada� laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora 
nadzoru. Wykonawca zobowi�zany jest do prowadzenia ci�głych bada� okre�lonych 
w SST w celu udokumentowania, �e materiały uzyskane z dopuszczalnego �ródła spełniaj�
wymagania SST w czasie post�pu robót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełnia� wymagania jako�ciowe okre�lone 
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych 
Specyfikacjach Technicznych (SST). 

2.3. Materiały nie odpowiadaj�ce wymaganiom jako�ciowym.

Materiały nie odpowiadaj�ce wymaganiom jako�ciowym zostan� przez Wykonawc�
wywiezione z terenu budowy, b�d� zło�one w miejscu wskazanym przez Inspektora 
nadzoru. 

Ka�dy rodzaj robót, w którym znajduj� si� nie zbadane i nie zaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licz�c si� z jego nieprzyj�ciem i 
niezapłaceniem. 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy b�d� one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoj�
jako�� i wła�ciwo�� do robót i były dost�pne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego  składowania  materiałów  b�d� zlokalizowane w  obr�bie 
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów.

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

3.    SPRZ�T

Wykonawca jest zobowi�zany do u�ywania jedynie takiego sprz�tu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jako�� wykonywanych robót. Sprz�t u�ywany do robót 
powinien by� zgodny z ofert� Wykonawcy i powinien odpowiada� pod wzgl�dem typów i 
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ilo�ci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jako�ci lub projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

4.    TRANSPORT

4.1.  Ogólne wymagania dotycz�ce transportu

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

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

Wykonawca b�dzie usuwa� na bie��co,  na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach 
do terenu budowy. 

5.    WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow� oraz za jako��
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodno�� z dokumentacj�
projektow�, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami 
Inspektora nadzoru. 

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

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

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

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

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT

6.1. Program zapewnienia jako�ci

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

Termin opracowania: 7 dni od dnia przekazania placu budowy. 

Program zapewnienia jako�ci winien zawiera�: 
- organizacj� wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
- organizacj� ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  
- lokalizacj� i elementy składowe zaplecza budowy, 
- plan bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jako�� i terminowo�� wykonania poszczególnych 
elementów robót, 
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- system (sposób i procedur�) proponowanej kontroli i sterowania jako�ci�
wykonywanych robót, 

- wyposa�enie w sprz�t i urz�dzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 
własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zleci� prowadzenie 
bada�), 

- sposób oraz form� gromadzenia wyników bada� laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
a tak�e wyci�ganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
proponowany sposób i form� przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

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

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

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

- wykaz materiałów podstawowych, które maj� by� zastosowane z zaznaczeniem 
producenta, sprzedawcy i podstawy dopuszczenia do stosowania (certyfikat, 
deklaracja zgodno�ci, znak bezpiecze�stwa). 

Uzupełnienia i poprawki PZJ b�d� wprowadzane okresowo podczas trwania budowy i 
przedstawione inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia

6.2. Zasady kontroli jako�ci robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełn� kontrol� jako�ci robót i stosowanych 
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wł�czaj�c w to personel, 
laboratorium, sprz�t, zaopatrzenie i wszystkie urz�dzenia niezb�dne do pobierania próbek 
i bada� materiałów oraz robót. 

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

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

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary (próby) b�d� przeprowadzone zgodnie z 
wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuj� jakiegokolwiek badania 
wymaganego w SST, stosowa� mo�na wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celów kontroli jako�ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u �ródła ich wytwarzania. 
Do umo�liwienia jemu kontroli zapewniona b�dzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze 
strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru mo�e dopu�ci� do u�ycia tylko te wyroby budowlane, które: 
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A. Nadaj� si� do stosowania przy wykonywaniu robót zgodnie z postanowieniami ustawy 

z dnia 16.04.2004 r o wyrobach budowlanych, tj został:   
1)   oznakowany CE, co oznacza, �e dokonano oceny jego zgodno�ci z norm�
zharmonizowan� albo europejsk� aprobat� techniczn� b�d� krajow� specyfikacj�
techniczn� pa�stwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, uznan� przez Komisj� Europejsk� za zgodn� z wymaganiami 
podstawowymi, albo 
  2)   umieszczony w okre�lonym przez Komisj� Europejsk� wykazie wyrobów 
maj�cych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiecze�stwa, dla których producent 
wydał deklaracj� zgodno�ci z uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo 
  3)   oznakowany znakiem budowlanym,  

B. wzgl�dnie zostały dopuszczone do stosowania przed wej�ciem w �ycie w/w ustawy i:

1. posiadaj�  certyfikat  na znak  bezpiecze�stwa  wykazuj�cy,  �e  zapewniono  
zgodno�� z kryteriami technicznymi okre�lonymi na podstawie Polskich Norm, 
aprobat technicznych oraz wła�ciwych przepisów i informacji. 

2. posiadaj� deklaracj� zgodno�ci lub certyfikat zgodno�ci z: 

• Polsk� Norm� lub 

• aprobat� techniczn�, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 
Polskiej Normy, je�eli nie s� obj�te certyfikacj� okre�lon� w pkt. 1 i które 
spełniaj� wymogi SST. 

W przypadku materiałów, dla których oznakowanie lub ww. dokumenty s� wymagane 
przez SST, ka�da ich partia dostarczona do robót b�dzie posiada� te dokumenty, 
okre�laj�ce w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniaj� tych wymaga� b�d� odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy

[1 ]  Dziennik budowy ( w przypadku konieczno�ci prowadzenia na podstawie pozwolenia 
na budow�) 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urz�dowym obowi�zuj�cym 
Zamawiaj�cego i Wykonawc� w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do 
ko�ca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy 
Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 

 [2] Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza si�, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], 
nast�puj�ce dokumenty: 

a) pozwolenie na budow�, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły bada�, sprawdze�, prób, rozruchu, 
f) protokoły z narad i ustale�, 
g) operaty geodezyjne, 
h) plan bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Z uwagi na rozliczenie ryczałtowe nie przewiduje si� prowadzenia obmiaru robót 
dla prac wynikaj�cych z dokumentacji projektowej stanowi�cej podstaw� do 
opracowania oferty.  

8. ODBIÓR ROBÓT 

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

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

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

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

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

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

8.3. Odbiór cz��ciowy.

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

8.4. Odbiór ostateczny (ko�cowy).

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do zakresu (ilo�ci) oraz jako�ci. 

Całkowite zako�czenie robót oraz gotowo�� do odbioru ostatecznego b�dzie 
stwierdzona przez Wykonawc� wpisem do dziennika budowy. Jednocze�nie zgłoszenie 
gotowo�ci do odbioru z potwierdzeniem przez Inspektora Nadzoru zostaje przekazane 
„Zamawiaj�cemu” . 
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Odbiór ostateczny robót nast�pi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, 
licz�c od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zako�czenia robót i przyj�cia 
dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiaj�cego w obecno�ci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbieraj�ca 
roboty dokona ich oceny jako�ciowej na podstawie przedło�onych dokumentów, wyników 
bada� i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodno�ci wykonania robót z dokumentacj�
projektow� i SST. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna si� z realizacj� ustale�
przyj�tych w trakcie odbiorów robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu oraz odbiorów 
cz��ciowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniaj�cych i robót 
poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniaj�cych w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wyko�czeniowych, 
komisja przerwie swoje czynno�ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisj�, �e jako�� wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacj�
projektow� i SST z uwzgl�dnieniem tolerancji i nie ma wi�kszego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu (wady trwałe nie daj�ce si� usun��, pozwalaj�ce na u�ytkowanie), 
komisja post�puje wg postanowie� umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (ko�cowe) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporz�dzony 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj�cego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi�zany przygotowa� nast�puj�ce 
dokumenty: 

1. dokumentacj�   powykonawcz�,   tj.   dokumentacj�   budowy  z  naniesionymi   
zmianami dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi, 

2. dzienniki budowy i ksi��ki obmiarów (oryginały), 

3. o�wiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie z projektem i 
warunkami pozwolenia na budow�, przepisami i obowi�zuj�cymi Polskimi Normami. 

4. o�wiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nale�ytego stanu i porz�dku 
terenu budowy, 

5. wyniki pomiarów kontrolnych, prób, bada�, sprawdze� i oznacze�
laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia jako�ci (PZJ), 

6. deklaracje zgodno�ci lub certyfikaty zgodno�ci wbudowanych materiałów, 
certyfikaty na znak bezpiecze�stwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jako�ci 
(PZJ), 

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzysz�cych (np. na przeło�enie 
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, o�wietlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 
przekazania tych robót wła�cicielom urz�dze�, 

8. instrukcje obsługi urz�dze� i maszyn oraz protokół z przeszkolenia personelu 
Zamawiaj�cego/U�ytkownika. 

9. geodezyjn� inwentaryzacj� powykonawcz� robót i sieci uzbrojenia terenu, 

10. kopi� mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej. 

Uznaje si�, �e wszelkie koszty zwi�zane z wypełnieniem wymaga� okre�lonych powy�ej 
nie podlegaj� odr�bnej zapłacie i s� uwzgl�dnione w cenie umownej. 
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgl�dem przygotowania 
dokumentacyjnego lub jako�ciowego  nie b�d� gotowe do odbioru ostatecznego, komisja 
w porozumieniu z Wykonawc� wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarz�dzone przez komisj� roboty poprawkowe lub uzupełniaj�ce b�d�
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj�cego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniaj�cych wyznaczy 
komisja i stwierdzi ich wykonanie.  

Je�li odbiór ostateczny robót zako�czy si� pozytywnie, komisja podpisuje protokół 
odbioru ko�cowego. Data spisania protokołu jest dat� zako�czenia realizacji 
zamówienia. 

8.5. Odbiór po okresie r�kojmi lub gwarancji.

Odbiór  polega na ocenie wykonanych robót zwi�zanych z usuni�ciem wad, które 
ujawni� si� w tym okresie (opinia U�ytkownika/Administratora obiektu). 

Odbiór b�dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzgl�dnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót". 

9. PODSTAWA PŁATNO�CI 

9.1. Ustalenia ogólne

Podstaw� płatno�ci jest warto�� (kwota) podana przez Wykonawc� i przyj�ta przez 
Zamawiaj�cego w dokumentach umownych (ofercie, harmonogramie rzeczowo - 
finansowym). Przewiduje si� płatno�� raz w miesi�cu, chyba �e umowa stanowi inaczej. 

Harmonogram rzeczowo – finansowy opracowuje Wykonawca na podstawie kosztorysu 
ofertowego przedstawiaj�c w nim miesi�czne zaawansowanie prac w poszczególnych 
elementach jak i ich warto�ci. 

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

9.2. Objazdy, przejazdy, organizacja ruchu, zaj�cie pasa drogowego.

Koszt budowy, utrzymania i  likwidacji objazdów, przejazdów, organizacji ruchu oraz 
zaj�cia pasa drogowego ponosi Wykonawca. 

Uznaje si�, �e wszelkie koszty zwi�zane z wypełnieniem wymaga� okre�lonych powy�ej 
nie podlegaj� odr�bnej zapłacie i s� uwzgl�dnione w cenie umownej. 

10. PRZEPISY ZWI�ZANE 

10.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 
1118 z pó�n. zmianami). 

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

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

10.4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 poz. 881). 
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1. Cz��� ogólna. 
1.1 Przedmiot. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji (SST) s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót 
ziemnych na przedmiotowym zadaniu.. 

1.2 Zakres stosowania. 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym. 

1.3 Zakres robót. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maj� zastosowanie przy wykonywaniu robót opisanych w 
pkt. 1.1.  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj� wszystkie czynno�ci maj�ce na celu wykonanie 
przedmiotu specyfikacji. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce i maj�ce na celu 
wykonanie robót ziemnych wyst�puj�cych w obiekcie obj�tym kontraktem. 
W zakres tych robót wchodz�: 

- wykopy, 
- warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy, 
- wykonanie warstwy filtracyjnej, 
- podkład �wirowo-piaskowy (ewentualna wymiana gruntu) pod fundamenty, 
- podkład podposadzkowy z piasku zwykłego, 
- zasypki, 
- transport gruntu. 

1.4 Okre�lenia podstawowe. 
Okre�lenia podane w niniejszej specyfikacji s� zgodne z odpowiednimi normami oraz okre�leniami 
podanymi w ST-0 (Wymagania ogólne). 

1.5 Wymagania ogólne dotycz�ce robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za zgodno�� z dokumentacj�
projektow�, ST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogólne wymagania podano w ST-0 (Wymagania 
ogólne) – pkt. 1.5. 

2. Materiały. 
2.1 Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-0 

(Wymagania ogólne) pkt. 2. 
Do wykonania podsypek pod posadzki i kostk� brukow� nale�y stosowa� pospółki �wirowo-piaskowe. 
Wymagania dotycz�ce pospółek: 
– uziarnienie do 50 mm, 
– ł�czna zawarto�� frakcji kamiennej i �wirowej do 50%, 
– zawarto�� frakcji pyłowej do 2%, 
– zawarto�� cz�stek organicznych do 2%. 

Do wykonania podkładu  nale�y stosowa� piasek zwykły. 

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

3. Sprz�t. 
3.1 Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST-0 Wymagania ogólne pkt. 3. 
3.2 Sprz�t u�ywany do robót obj�tych specyfikacj� powinien spełnia� wymagania obowi�zuj�ce w 

budownictwie ogólnym, wymagania BHP i by� sprawny. Sprz�t podlega kontroli przez osoby 
odpowiedzialne za BHP. Osoby obsługuj�ce sprz�t winny by� odpowiednio przeszkolone. 

3.3 Rodzaj sprz�tu: dowolny. 

4. Transport. 
4.1 Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST-0 Wymagania ogólne pkt. 4. 
4.2 Materiały stosowane w przedmiocie niniejszej specyfikacji powinny by� przewo�one w sposób 

zapewniaj�cy unikni�cie trwałych odkształce� oraz zgodnie z BHP i przepisami ruchu drogowego. 

5. Wykonywanie robót. 
5.1 Ogólne wymagania dotycz�ce wykonywania robót podano w ST-0 Wymagania ogólne pkt. 5. 
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5.1.1. Sprawdzenie zgodno�ci warunków terenowych z projektowymi 

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

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopów 

(1) Je�eli w dokumentacji technicznej nie okre�lono inaczej dopuszcza si� stosowanie 
nast�puj�cych bezpiecznych nachyle� skarp: 
– w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1 
–  w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25 
– w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5. 

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by� stosowane nast�puj�ce 
zabezpieczenia: 
– w pasie terenu przylegaj�cym do górnej kraw�dzi wykopu na szeroko�ci równej 3-krotnej 

gł�boko�ci wykopu powierzchnia powinna by� wolna od nasypów i materiałów, oraz mie�
spadki umo�liwiaj�ce odpływ wód opadowych 

– naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by�
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyle�

– stan skarp nale�y okresowo sprawdza� w zale�no�ci od wyst�powania niekorzystnych 
czynników. 

5.1.4. Tolerancje wykonywania wykopów 

 Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynosz� 10 cm. 

5.1.5. Post�powanie w wypadku przegł�bienia wykopów 

(1) Wykopy powinny by� wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 

(2) Warstwa gruntu o grubo�ci 20 cm poło�ona nad projektowanym poziomem posadowienia 
powinna by� usuni�ta bezpo�rednio przed wykonaniem fundamentu. 

(3) W przypadku przegł�bienia wykopu poni�ej przewidzianego poziomu a zwłaszcza poni�ej 
poziomu projektowanego posadowienia nale�y porozumie� si� z Inspektorem nadzoru celem 
podj�cia odpowiednich decyzji. 

5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy 

5.2.1. Wykonawca mo�e przyst�pi� do układania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia 
inspektora nadzoru, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 

5.2.2. Warunki wykonania podkładu pod fundamenty: 

(1) Układanie podkładu powinno nast�pi� bezpo�rednio po zako�czeniu prac w wykopie. 

(2) Przed rozpocz�ciem zasypywania dno wykopu powinno by� oczyszczone z odpadków 
materiałów budowlanych. 

(3) Układanie podkładu nale�y prowadzi� na całej powierzchni wykopu, równomiernie warstwami 
grubo�ci 25 cm. 

(4) Całkowita grubo�� podkładu według projektu. Powinna to by� warstwa stała na całej powierzchni 
rzutu obiektu. 

(5) Wska�nik zag�szczenia podkładu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js = 0,9 
według próby normalnej Proctora. 

5.2.3. Warunki wykonania podkładu pod posadzki: 

 (1) Układanie podkładu powinno nast�pi� bezpo�rednio przed wykonywaniem posadzki. 

 (2) Przed rozpocz�ciem układania podło�e powinno by� oczyszczone z odpadków materiałów 
budowlanych. 

 (3) Układanie podkładu nale�y prowadzi� na całej powierzchni równomiernie jedn� warstw�. 

 (4) Całkowita grubo�� podkładu według projektu. Powinna to by� warstwa stała na całej powierzchni 
rzutu obiektu. 

 (5) Wska�nik zag�szczenia podkładu nie powinien by� mniejszy od Js=0,98 według próby 
normalnej Proctora. 

5.3. Zasypki. 
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5.3.1. Zezwolenie na rozpocz�cie zasypek 

Wykonawca mo�e przyst�pi� do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia inspektora 
nadzoru, co powinno by� potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

5.3.2. Warunki wykonania zasypki 

 (1) Zasypanie wykopów powinno by� wykonane bezpo�rednio po zako�czeniu przewidzianych w 
nim robót. 

 (2)  Przed rozpocz�ciem zasypywania dno wykopu powinno by� oczyszczone z odpadków 
materiałów budowlanych i �mieci. 

 (3)  Układanie i zag�szczanie gruntów powinno by� wykonane warstwami o grubo�ci: 

0,25 m – przy stosowaniu ubijaków r�cznych, 

0,50–1,00 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (�abami) lub ci��kimi tarczami. 

0,40 m – przy zag�szczaniu urz�dzeniami wibracyjnymi 

 (4)  Wska�nik zag�szczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy ni� Js = 0,95 wg 
próby normalnej Proctora. 

 (5)  Nasypywanie i zag�szczanie gruntu w pobli�u �cian powinno by� wykonane w sposób nie 
powoduj�cy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. 

6. Kontrola jako�ci robót. 
6.1 Ogólne wymagania dotycz�ce kontroli jako�ci robót podano w ST-0 Wymagania ogólne pkt. 6. 
6.2 Badania przed przyst�pieniemdo robót. 

Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca sprawdza zako�czenie robót przygotowawczych, 
sprawdza dostarczone materiały (jako�� , zgodno�� z dokumentacj� i ST). 

6.3 Badania w czasie robót. 

Wykopy

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

Wykonanie podkładów i nasypów
Sprawdzeniu podlega: 
– przygotowanie podło�a 
– materiał u�yty na podkład 
– grubo�� i równomierno�� warstw podkładu 
– sposób i jako�� zag�szczenia. 

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

7. Obmiar robót. 
7.1 Ogólne wymagania dotycz�ce obmiaru  robót podano w ST-0 Wymagania ogólne pkt. 7. 
7.2 Jednostki i zasady obmiarowania. 
Jednostki miary i zasady przedmiarowania podane s� we wła�ciwych katalogach nakładów rzeczowych 
opisanych w przedmiarze robót. 

8. Odbiór robót. 
8.1 Ogólne wymagania dotycz�ce odbioru robót podano w ST-0 Wymagania ogólne pkt. 8. 
8.2 Roboty uznaje si� za zgodne z dokumentacj� projektow�, SST i wymaganiami inspektora nadzoru, 

je�eli wszystkie pomiary i badania (z uwzgl�dnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 dały 
wynik pozytywny. 

8.3 Wymagania przy odbiorze. 
Sprawdzeniu podlega: 

- zgodno�� z dokumentacj� projektow� i SST, 
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- rodzaj i jako�� zastosowanych materiałów (certyfikaty i deklaracje wg 6.7 ST-0): 

8.4 Odbiór. 
Wszystkie roboty podlegaj� zasadom odbioru robót zanikaj�cych. 

9. Podstawa płatno�ci. 
9.1 Ogólne wymagania dotycz�ce podstawy  płatno�ci podano w ST-0 Wymagania ogólne pkt. 9. 
9.2 Podstaw� rozliczenia finansowego jest protokół odbioru cz��ciowego danego elementu robót. 
9.3 Wysoko�� wynagrodzenia wynika z podpisanej umowy i oferty Wykonawcy. 
9.4 Ustala si� wynagrodzenie ryczałtowe. 

10. Przepisy zwi�zane. 
10.1 Ustawa z dnia 07.07.1994 r. – Prawo Budowlane 
10.2 Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpiecze�stwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
10.3 Normy: 

PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Okre�lenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
PN-B-02481:1999  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe  

i jednostki miary. 
BN-77/8931-12  Oznaczanie wska�nika zag�szczenia gruntów. 
PN-B-10736:1999  Przewody podziemne. Roboty ziemne.
BN-88/8932-02  Podło�a kolejowe. 
PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gor�co ze stali niestopowych.  

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

wymiarów 
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1. Cz��� ogólna. 
1.1 Przedmiot. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji (SST) s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót 
betoniarskich na przedmiotowym zadaniu.. 

1.2 Zakres stosowania. 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym. 

1.3 Zakres robót. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maj� zastosowanie przy wykonywaniu robót opisanych w 
pkt. 1.1.  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj� wszystkie czynno�ci maj�ce na celu wykonanie 
przedmiotu specyfikacji. 

1.4 Okre�lenia podstawowe. 
Okre�lenia podane w niniejszej specyfikacji s� zgodne z odpowiednimi normami oraz okre�leniami 
podanymi w ST B.00.00.00 (Wymagania ogólne). 

1.5 Wymagania ogólne dotycz�ce robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za zgodno�� z dokumentacj�
projektow�, ST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogólne wymagania podano w ST-0 (Wymagania 
ogólne) – pkt. 1.5. 

2. Materiały. 
2.1 Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 

B.00.00.00 (Wymagania ogólne) pkt. 2. 

Składniki mieszanki betonowej
(1) Cement 
a) Rodzaje cementu 

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków 
mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o nast�puj�cych markach: 
marki „25” – do betonu klasy B7,5–B20 
marki „35” – do betonu klasy wy�szej ni� B20 

b) Wymagania dotycz�ce składu cementu 
Wg ustale� normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarz�dzeniem Ministra Komunikacji 
wymaga si�, aby cementy te charakteryzowały si� nast�puj�cym składem: 
– Zawarto�� krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60% 
– Zawarto�� glinianu trójwapniowego olitu (C3A) <7% 
– Zawarto�� alkaliów do 0,6% 
–  Zawarto�� alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9% 
–  Zawarto�� C4AF+2C3A (zalecane) <20% 

c) Opakowanie 
Cement wysyłany w opakowaniu powinien by� pakowany w worki papierowe WK, co najmniej 
trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005. 
Masa worka z cementem powinna wynosi� 50,2 kg. Na workach powinien by� umieszczony trwały, 
wyra�ny napis zawieraj�cy nast�puj�ce dane: 
- oznaczenie 
- nazwa wytwórni i miejscowo�ci 
- masa worka z cementem 
- data wysyłki 
- termin trwało�ci cementu. 
Dla cementu luzem nale�y stosowa� cementowagony i cementosomochody wyposa�one we wsypy 
umo�liwiaj�ce grawitacyjne napełnianie zbiorników i urz�dzenie do wyładowania cementu oraz 
powinny by� przystosowane do plombowania i wsypów i wysypów. 

d) �wiadectwo jako�ci cementu 
Ka�da partia wysyłanego cementu powinna by� zaopatrzona w sygnatur� odbiorcz� kontroli jako�ci 
zgodnie z PN-EN 147-2. 

e) Akceptowanie poszczególnych partii cementu 
Ka�da partia cementu przed jej u�yciem do betonu musi uzyska� akceptacj� In�yniera. 
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f) Bie��ca kontrola podstawowych parametrów cementu 
- Cement pochodz�cy z ka�dej dostawy musi by� poddany badaniom wg normy PN-EN 196-

1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990. 
Zakres bada� cementu pochodz�cego z dostawy, dla której jest atest z wynikami bada�
cementowni obejmuje tylko badania podstawowe. 

- Ponadto przed u�yciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si� przeprowadzenie 
kontroli obejmuj�cej: 
– oznaczenie czasu wi�zania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997 
– oznaczenie zmiany obj�to�ci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997 
– sprawdzenie zawarto�ci grudek (zbryle�) nie daj�cych si� rozgnie�� w palcach i nie 

rozpadaj�cych si� w wodzie. 
W przypadku, gdy w/w kontrola wyka�e niezgodno�� z normami cement nie mo�e by� u�yty do 
betonu. 

g) Magazynowanie i okres składowania 
- Miejsca przechowywania cementu mog� by� nast�puj�ce: 
- dla cementu pakowanego (workowanego):  

składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z boków 
przed opadami) lub magazyny zamkni�te (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i 
�cianach) 

- dla cementu luzem: 
– magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, �elbetowe lub betonowe przystosowane do 

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

- Podło�a składów otwartych powinny by� twarde i suche, odpowiednio pochylone, 
zabezpieczaj�ce cement przed �ciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem. 

- Podłogi magazynów zamkni�tych powinny by� suche i czyste, zabezpieczaj�ce cement przed 
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 

- Dopuszczalny okres przechowywania cementu zale�ny jest od miejsca przechowywania. 
Cement nie mo�e by� u�yty do betonu po okresie: 
– 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 
– po upływie okresu trwało�ci podanego przez wytwórc� w przypadku przechowywania w 

składach zamkni�tych. 
- Ka�da partia cementu posiadaj�ca oddzielne �wiadectwo jako�ci powinno by� przechowywana w 

sposób umo�liwiaj�cy jej łatwe rozró�nienie. 
(2) Kruszywo. 
a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie. 

Do betonu nale�y stosowa� kruszywo mineralne odpowiadaj�ce wymaganiom normy PN-B-
06712/A1:1997, z tym �e marka kruszywa nie powinna by� ni�sza ni� klasa betonu. 
Ziarna kruszywa nie powinny by� wi�ksze ni�: 
– 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 
– 3/4 odległo�ci w �wietle mi�dzy pr�tami zbrojenia le��cymi w jednej płaszczy�nie prostopadłej do 

kierunku betonowania. 
Kontrola partii kruszywa przed u�yciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia: 
– składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000, 
– kształtu ziarn wg PN-EN 933-4:2001, 
– zawarto�ci pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13, 
– zawarto�ci zanieczyszcze� obcych wg PN-76/B-06714/12. 
W celu umo�liwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nale�y prowadzi� bie��c�
kontrol� wilgotno�ci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stało�ci zawarto�ci frakcji 0–2 mm. 

2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego .
– B-25 dla wykonania konstrukcji monolitycznych 
Wymagania co do szczelno�ci i mrozoodporno�ci wg PN-EN 206-1:2003, tj.:  
– nasi�kliwo�� nie wi�ksza jak 4% 
– mrozoodporno�� przy ubytku masy nie wi�kszym ni� 5%, spadek wytrzymało�ci nie wi�kszy od 20% 

po 150 cyklach zamra�ania i rozmra�ania. 
Wymagania ogólne wg PN-EN 206-1:2003. 

2.3. Materiały do wykonania podbetonu
Beton kl. B7,5 i B10 z utrzymaniem wymaga� i bada� tylko w zakresie wytrzymało�ci betonu na �ciskanie. 
Orientacyjny skład podbetonu: 
– pospółka kruszona 0/40, 
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– cement hutniczy 25. Ilo�� cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm
3
, wilgotno�� optymalna 8%. 

Kruszywo równomiernie stopniowane o frakcjach: 
20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30% 

3. Sprz�t. 
3.1 Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST-0 Wymagania ogólne pkt. 3. 
3.2 Sprz�t u�ywany do robót obj�tych specyfikacj� powinien spełnia� wymagania obowi�zuj�ce w 

budownictwie ogólnym, wymagania BHP i by� sprawny. Sprz�t podlega kontroli przez osoby 
odpowiedzialne za BHP. Osoby obsługuj�ce sprz�t winny by� odpowiednio przeszkolone. 

3.3 Rodzaj sprz�tu: mieszalniki, pompy. 

4. Transport. 
4.1 Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST-0 Wymagania ogólne pkt. 4. 
4.2 Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej 
(1) �rodki do transportu betonu 

- Mieszanki betonowe mog� by� transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami). 
- Ilo�� „gruszek” nale�y dobra� tak aby zapewni� wymagan� szybko�� betonowania z uwzgl�dnieniem 

odległo�ci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii 
samochodu. 

(2) Czas transportu i wbudowania 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by� dłu�szy ni�: 
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C 
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C 
30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C 

5. Wykonywanie robót. 
5.1 Ogólne wymagania dotycz�ce wykonywania robót podano w ST-0 Wymagania ogólne pkt. 5. 

Zalecenia ogólne
- Roboty betoniarskie musz� by� wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-

63/B-06251. 
- Betonowanie mo�na rozpocz�� po uzyskaniu zezwolenia In�yniera potwierdzonego wpisem do 

dziennika budowy. 

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej
(1) Dozowanie składników: 

- Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno by� dokonywane wył�cznie wagowo, z 
dokładno�ci�: 
2% – przy dozowaniu cementu i wody 
3% – przy dozowaniu kruszywa. 
Dozatory musz� mie� aktualne �wiadectwo legalizacji. 

- Przy dozowaniu składników powinno si� uwzgl�dnia� korekt� zwi�zan� ze zmiennym zawilgoceniem 
kruszywa. 

(2) Mieszanie składników 
- Mieszanie składników powinno si� odbywa� wył�cznie w betoniarkach wymuszonym działaniu 

(zabrania si� stosowania mieszarek wolnospadowych). 
- Czas mieszania nale�y ustali� do�wiadczalnie jednak nie powinien by� krótszy ni� 2 minuty. 

(3) Podawanie i układanie mieszanki betonowej 
- Do podawania mieszanek betonowych nale�y stosowa� pojemniki o konstrukcji umo�liwiaj�cej łatwe 

ich opró�nianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu 
pomp obowi�zuj� odr�bne wymagania technologiczne przy czym wymaga si� sprawdzenia ustalonej 
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 

- Przed przyst�pieniem do układania betonu nale�y sprawdzi�: poło�enie zbrojenia, zgodno��
rz�dnych z projektem, czysto�� deskowania oraz obecno�� wkładek dystansowych zapewniaj�cych 
wymagan� wielko�� otuliny. 

- Mieszanki betonowej nie nale�y zrzuca� z wysoko�ci wi�kszej ni� 0,75 m od powierzchni, na któr�
spada. W przypadku gdy wysoko�� ta jest wi�ksza nale�y mieszank� podawa� za pomoc� rynny 
zsypowej (do wysoko�ci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysoko�ci 8,0 m). 

- Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nale�y przestrzega� dokumentacji technologicznej, 
która powinna uwzgl�dnia� nast�puj�ce zalecenia: 
– w fundamentach i korpusach podpór mieszank� betonow� nale�y układa� bezpo�rednio z po-
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jemnika lub ruroci�gu pompy, b�d� te� za po�rednictwem rynny, 
– warstwami o grubo�ci do 40 cm zag�szczaj�c wibratorami wgł�bnymi, 
– przy wykonywaniu płyt mieszank� betonow� nale�y układa� bezpo�rednio z pojemnika lub 

ruroci�gu pompy. W płytach o grubo�ci wi�kszej od 12 cm zbrojonych gór� i dołem nale�y 
stosowa� belki wibracyjne. 

(4) Zag�szczanie betonu 
Przy zag�szczaniu mieszanki betonowej nale�y przestrzega� nast�puj�cych zasad: 
- Wibratory wgł�bne nale�y stosowa� o cz�stotliwo�ci min. 6000 drga� na minut�, z buławami o 
�rednicy nie wi�kszej ni� 0,65 odległo�ci mi�dzy pr�tami zbrojenia le��cymi w płaszczy�nie 
poziomej. 

- Podczas zag�szczania wibratorami wgł�bnymi nie wolno dotyka� zbrojenia buław� wibratora. 
- Podczas zag�szczania wibratorami wgł�bnymi nale�y zagł�bi� buław� na gł�boko�� 5–8 cm 

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

- Kolejne miejsca zagł�bienia buławy powinny by� od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 
promieniem skutecznego działania wibratora. Odległo�� ta zwykle wynosi 0,35–0,7 m. 

- Belki wibracyjne powinny by� stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i charakteryzowa�
si� jednakowymi drganiami na całej długo�ci. 

- Czas zag�szczania wibratorem powierzchniowym, lub belk� wibracyjn� w jednym miejscu powinien 
wynosi� od 30 do 60 sekund. 

- Zasi�g działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gł�boko�ci i od 
1,0 do 1,5 m w kierunku długo�ci elementu. Rozstaw wibratorów nale�y ustali� do�wiadczalnie tak 
aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno by� trwałe i sztywne. 

(5) Przerwy w betonowaniu 
Przerwy w betonowaniu nale�y sytuowa� w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z 
projektantem. 
- Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by� uzgodnione z projektantem, a 

w prostszych przypadkach mo�na si� kierowa� zasad�, �e powinna ona by� prostopadła do kierunku 
napr��e� głównych. 

- Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by� starannie przygotowana do 
poł�czenia betonu stwardniałego ze �wie�ym przez: 
– usuni�cie z powierzchni betonu stwardniałego, lu�nych okruchów betonu oraz warstwy 

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

zbli�onym do zaprawy w betonie wykonywanym albo te� narzucenie cienkiej warstwy zaczynu 
cementowego. Powy�sze zabiegi nale�y wykona� bezpo�rednio przed rozpocz�ciem 
betonowania. 

- W przypadku przerwy w układaniu betonu zag�szczonego przez wibrowanie, wznowienie beto-
nowania nie powinno si� odby� pó�niej ni� w ci�gu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. 

Je�eli temperatura powietrza jest wy�sza ni� 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekrac za� 2 
godzin. Po wznowieniu betonowania nale�y unika� dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i 
poprzednio uło�onego betonu. 

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

(7) Pobranie próbek i badanie. 
- Na wykonawcy spoczywa obowi�zek zapewnienia wykonania bada� laboratoryjnych przewidzianych 

norm� PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi wszystkich 
wyników bada� dotycz�cych jako�ci betonu i stosowanych materiałów. 

- Je�eli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nale�y opracowa� plan kontroli 
jako�ci betonu dostosowany do wymaga� technologii produkcji. W planie kontroli powinny by�
uwzgl�dnione badania przewidziane aktualn� norm� i niniejszymi SST oraz ewentualne inne 
konieczne do potwierdzenia prawidłowo�ci zastosowanych zabiegów technologicznych. 

- Badania powinny obejmowa�: 
– badanie składników betonu 
– badanie mieszanki betonowej 
– badanie betonu. 

5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wi�zaniu betonu
(1) Temperatura otoczenia 

- Betonowanie nale�y wykonywa� wył�cznie w temperaturach nie ni�szych ni� +5°C, zachowuj �c 
warunki umo�liwiaj�ce uzyskanie przez beton wytrzymało�ci co najmniej 15 MPa przed pierwszym 
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zamarzni�ciem. 
- W wyj�tkowych przypadkach dopuszcza si� betonowanie w temperaturze do –5°C, jednak wymaga 

to zgody In�yniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili układania i 
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrat� ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 

(2) Zabezpieczenie podczas opadów 
Przed przyst�pieniem do betonowania nale�y przygotowa� sposób post�powania na wypadek 
wyst�pienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilo�ci osłon 
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni �wie�ego betonu. 

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 
- Przy niskich temperaturach otoczenia uło�ony beton powinien by� chroniony przed zamarzni�ciem 

przez okres pozwalaj�cy na uzyskanie wytrzymało�ci co najmniej 15 MPa. 
- Uzyskanie wytrzymało�ci 15 MPa powinno by� zbadane na próbkach przechowywanych w takich 

samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 
- Przy przewidywaniu spadku temperatury poni�ej 0°C w okresie twardnienia betonu nale �y wcze�niej 

podj�� działania organizacyjne pozwalaj�ce na odpowiednie osłoni�cie i podgrzanie zabetonowanej 
konstrukcji. 

5.4. Piel�gnacja betonu
(1) Materiały i sposoby piel�gnacji betonu 

- Bezpo�rednio po zako�czeniu betonowania zaleca si� przykrycie powierzchni betonu lekkimi 
osłonami wodoszczelnymi zapobiegaj�cymi odparowaniu wody z betonu i chroni�cymi beton przed 
deszczem i nasłonecznieniem. 

- Przy temperaturze otoczenia wy�szej ni� +5°C nale �y nie pó�niej ni� po 12 godzinach od 
zako�czenia betonowania rozpocz�� piel�gnacj� wilgotno�ciow� betonu i prowadzi� j� co najmniej 
przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dob�). 

- Nanoszenie błon nieprzepuszczaj�cych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie b�dzie 
si� ł�czył z nast�pn� warstw� konstrukcji monolitycznej, a tak�e gdy nie s� stawiane specjalne 
wymagania odno�nie jako�ci piel�gnowanej powierzchni. 

- Woda stosowana do polewania betonu powinna spełnia� wymagania normy PN-EN 1008:2004. 
- W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by� chronione przed uderzeniami i drganiami. 

(2) Okres piel�gnacji 
- Uło�ony beton nale�y utrzymywa� w stałej wilgotno�ci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie 

betonu normalnie twardniej�cego nale�y rozpocz�� po 24 godzinach od zabetonowania. 
- Rozformowanie konstrukcji mo�e nast�pi� po osi�gni�ciu przez beton wytrzymało�ci rozformowania 

dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norm� PN-63/B-06251) lub wytrzymało�ci manipulacyjnej 
dla prefabrykatów. 

5.5. Wyka�czanie powierzchni betonu
(1) Równo�� powierzchni i tolerancji. 

Dla powierzchni betonów w konstrukcji no�nej obowi�zuj� nast�puj�ce wymagania: 
- wszystkie betonowe powierzchnie musz� by� gładkie i równe, bez zagł�bie� mi�dzy ziarnami 

kruszywa, przełomów i wybrzusze� ponad powierzchni�, 
- p�kni�cia s� niedopuszczalne, 
- rysy powierzchniowe skurczowe s� dopuszczalne pod warunkiem, �e zostaje zachowana otulina 

zbrojenia betonu min. 2,5cm, 
- pustki, raki i wykruszyny s� dopuszczalne pod warunkiem, �e otulenie zbrojenia betonu b�dzie nie 

mniejsze ni� 2,5cm, a powierzchnia na której wyst�puj� nie wi�ksza ni� 0,5% powierzchni 
odpowiedniej �ciany, 

- równo�� gorszej powierzchni ustroju no�nego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada�
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukło�ci i wgł�bienia nie powinny by� wi�ksze ni� 2 mm. 

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodze�
Je�eli projekt nie przewiduje specjalnego wyko�czenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu 
konstrukcji nale�y: 
- wszystkie wystaj�ce nierówno�ci wyrówna� za pomoc� tarcz karborundowych i czystej wody 

bezpo�rednio po rozebraniu szalunków, 
- raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełni� betonem i nast�pnie wygładzi� i uklepa�, 

aby otrzyma� równ� i jednorodn� powierzchni� bez dołków i porów, 
- wyrównan� wg powy�szych zalece� powierzchni� nale�y obrzuci� zapraw� i lekko wyszczotkowa�

wilgotn� szczotk� aby usun�� powierzchnie szkliste. 

5.6. Wykonanie podbetonu
Przed przyst�pieniem do układania podbetonu nale�y sprawdzi� podło�e pod wzgl�dem no�no�ci 
zało�onej w projekcie technicznym. 
Podło�e winne by� równe, czyste i odwodnione. 
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Beton winien by� rozkładany w miar� mo�liwo�ci w sposób ci�gły z zachowaniem kontroli grubo�ci oraz 
rz�dnych wg projektu technicznego. 

6. Kontrola jako�ci robót. 
6.1 Ogólne wymagania dotycz�ce kontroli jako�ci robót podano w ST-0 Wymagania ogólne pkt. 6. 
6.2 Badania przed przyst�pieniemdo robót. 

Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca sprawdza zako�czenie robót przygotowawczych, 
sprawdza dostarczone materiały (jako�� , zgodno�� z dokumentacj� i ST). 

6.3 Badania w czasie robót. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca sprawdza i na bie��co kontroluje jako�� prac – odchyłki  i 
tolerancje. 

Na wykonawcy spoczywa obowi�zek zapewnienia wykonania bada� laboratoryjnych przewidzianych 
norm� PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi wszystkich 
wyników bada� dotycz�cych jako�ci betonu i stosowanych materiałów. 

Wymiary konstrukcji betonowej zawarte w projekcie nale�y rozumie� jako minimalne. 

Dopuszczalne odchyłki (chyba �e projekt zakł�da inne): 
Odchylenie płaszczyzn i kraw�dzi ich przeci�cia od projektowanego pochylenia: 
 - na 1 m wysoko�ci    + 5 mm, 
 - na cał� wysoko�� konstrukcji  + 20 mm, 
 - na słupach podtrzymuj�cych stropy + 15 mm 

Odchylenia płaszczyzn poziomych od poziomu: 
 - na 1 m płaszczyzny    + 5 mm, 
 - na cał� płaszczyzn�    + 15 mm, 
Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzeniu łat� o długo�ci 2.0 m za wyj�tkiem 
powierzchni podporowych: 
 - powierzchnie boczne i spodnie  + 4 mm, 
 - powierzchnie górne    + 8 mm, 
Odchylenie długo�ci lub rozpi�to�ci   + 20 mm 
Odchylenie w wymiarach przekroju poprzecznego + 8 mm 
Odchylenie w rz�dnych powierzchni   + 5 mm 

6.4 Badania w czasie odbioru. 
Badania w czasie odbioru winny umo�liwi� ocen� wszystkich wymaga�, a w szczególno�ci: 

- zgodno�� z dokumentacj� projektow�, 
- jako�� zastosowanych materiałów, 

7. Obmiar robót. 
7.1 Ogólne wymagania dotycz�ce obmiaru  robót podano w ST-0 Wymagania ogólne pkt. 7. 
7.2 Jednostki i zasady obmiarowania. 
Jednostki miary i zasady przedmiarowania podane s� we wła�ciwych katalogach nakładów rzeczowych 
opisanych w przedmiarze robót. 

8. Odbiór robót. 
8.1 Ogólne wymagania dotycz�ce odbioru robót podano w ST-0 Wymagania ogólne pkt. 8. 

8.2 Roboty uznaje si� za zgodne z dokumentacj� projektow�, SST i wymaganiami inspektora nadzoru, 
je�eli wszystkie pomiary i badania (z uwzgl�dnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 dały wynik 
pozytywny. 

8.3 Wymagania przy odbiorze. 
Sprawdzeniu podlega: 

- zgodno�� z dokumentacj� projektow� i SST, 
- rodzaj i jako�� zastosowanych materiałów (certyfikaty i deklaracje wg 6.7 ST-0): 
- estetyka. 
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8.4 Odbiór. 
Wszystkie roboty podlegaj� zasadom odbioru robót zanikaj�cych wg zasad podanych powy�ej. 

9. Podstawa płatno�ci. 
9.1 Ogólne wymagania dotycz�ce podstawy  płatno�ci podano w ST-0 Wymagania ogólne pkt.  
9.2 Podstaw� rozliczenia finansowego jest protokół odbioru cz��ciowego danego elementu robót. 
9.3 Wysoko�� wynagrodzenia wynika z podpisanej umowy i oferty Wykonawcy. 
9.4 Ustala si� wynagrodzenie ryczałtowe. 
9.5 Cena jednostkowa uwzgl�dnia: 

- przygotowanie stanowiska pracy, roboty pomiarowe,
- zapewnienie i dostarczenie niezb�dnych czynników produkcji, 
- wykonanie, dzier�aw� i rozbiórk� deskowa�, 
- przygotowanie i uło�enie mieszanki betonowej, 
- zag�szczenie i piel�gnacj� betonu, 
- oczyszczenie stanowiska pracy. 

10. Przepisy zwi�zane. 
10.1 Ustawa z dnia 07.07.1994 r. – Prawo Budowlane 
10.2 Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpiecze�stwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
10.3 Normy: 

PN-EN 206-1:2003 Beton. 
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody bada�. Oznaczenie wytrzymało�ci. 
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody bada�. Oznaczenie czasów wi�zania i stało�ci obj�to�ci. 
PN-EN 196-6:1997  Cement. Metody bada�. Oznaczenie stopnia zmielenia. 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-B-03002/Az2:2002  Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i oblicznie. 
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s_ wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni syntetycznych 

placu zabaw. 

1.2. Zakres stosowania 

Niniejsza specyfikacja techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót w punkcie 1.1 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz_ zasad prowadzenia robót 

związanych z : 

a) wykonanie nawierzchni syntetycznej bezpiecznej placu zabaw 

1.4. Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 

polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST-0 „Wymagania ogólne" 

1.5. Ogólne wymagania dotycz_ce robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne" 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 

ST-0 „Wymagania ogólne" 

2.2. Materiały na strefę bezpieczną placu zabaw z nawierzchni syntetycznej 

Badania na zgodność z normą PN-EN 1177, lub aprobatą techniczna ITB, lub 

rekomendacja techniczna ITB lub wynik badan specjalistycznego laboratorium 

badającego nawierzchnie. 

1. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta. 

2. Atest PZH dla ofiarowanej nawierzchni. 

3. Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy 

na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez 
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producenta na te nawierzchnie.  

Nawierzchnia winna być przepuszczalna dla wody. Należy ja zrealizować zgodnie z 

normą PN-EN 1177 (nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki z wysokości 

do 200 cm). Wykonawca winien przedstawić certyfikat potwierdzający 

bezpieczeństwo przy swobodnym upadku z wysokości 110 cm. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 „Wymagania ogólne". 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 „Wymagania ogólne" 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne" 

5.2. Wykonanie nawierzchni: 

Nawierzchnie należy wykonać zgodnie z dokumentacją oraz instrukcją producenta. 

Nawierzchnię należy zrealizować zgodnie z PN-EN 1177 zwracając szczególną 

uwagę na jej grubość zapewniającą bezpieczny upadek z wysokości 110 cm. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne" 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne" 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne" 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 „Wymagania ogólne" 

10. NORMY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 

Normy: 

PN-EN 1177 (nawierzchnie placu zabaw amortyzujące upadki) 

PN-EN 1176 (wyposażenie placu zabaw i wymagania bezpieczeństwa) 

Atesty PZH 

Instrukcje producentów urządzeń. 
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1. Cz��� ogólna. 
1.1 Przedmiot. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji (SST) s� wymagania dotycz�ce zakupu i monta�u urzadze�
zabawowych oraz wyposa�enia placu zabaw. 

1.2 Zakres stosowania. 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym. 

1.3 Zakres robót. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maj� zastosowanie przy wykonywaniu robót opisanych w 
pkt. 1.1.  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj� wszystkie czynno�ci maj�ce na celu wykonanie 
przedmiotu specyfikacji, a w tym: 

- zakupu i monta�u urz�dze� zabawowych, 
- wyposa�enie w ławki, kosze i tablice informacyjne, 

1.4 Okre�lenia podstawowe. 
Okre�lenia podane w niniejszej specyfikacji s� zgodne z odpowiednimi normami oraz okre�leniami 
podanymi w ST-0 (Wymagania ogólne). 

1.5 Wymagania ogólne dotycz�ce robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� urz�dze� i wyposa�enia oraz za zgodno�� z 
dokumentacj� projektow�, ST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogólne wymagania podano w ST-0 
(Wymagania ogólne) – pkt. 1.5. 

2. Materiały. 
2.1 Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-0 
(Wymagania ogólne) pkt. 2. 
2.2 Wymagania szczegółowe. 

Wymogi  i wymiary urz�dze� zabawowych oraz wyposa�enia znajduj� si� w opisie do projektu. 
Urz�dzenia zabawowe winny by� zakupione przez wykonawc� robót w firmie specjalistycznej 
wykonuj�cej tego typu urz�dzenia posiadaj�cej na te urz�dzenia wszelkiego rodzaju certyfikaty, atesty i 
�wiadectwa dopuszczenia do stosowania. 
Przyj�ta podstawowa funkcja oraz konstrukcja metalowa tych urz�dze� nie mo�e ulec zmianie. Zmiana 
mo�e dotyczy� wygładu urz�dzenia w zale�no�ci od wyrobu danego producenta.  
Wszystkie elementy wyposa�enia musz� posiada� atesty bezpiecze�stwa (certyfikat zgodno�ci z PN-
EN 1176). 
Urz�dzenia nale�y zamontowa� na placu zabaw zgodnie z przyj�ta w projekcie lokalizacj� na stopach 
fundamentowych betonowych o wymiarach i jako�ci u�ytych materiałów zgodnie z instrukcja monta�u 
dla danego wyrobu uzyskan� od producenta.  

3. Sprz�t. 
3.1 Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST-0 Wymagania ogólne pkt. 3. 
3.2 Sprz�t u�ywany do robót obj�tych specyfikacj� powinien spełnia� wymagania obowi�zuj�ce w 

budownictwie ogólnym, wymagania BHP i by� sprawny. Sprz�t podlega kontroli przez osoby 
odpowiedzialne za BHP. Osoby obsługuj�ce sprz�t winny by� odpowiednio przeszkolone. 

3.3 Sprz�t dowolny. 

4. Transport. 
4.1 Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST-0 Wymagania ogólne pkt. 4. 
4.2 Materiały stosowane w przedmiocie niniejszej specyfikacji powinny by� przewo�one w sposób 

zapewniaj�cy unikni�cie trwałych odkształce� i uszkodze� powierzchniowych, oraz zgodnie z BHP i 
przepisami ruchu drogowego. 

4.3 Przechowywanie pod dachem. 
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5. Wykonywanie robót. 
5.1 Ogólne wymagania dotycz�ce wykonywania robót podano w ST-0 Wymagania ogólne pkt. 5. 
5.2 Zakres i technologia robót opisana jest w dokumentacji projektowej (opis i rysunki). 

Zakres wykonawstwa obejmuje: 
- sprawdzenie wymiarów na budowie, 
- zakup urz�dze� i wyposa�enia, 
- monta� wyposa�enia na budowie 

6. Kontrola jako�ci robót. 
6.1 Ogólne wymagania dotycz�ce kontroli jako�ci robót podano w ST-0 Wymagania ogólne pkt. 6. 
6.2 Badania przed przyst�pieniem do robót. 
Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca sprawdza zako�czenie robót przygotowawczych, sprawdza 
dostarczone materiały (jako�� , zgodno�� z dokumentacj� i ST). 

6.3 Badania w czasie robót. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca sprawdza i na bie��co kontroluje jako�� prac – odchyłki  i 
tolerancje. 

6.4 Badania w czasie odbioru. 
Sprawdzenie estetyki, �wiadectw dopuszczenia, atestów. 

7. Obmiar robót. 
7.1 Ogólne wymagania dotycz�ce obmiaru  robót podano w ST-0 Wymagania ogólne pkt. 7. 
7.2 Jednostki i zasady obmiarowania. 
Jednostki miary i zasady przedmiarowania podane s� we wła�ciwych katalogach nakładów rzeczowych 
opisanych w przedmiarze robót. 

8. Odbiór robót. 
8.1 Ogólne wymagania dotycz�ce odbioru robót podano w ST-0 Wymagania ogólne pkt. 8. 
8.2 Roboty uznaje si� za zgodne z dokumentacj� projektow�, SST i wymaganiami inspektora nadzoru, 
je�eli wszystkie pomiary i badania (z uwzgl�dnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 dały wynik 
pozytywny. 
8.3 Wymagania przy odbiorze. 
Sprawdzeniu podlega: 

- zgodno�� z dokumentacj� projektow� i SST, 
- rodzaj i jako�� zastosowanych materiałów i sprz�tu, 
- prawidłowo�� monta�u, 
- działanie oku�, 
- estetyka  

8.4 Odbiór. 
Odbiorowi podlega: 

Prawidłowo�� monta�u – odchylenie od pionu zgodnie z instrukcja monta�udanego producenta 
urzadze�. 

9. Podstawa płatno�ci. 
9.1 Ogólne wymagania dotycz�ce podstawy  płatno�ci podano w ST-0 Wymagania ogólne pkt.  
9.2 Podstaw� rozliczenia finansowego jest protokół odbioru cz��ciowego danego elementu robót. 
9.3 Wysoko�� wynagrodzenia wynika z podpisanej umowy i oferty Wykonawcy. 
9.4 Ustala si� wynagrodzenie ryczałtowe. 
9.5 Cena jednostkowa uwzgl�dnia: 

- przygotowanie stanowiska pracy, roboty pomiarowe,
- zapewnienie i dostarczenie niezb�dnych czynników produkcji, 
- zakup sprz�tu i wyposa�enia, 
- monta� sprzetu i wyposa�enia na budowie, 
- regulacja 
- oczyszczenie stanowiska pracy. 

10. Przepisy zwi�zane. 
10.1 Ustawa z dnia 07.07.1994 r. – Prawo Budowlane 
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10.2 Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpiecze�stwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
Instrukcje monta�u urzadze� uzyskane od producenta. 


