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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  WYKONANIA I 
ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Nazwa robót budowlanych 

Podwyższenie   i wygłuszenie istniejącego ogrodzenia boiska „ORLIK”,  budowa 
miejsc parkingowych dla boiska Orlik oraz utwardzenie terenu na potrzeby 
magazynowe od strony północno zachodniej  w ramach zadania inwestycyjnego: 
„Budowa podwyższonego ogrodzenia oraz dodatkowych miejsc parkingowych przy 
boisku Orlik przy ul. Zamenhofa-prace przygotowawcze” 

Kody CPV 
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

34953300-5 chodniki 

34928220-6 Elementy ogrodzeń 

34928230-9 Ogrodzenia eliminujące hałas 

45262210-6 Fundamentowanie 

45223300-9 Roboty w zakresie parkingów 

45262311-4 Betonowanie konstrukcji 

39293400-6 trawniki 

44113000-5 Drogowe materiały konstrukcyjne 

34928200-0 ogrodzenia 

 
Inwestor: Gmina Miasto Płock 09-400 Płock 
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                                dz. Nr ew. 159/23 obręb 3 
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1. Wstęp 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót  związanych z   podwyższeniem   i wygłuszeniem istniejącego ogrodzenia boiska „ORLIK”, 
budową miejsc parkingowych dla boiska orlik oraz utwardzeniem terenu na potrzeby magazynowe od 
strony północno zachodniej  w ramach zadania inwestycyjnego: „Budowa podwyższonego ogrodzenia 
oraz dodatkowych miejsc parkingowych przy boisku Orlik przy ul. Zamenhofa-prace przygotowawcze” 

Wymagania ogólne dotyczące robót 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna obejmuje wymagania ogólne dla robót budowlanych. Wykonawca 
powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu i dostaw, niezbędnych do 
wykonania robót objętych umową, zgodnie z  jej warunkami, ST oraz wskazówkami Inspektora 
Nadzoru. 
Przed ostatecznym odbiorem robót Wykonawca uporządkuje plac budowy i przyległy teren, dokona 
rozliczenia z Inwestorem za zużyte media. 
1.2  Określenia podstawowe 
Użyte w Specyfikacji wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 
Roboty budowlane – procesy produkcyjne występujące w budownictwie, w wyniku których powstaje 
obiekt budowlany lub jego część, następuje jego odbudowa, rekonstrukcja, przebudowa, rozbudowa, 
remont, rozebranie itp. 
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Specyfikacjami Technicznymi, 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez dotyczące sposobu 
rea1izacji Robót lub innych spraw związanych 
z prowadzeniem budowy. 
Przedmiar Robót – opracowanie obejmujące zestawienie planowanych robót, obliczenie i podanie ilości 
ustalonych jednostek przedmiarowych, wskazanie podstaw do ustalenia szczegółowego opisu robót lub 
szczegółowy opis robót obejmujący wyszczególnienie i opis czynności wchodzących w zakres robót, 
sporządzone przed wykonaniem robót na podstawie   specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 
robót. 
2 Materiały 
Materiały stosowane przy realizacji zadania  powinny uzyskać pozytywną ocenę stwierdzającą 
przydatność do stosowania  w budownictwie zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz akceptację 
Inspektora Nadzoru. 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom ST zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. 
wbudowanie materiałów bez akceptacji Inspektora Nadzoru, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko 
licząc się z tym, że roboty zostaną nie przyjęte i nie zapłacone.  
Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałowe mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia 
zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. 
Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie 
podstawa akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru  będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane 
następujące warunki: 
-Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 
materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji. 
-Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytworni, gdzie 
odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Umowy. 
 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy. 
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem, usunięciem  i niezapłaceniem. 
  Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
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Robót, były zabezpieczone, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez 
Inżyniera.  
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inżyniera. 
  Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiałów, w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera  o swoim zamiarze co 
najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z 
uwagi na wykonanie badań wymaganych przez Inżyniera.. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału 
nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera. 
3 Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu zgodnego z instrukcjami producentów stolarki, który 
nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu 
będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi 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. 
4 Transport materiałów 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość i właściwości przewożonych materiałów.  
Środki transportu powinny umożliwi ć zabezpieczenie odpowiednio spakowanych wyrobów przed 
uszkodzeniem i wpływami atmosferycznymi.  
5 Wykonanie robót 
5.1Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca  jest   odpowiedzialny  za   prowadzenie Robót zgodnie z warunkami  Umowy,  
za  jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte 
przy budowie, jakość  zastosowanych materiałów,  ST i poleceniami  inspektora nadzoru.  
5.2 Ochrona środowiska 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania w czasie prowadzenia robót wszelkich przepisów 
dotyczących ochrony środowiska. 
5.3 Ochrona przeciwpożarowa i BHP  
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić roboty zgodnie z przepisami bhp i  
ppoż. oraz utrzymywać teren budowy w należytym porządku, zapewnić bezpieczną organizację prac, 
bezwzględnie stosować się do treści wszystkich uzgodnień wydanych przez osoby upoważnione przez 
zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie 
wykonywania robót budowlano-montażowych aż do zakończenia i odbioru robót. Wykonawca będzie 
realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla użytkowników obiektu . 
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia  w sąsiedztwie realizacji robót, spowodowane jego 
działalnością. 
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 bezpieczeństwa określone powyżej są uwzględnione w Cenie 
Umownej. 
5.4 Stosowanie się do ustaleń praw i innych przepisów 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania przepisów powszechnie obowiązujących oraz przepisów 
wydanych przez władze miejscowe, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i jest w pełni 
odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas realizacji robót. 
Przy wykonywaniu i odbiorze robót  należy uwzględnić aktualnie obowiązujące normy i przepisy: 
− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U z 2003 Nr 207, poz. 2016 z 
późniejszymi zmianami), 
− Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. nr 75 z 2002r. poz. 690 z póź. zm., 
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− Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. w 
sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 10, 
poz.48), 
− Polskie Normy, 
− Przepisy BHP dotyczące prowadzenia robót budowlanych. 
5.5 Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego 
Wykonawca zapewni w trakcie realizacji robót, na czas niezbędny: 
-utrzymanie płynności ruchu publicznego, 
-bieżące utrzymanie objazdów i przejazdów w stanie technicznym, umożliwiającym ruch kołowy i 
pieszy zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Po wykorzystaniu i uzgodnieniu z inżynierem dokona likwidacji objazdów przejazdów i organizacji 
ruchu, w tym: 
-usunięcia nie wbudowanych  materiałów i oznakowania, 
-doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego. 
Koszt utrzymania i likwidacji objazdów/przejazdów oraz zastępczej organizacji ruchu nie podlega 
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 
5.6  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 Inżyniera. Różnice pomiędzy powołanymi normami a 
ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez wykonawcę i przedłożone 
inżynierowi do zatwierdzenia.  
5.7.Wykopaliska 
Wykonawca, o ile zajdzie taka konieczność lub wynika to z uzgodnień  zapewni na własny koszt nadzór 
archeologiczny nad prowadzonymi robotami.  
O wszelkich wykopaliskach (monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości 
o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym) odkrytych  na terenie budowy , Wykonawca 
zobowiązany jest powiadomić nadzór archeologiczny i Inżynierii i  postępować dalej zgodnie z ich 
poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w 
robotach, inżynier po uzgodnieniu z zamawiającym i wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania 
robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową. 
  
6 Obmiar robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Kosztorysem 
Ofertowym i ST.  
Obmiar robót zawierać będzie: 
− podstawę wyceny i opis robót, 
− ilość przedmiarową robót  ( z Wycenionego Przedmiaru Robót), 
− datę obmiaru, 
− dane osoby wykonującej obmiar. 
Obmiar zostanie przeprowadzony po zakończeniu robót przed odbiorem końcowym robót. Zasady 
obmiaru robót określają pozycje katalogowe zastosowane w Przedmiarze Robót. 
7 Odbiór robót 
  Roboty wyszczególnione w Specyfikacji Technicznej podlegają: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi końcowemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
7.1Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych 
robót, które w dalszym procesie ulegną zakryciu.  
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Odbiór będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru.  
O gotowości danej części robót do odbioru wykonawca powiadamia inspektora nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia powiadomienia o 
tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia  
Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów, zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych, 
dokumentów potwierdzających przydatność do stosowania w budownictwie i jakość wbudowanych 
materiałów  i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z ST   i ustaleniami.  
7.2 Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót i dotyczy w szczególności:  
a) każdego elementu robót,  w odniesieniu do którego w umowie określono osobną płatność,  
b).każdej znaczącej części robót, która została ukończona,  
c)każdej części robót, którą zamawiający wybrał celem zajęcia lub użytkowania przed zakończeniem 
zadania. 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i 
ich usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest dokonywany według zasad jak 
przy odbiorze końcowym przez inspektora nadzoru w obecności wykonawcy. Protokół odbioru 
częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, o którym mowa w umowie. 
7.3 Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o całkowitym zakończeniu robót oraz 
gotowości do odbioru końcowego. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach 
umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia Robót i przyjęcia 
dokumentów, o których mowa w punkcie 7.4. 
 Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego w obecności inspektora 
nadzoru i wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 
robót z  ST. 
Przy dokonywaniu odbioru końcowego komisja odbiorowa powinna w szczególności stwierdzić 
zgodność wykonanych robót z dokumentacją przedmiarowo-kosztorysową, specyfikacjami technicznymi 
wykonania i odbioru robót, aktualnymi normami i przepisami, zasadami ogólnie przyjętej wiedzy 
technicznej oraz umową. 
W toku odbioru końcowego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych oraz dokona przeglądu wykonanych robót, 
sprawdzi kompletność dokumentacji odbiorowej. 
Badanie materiałów zastosowanych do wykonania elementów należy przeprowadzić pośrednio na 
podstawie załączonych "zaświadczeń o jakości" wystawionych przez producenta oraz zaświadczeń 
wykonawcy z kontroli jakości elementów, stwierdzających zgodność użytych materiałów z 
wymaganiami Specyfikacji Technicznych oraz normami państwowymi. 
Z dokonanego odbioru robót zostanie sporządzony protokół; w którym powinny być wymienione 
zauważone usterki. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej ST z uwzględnieniem tolerancji i nie 
ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrą-
ceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
Dokumentach Umowy. 
7.4 Dokumenty do odbioru końcowego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego 
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
Do odbioru końcowego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. Obmiar robót, 
2. Dokumenty ustalające końcową wartość wykonanych robót, 
3. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów.    
4. Atesty jakościowe wbudowanych materiałów. 
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione  wg wzoru 
ustalonego przez zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających 
wyznaczy komisja. 
7.5 Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem usterek  
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i w okresie gwarancyjnym.  
8 .PODSTAWA PŁATNOŚCI 
8.1Ustalenia Ogólne 
Podstawą płatności jest wartość wynikającą z przeliczenia ceny jednostkowej podanej w Kosztorysie 
Ofertowym i ilości faktycznie wykonanych robót.   
a) Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności,   wymagania i 
badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej.  
b) Ceny jednostkowe  robót będą obejmować: 
– robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
  -    wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania,  
       ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 
– wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
– koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
– koszty niezbędnych lub wymaganych w ST badań i pomiarów, 
– koszty organizacji placu budowy, 
– podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami dla wszystkich  czynności    związanych z 
wykonaniem robót, tj: robót przygotowawczych i pomiarowych, oznakowania i zabezpieczenia 
prowadzonych robót,badań, pomiarów i prób, uporządkowania miejsc prowadzonych robót. 
Do cen jednostkowych stanowiących podstawę wyliczenia wartości robót  nie należy wliczać podatku 
VAT. 
Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej przyszłego terenu budowy, zapoznania się z 
warunkami realizacji robót. W ramach wizji lokalnej należy stwierdzić:  
- istniejące przeszkody i kolizje widoczne na zewnątrz; 
- możliwość zagospodarowania terenu budowy, w tym składowania materiałów. 
9.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
9.1  Program zapewnienia jakości (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy należy przedstawienie programu zapewnienia jakości, w którym 
przedstawi zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, 
gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową,  ST i ustaleniami. 
Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na terenie budowy wraz z oznakowaniem, 
- sposób zapewnienia 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 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 Inżynierowi; 
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 urządzeń pomiarowo-kontrolnych, 
- rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 
lepiszczy, kruszyw itp., 
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- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
- 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. 
9.2     Zasady kontroli jakości Robót. 
Celem kontroli 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. Wykonawca będzie 
przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, 
że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 
Minimalne badania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach i wytycznych. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają ważną legalizację i odpowiadają wymaganiom norm określających procedurę badań. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
9.3    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. Inżynier może polecić przeprowadzenie dodatkowych 
badań, tych materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości. Koszty tych badań ponosi Wykonawca , 
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym wypadku, koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do próbek dostarcza Wykonawca. 
9.4    Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z normami. W przypadku gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST. stosować należy wytyczne krajowe albo inne 
procedury. Przed przystąpieniem do badań i pomiarów, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki do akceptacji przez Inżyniera. 
9.5      Raport z badań. 
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.  
9.6     Badania dokonywane przez Inżyniera. 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier 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. 
Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 
oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na postawie wyników badań dostarczonych 
przez Wykonawcę. 
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 
koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier 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 ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych i dodatkowych badań 
i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
9.7     Certyfikaty i deklaracje jakości materiałów i urządzeń 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inżynier może dopuścić do użycia 
materiały, które posiadają: 
1) certyfikat na znak bezpieczeństwa 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 Norma lub 
      - aprobata techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie  
          ustanowiono Polskiej                   
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Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określona w punkcie 1 i które spełniają  wymogi ST. 
W przypadku materiałów, dla których są wymagane ww. dokumenty przez ST , każda partia materiałów 
będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe będą posiadać ww. dokumenty  wydane przez producenta, poparte w razie 
potrzeby, wynikami wykonanych przez niego badań. 
Materiały posiadające ww. dokumenty, a urządzenia –ważną legalizację, mogą być badane w dowolnym 
czasie. Jeżeli stwierdzona zostanie niezgodność ich właściwości z ST, materiały takie lub urządzenia, 
zostaną odrzucone. 
9.8.  Dokumenty Budowy  
9.8.1 Dziennik Budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowiązującym Wykonawcę 
i Zamawiającego w okresie od przekazania 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 dotyczyć będą 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 po drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokóły i inne dokumenty, będą oznaczone kolejnymi numerami 
załącznika i opatrzone datą oraz podpisem Wykonawcy i Inżyniera.  
Do dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania terenu budowy, 
- datę przekazania Dokumentacji Projektowej, 
- datę uzgodnienia przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,  
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robot, 
- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia Inżyniera, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbioru robot zanikających, ulęgających zakryciu, częściowych i końcowych 
odbiorów robot, 
- wyjaśnienia , uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegającym ograniczeniom 
lub szczególnym wymaganiom, 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 i zabezpieczania robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów , pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
podaniem, kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy, będą przedłożone 
Inżynierowi do ustosunkowania się. Decyzje Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy , Wykonawca 
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się . Projektant nie jest 
jednak stroną i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robot. 
9.8.2 Księga Obmiaru 
Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 
z elementów Robot. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza się w sposób ciągły, w jednostkach 
przyjętych w wycenionym Ślepym Kosztorysie i wpisuje do Księgi Obmiaru. 
9.8.3 Dokumenty  laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne 
wyniki badań Wykonawcy, będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie jakości robot. 
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robot. Winny być udostępniane na każde życzenie 
Inżyniera. 
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9.8.4 Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt.(1)-(3) następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na budowę, 
b) protokół przekazania Terenu Budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy, 
d) protokół odbioru Robót, 
e) protokóły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie, 
9.8.5 Przechowywanie dokumentów 
Dokumenty budowy winny być przechowywane na Terenie Budowy, w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym miejscu  Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie, w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego. 
 
 
 

WARUNKI SZCZEGÓŁOWE  WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT     BUDOWLANYCH 
 
NIWELACJA POD PLAC MAGAZYNOWY ORAZ KORYTOWANIE POD NAWIERZCHNIE 
1.     Sprzęt 
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Roboty ziemne można wykonywać przy 
użyciu dowolnego sprzętu. Przy niwelacji terenu roboty ziemne  przeprowadzić  z uzyciem sprzętu  
mechanicznego  około 80% zakresu robot  i 20% ręcznie. Prace ziemne ręczne prowadzić w sąsiedztwie  
studni kanalizacji deszczowej.  
2.     Transport  
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed 
spadaniem lub przesuwaniem. 
3.     Wykonanie robót 
Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu należy sprawdzić zgodność 
rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar 
sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków 
gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych. 
Wykopy w osłonie ścianek szczelnych  
Przed rozpoczęciem i w trakcie wykopów należy wykonywać pomiary geodezyjne z wyznaczeniem osi i 
ustawieniem kołków kierunkowych, ław wysokościowych i reperów pomocniczych, z wyznaczeniem 
krawędzi wykopów, niwelacją kontrolną robót ziemnych i dna wykopu. 
podczas wbijania. 
5.1.3.  Zabezpieczenie skarp wykopów 
(1)  Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie następujących 
bezpiecznych nachyleń skarp: 
-  w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1 
-  w gruntach mało spoistych 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 być stosowane następujące 
zabezpieczenia: 
-  w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3-krotnej głębokości 
wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć spadki umożliwiające 
odpływ wód opadowych. 
-  naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno być usuwane z 
zachowaniem bezpiecznych nachyleń. 
-  stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych czynników. 
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5.1.4.  Tolerancje wykonywania wykopów 
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm. 
Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów 
(1)  "Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 
(2)  Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna 
być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu. 
(3)  W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu a zwłaszcza poniżej poziomu 
projektowanego posadowienia należy porozumieć się z Inżynierem celem podjęcia odpowiednich 
decyzji. 
 
WYWÓZ ZIEMII 
1. Do ładowania na środki transportowe mogą być stosowane koparki o pracy cyklicznej 
podsiębierne lub ładowarki  o zdolności przerobowej dostosowanej do istotnej potrzeby i wyposażenia 
placu budowy. Koparka powinna być tak ustawiona i obsługiwana, aby była zapewniona jej stabilność; 
zabezpieczenie koparki przed zsunięciem się może być dokonywane przez stosowanie podkładów; 
jakiekolwiek nadwieszki i podkopy gruntu pod stanowiskiem koparki są niedopuszczalne 
2. Do obsługi koparek mogą być dopuszczeni pracownicy pełnoletni, mający uprawnienia i 
przeszkoleni w zakresie BHP. 
3. Koparki po skończonej pracy nie powinny być pozostawione bez opieki, a dostęp do nich osób 
postronnych jest zabroniony; na koparce powinien znajdować się napis ostrzegawczy,  przebywanie w 
zasięgu pracy koparki grozi śmiercią. 
4. Przebywanie osób w odległości mniejszej niż 10 m. od koparki oraz pod konstrukcją 
przeciwciężaru koparki oraz wchodzenie i schodzenie z niej podczas jej pracy lub przemieszczania jest 
zabronione. 
5. Przy nabieraniu gruzu koparkami podsiębiernymi nie wolno dopuszczać do tworzenia się 
nawisów gruntu; powstałe nawisy należy usuwać z powierzchni terenu, a pracownicy usuwający je 
powinni być ubezpieczeni odpowiednim sprzętem. 
6. Łyżka koparki nie powinna być przemieszczana nad kabiną kierowcy, a otwieranie łyżki nie 
powinno być dokonywane na wysokości większej niż 0,5 m. nad dnem skrzyni samochodu w przypadku 
ładowania gruntów sypkich i 0,25 m. przy ładowaniu urobku kamiennego; wyładowywanie zawartości 
łyżki na środek transportowy może być dokonane po 
zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki. 
7. Po zakończeniu pracy łyżkę koparki należy opuścić na ziemię, a silnik wyłączyć, zablokować 
podwozie. 
 Zagospodarowanie  odpadów powinno się odbyć z zachowaniem Ustawy „o odpadach” z 
dnia 27 kwietnia 2001 opublikowanej  w Dzienniku Ustaw Nr 62 z dnia 20 czerwca 2001 
roku.  Wykonawca powinien  powyższe uzgodnić z Inwestorem i odpowiednimi władzami  i 
w razie potrzeby  uzyskać stosowne zgody.  
 
 
 
 ROBOTY DEMONTAŻOWE –rozbiórka fragmentów ogrodzenia   
1. Przy wykonywaniu robót wyburzeniowych należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP, 
stosować sprzęt ochronny  i zabezpieczający , stosować się do uwag zawartych w projekcie 
technicznym, rozbiórkę elementów konstrukcyjnych uzgadniać każdorazowo z Inspektorem Nadzoru 
2. Do zrywania lub rozbiórki obiektów lub nawierzchni przewidzianych do usunięcia z placu 
budowy, stosować młotki pneumatyczne lekkie (o masie 7-9 kg), średnie (10 - 12kg) i ciężkie (powyżej 
12 kg). 
3. W przypadku braku sprężarek dostarczających powietrze do młotków pneumatycznych mogą 
być stosowane młotki elektryczne lub spalinowe przy zachowaniu dużej ostrożności z punktu widzenia 
bezpiecznego wykonywania robót. 
4. Przy zrywaniu lub rozbiórce obiektów lub nawierzchni młotkami pneumatycznymi należy 
przestrzegać następujących zasad: 
a) stosować przerwy w pracy pracowników obsługujących narzędzia pneumatyczne ze względu na 
dużą ilość drgań oddziaływujących na organizm ludzki, 
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b) nie wolno dopuszczać do wykonywania robót narzędziami pneumatycznymi kobiet, młodocianych oraz 
osób chorych na reumatyzm, 
c) przy pracy młotem wyburzeniowym zatrudniać równocześnie dwóch robotników, zmieniających się 
co pół godziny, 
a) ograniczać do możliwego minimum bieg luzem narzędzi pneumatycznych, ze względu na wywoływanie 
przez te urządzenia nadmiernego hałasu, 
b) narzędzia pneumatyczne podczas pracy powinny być trzymane sprężyście za uchwyty rękami zgiętymi 
w łokciach, a przewód odprowadzający zużyte powietrze nie powinien być skierowany na obsługującego 
dane urządzenie; poza tym pracownik obsługujący młot pneumatyczny powinien go tak ustawiać, aby 
pył wytwarzany w czasie jego pracy był  odwiewany przez wiatr, 
c) pracownicy obsługujący narzędzia pneumatyczne powinni być poddawani badaniom lekarskim 
przynajmniej dwa razy  w roku. 
 
PONOWNY MONTAŻ OGRODZENIA   
Zdemontowane  ogrodzenie  przy projektowanym parkingu należy  ponownie  zamontować  w miejscu  zgodnie 
z projektem na nowych stopach fundamentowych. 
 
  
 ROBOTY BETONIARSKIE –fundamenty ogrodzenia 
1.Podstawoew pojęcia 
Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i 
odbioru robót budowlanych betonowych związanych z wykonaniem stóp fundamentowych  słupów 
stalowych. 
Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbędny przy realizacji i 
odbiorze robót. 
Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót betonowych, związanych z układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej. 
Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne oraz podanymi poniżej: 
Beton zwykły 
Beton o gęstości powyżej 1,8 kg/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach 
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 
Klasa betonu 
Symbol literowo-liczbowy (np. B15) klasyfikujący beton pod względem jego wytrzymałości na 
ściskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną Rb

G. 
Mieszanka betonowa 
Mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. 
Nasiąkliwość betonu 
Stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton do jego masy wstanie suchym. 
Partia betonu 
Ilość betonu o tych samych wymaganiach, podlegająca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w okresie 
umownym - nie dłuższym niż 1 miesiąc - z takich samych składników, w ten sam sposób i w tych 
samych warunkach. 
Stopień mrozoodporności 
Symbol literowo-liczbowy (np. F50) klasyfikujący beton pod względem jego odporności na działanie 
mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania i odmrażania próbek betonowych. 
stopień wodoszczelności 
Symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod względem przepuszczalności wody. Liczba 
po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w Mpa , działającego na próbki betonowe. 
Urabialność mieszanki betonowej 
Zdolność do łatwego i szczelnego wypełniania formy przy zachowaniu jednorodności mieszanki 
betonowej. 
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Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie - Rb
G 

Wytrzymałość zapewniona z 95% prawdopodobieństwem, uzyskana wyniku badania na ściskanie 
kostek sześciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z PN-B-
06250. 
Zaczyn cementowy 
Mieszanina wody i cementu. 
Zaprawa 
Mieszanina cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków przechodzących przez 
sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2,0 mm. 
Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodność 
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera.  
2.Materiały 
Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują postanowienia odpowiednich norm polskich. 
Woda. 
Woda do betonu musi odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250. Wodę do betonu przewiduje 
się czerpać z wodociągów miejskich. Woda ta nie wymaga badania. 
Domieszki i dodatki do betonu 
Zaleca się stosowanie do betonów domieszek chemicznych o działaniu napowietrzającym, 
uplastyczniającym i przyspieszającym/opóźniającym wiązanie betonu. Dopuszcza się stosowanie 
domieszek kompleksowych: napowietrzająco - uplastyczniających i przyspieszająco - 
uplastyczniających. Domieszki do betonów muszą posiadać atest. 
Beton 
Na budowie należy stosować beton o klasie określonej na rysunkach, dostarczony z wytwórni betonu. 
Beton musi spełniać następujące wymagania normy PN-88/B-06250: 
wskaźnik wodno-cementowy c/w < 0,50 nasiąkliwość do 5% 
3. Sprzęt 
3.1 .Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
3.2.Sprzęt do wykonania konstrukcji nośnych z betonu 
Do zagęszczania mieszaki betonowej należy stosować: 
przy zagęszczaniu wgłębnym wibratory z buławami o średnicy nie większej od 0,65 
4.Transport 
4.1 .Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Środki do transportu betonu: 
mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. 
gruszkami).Ilość gruszek należy tak dobrać, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z  
uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy 
w przypadku awarii samochodu. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 
• 90 min. - przy temperaturze + 15°C 
• 70 min. - przy temperaturze + 25°C 
• 30 min. - przy temperaturze + 30°C 
5. Wykonywanie robót 
5.1 .Ogólne zasady wykonania robót 
5.2.Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty betonowe. 
5.3.Zalecenia ogólne 
Rozpoczęcie   robót   betoniarskich   może   nastąpić  w   oparciu   o   szczegółowy   program   i 
dokumentację technologiczną zaakceptowaną przez Inżyniera, obejmującą: 
-sposób transportu mieszanki betonowej. Kolejność i sposób betonowania 
-wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w przerwach 
-sposób pielęgnacji betonu, warunki rozformowania konstrukcji , 
-zestawienie koniecznych badań. 
Przed przystąpieniem do betonowania, powinna być stwierdzona przez Inżyniera prawidłowość 
wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie. 
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Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-88/B-06250 i PN-
65/B-06251. 
5.4.Betonowanie 
5.4.1.Podawanie i układanie mieszanki betonowej: 
Do   podawania   mieszanek   betonowych   należy   stosować   pojemniki   o   konstrukcji 
umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek 
plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne, przy czym 
wymaga się sprawdzania ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Przed 
przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: 
• zgodność rzędnych z projektem 
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,74m. od powierzchni na którą spada.  
5.4.2.Zagęszczanie betonu 
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy stosować następujące warunki: 
Wibratory do mieszanki betonowej powinny się charakteryzować częstotliwością min. 6000 drgań na 
minutę,  
Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5-8 cm w warstwę 
poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 sek., po czym powoli wyjmować 
w stanie wibrującym. 
Kolejne miejsce zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,5 R, gdzie R jest  promieniem 
skutecznego działania wibratora. 
5.4.3.Przerwy w betonowaniu 
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach przewidzianych w projekcie. Ukształtowanie 
powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być zgodne z rysunkami, a w prostszych przypadkach 
można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do kierunku naprężeń głównych. 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do 
połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 
• usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa 
cementowego, 
• zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z gęstego zaczynu 
cementowego o grubości 2-3 mm lub zaprawy cementowej 1:1 o grubości 5mm 
Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie 
betonowania nie powinno odbyć się później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym 
stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C , to czas trwania przerwy nie 
powinien przekraczać 2 godzin. 
5.4.4.Wymagania przy pracy w nocy. 
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest wcześniejsze 
przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i 
dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 
5.4.5.Pobranie próbek i badanie 
Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne lub 
inne uprawnione laboratorium) przewidzianych normą PN-88/B-06250 i dodatkowymi wymaganiami 
oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących 
jakości betonu i stosowanych materiałów. Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom 
technologicznym, należy opracować plan kontroli jakości betonu, dostosowany do wymagań technologii 
produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględniane badania przewidziane aktualną normą i 
niniejszymi ST oraz ewentualne inne, konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych 
zabiegów technologicznych. 
Badania powinny obejmować: 
• badanie składników betonu 
• badanie mieszanki betonowej 
• badanie betonu 
Powyższe badania powinny spełniać wymagania zawarte w normie PN-88/B-06250. 
5.5.Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu. 
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Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż 5°C, 
zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed 
pierwszym zamarznięciem. 
Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich 
samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. 
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to 
zgody Inżyniera oraz zapewnienia temperatur mieszanki betonowej +20°C w chwili układania i 
zabezpieczania uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura 
mieszanki betonowej w chwili opróżnienia betoniarki nie powinna być wyższa niż 35°C. 
Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu, należy wcześniej   
podjąć  działania   organizacyjne   pozwalające   na   odpowiednie   osłonięcie   i podgrzanie 
zabetonowanej konstrukcji. 
5.6.Pielęgnacja betonu 
Bezpośrednio po zakończeni betonowania zaleca się przekrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami 
wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem 
i nasłonecznieniem. 
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 24 godz. od zakończenia 
betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni 
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 
Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyższej, beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 
godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni jak wyżej. 
Przy temperaturze otoczenia poniżej +5°C betonu nie należy polewać. 
Nanoszenie błon nieprzepuszczalnych dla wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie 
się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane wymagania 
odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-32250. 
W czasie dojrzewania  betonu  elementy powinny być chronione  przed  uderzeniami  i drganiami 
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. 
Obciążenie świeżo zabetonowanej konstrukcji lekkimi środkami transportu dopuszcza się po 
osiągnięciu przez beton wytrzymałości co najmniej 5 MPa. 
5.7.Wykańczanie powierzchni betonu  
5.7.1.Równość powierzchni i tolerancje. 
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 
Wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami 
kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię. 
Pęknięcia są niedopuszczalne. 
Dopuszczalne rozwarcie powierzchniowych rys skurczowych wynosi 0,30 mm . 
Pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie  
zachowane,  a  powierzchnia  na  której  występują nie jest większa  niż  0,5% powierzchni. 
5.7.2.Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń. 
Raki i ubytki uzupełniać betonem i następnie wygładzić packami, aby otrzymać równą i jednorodną 
powierzchnię bez dołków i porów. 
5.8.Deskowanie 
 5.8.1.Uwagi ogólne. 
Konstrukcja deskowań powinna być dostosowana do przeniesienia sił wywołanych: 
a) parciem świeżej masy betonowej 
b) uderzeniami przy jej wylewaniu 
oraz uwzględniać szybkość betonowania i sposób zagęszczania. Konstrukcja deskowania powinna 
spełniać następujące warunki: 
zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji 
zapewniać jednorodną powierzchnię betonu 
zapewniać odpowiednią szczelność 
zapewniać łatwy montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia 
wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. 
5.8.2.Materiały 
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Deskowanie będzie wykonane według projektu deskowania, opracowanego na podstawie obliczeń. 
Projekt deskowania opracowuje wykonawca. Deskowania wykonane będą w jednym z dostępnych 
systemów. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wykonanie części deskowań z desek z drzew 
iglastych III klasy o minimalnej grubości 32mm. Deski powinny być jednostronnie strugane. Dla 
deskowań systemowych wymagana jest dokumentacja montażu . 
6. Kontrola jakości robót 
6.1 .Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Zasady ogólne kontroli jakości robót podano w  "Wymagania ogólne"  
6.2.Badania kontrolne betonu  
6.2.1.Wytrzymałość na ściskanie 
Dla określenia wytrzymałości betonu na ściskanie należy w trakcie betonowania pobrać próbki 
kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w ilości nie mniejszej niż: 
1 próbka na 100 zarobów 1 próbka na 50 m3 betonu 3 próbki na dobę 
6 próbek na partię betonu (zmniejszenie liczby próbek do 3 na partię wymaga zgody Inżyniera) 
Próbki  pobiera się  losowo  po jednej  równomiernie w okresie  betonowania,  a  następnie 
przechowuje, przygotowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z normą PN-88/B-06250.Jeżeli próbki 
pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej klasy betonu, 
należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. Jeżeli wyniki tych badań będą 
pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej klasie betonu. 
W przypadku nie spełnienia warunku wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach dojrzewania 
dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inżyniera, spełnienie tego warunku w okresie 
późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni. 
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się badania nieniszczące wytrzymałości betonu wg PN-74/B-
06261 lub PN-74/B-06262. Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton można uznać za 
odpowiadający wymaganej klasie. 
Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w wieku 
wcześniejszym od 28 dni. 
Partia betonu może być zakwalifikowana do danej klasy, jeżeli jego wytrzymałość określona na 
próbkach kontrolnych spełnia warunki określone w normie PN-88/B-06250. 
6.2.2.Nasiąkliwość betonu 
Dla określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać na stanowisku betonowania - co najmniej 1 raz w 
okresie    betonowania obiektu, oraz każdorazowo przy zmianie składników betonu, sposobu 
układania i zagęszczania - po 3 próbki, o kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształcie 
nieregularnym, zgodnie z PN-88/B-06250. 
Próbki przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w wieku 28 dni, zgodnie z PN-88/B-06250. 
Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
6.3.Tolerancja wymiarów 6.3.1.Uwagi ogólne 
Wymiary konstrukcji betonowej zawarte w projekcie należy rozumieć jako wymiary minimalne. Podane 
niżej tolerancje wymiarów należy traktować jako miarodajne tylko wtedy, gdy rysunki nie przewidują 
inaczej. 
6.3.2.Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i położenia konstrukcji. 
Odchylenie płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia od projektowanego pochylenia: 
• na 1 m. wysokości - 5 mm 
• na całą wysokość konstrukcji - 20 mm 
• na słupach podtrzymujących stropy - 15mm 
Odchylenia płaszczyzn poziomych od poziomu 
• na 1 m. płaszczyzny w dowolnym kierunku - 5 mm 
• na całą płaszczyznę - 15 mm 
Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniułatą o długości 2,0m. z wyjątkiem 
powierzchni podporowych: 
• powierzchni bocznych i spodnich -           +/-4 mm 
• powierzchni górnych -           +/-8 mm 
Odchylenie długości lub rozpiętości elementów -           +/-20 mm 
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego -           +/-8 mm 
Odchylenia w rzędnych powierzchni dla innych elementów -           +/-5 mm 
8. Odbiór robót 
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8.1 .Zgodność robót z projektem i Specyfikacją. 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną oraz 
pisemnymi decyzjami Inżyniera. 
8.2.Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu.  
8.2.1.Dokumenty i dane 
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest: 
pisemne  stwierdzenie  Inżyniera w  Dzienniku  Budowy o wykonaniu  robót zgodnie  z projektem i 
ST,inne pisemne stwierdzenie Inżyniera o wykonaniu robót. 
8.2.2.Zakres robót 
Zakres robot zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inżyniera lub inne 
dokumenty potwierdzone przez Inżyniera. 
8.3.Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inżyniera w Dzienniku Budowy 
zakończenia robót betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót zawartych w 
umowie. 
9. Podstawa płatności 
Wyłączono z zakresu opracowania. 
10. Przepisy związane 
• PN-B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenie cech fizycznych. 
• PN-B-30000 Cement portlandzki. 
• PN-B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
• PN-B-30011 Cement portlandzki szybkotwardniejący. 
• PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
• PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
• PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statyczna kontrola jakości. 
• PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
• PN-63/B-06261 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
• PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. 
• PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
• BN-66/7113-10 Sklejka szalunkowa. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - Arkady Warszawa 1989 r. 
 
WYKONANIE  PARKINGU I PLACU  MAGAZYNOWEGO 
a) Korytowanie 
Wykonawca powinien przystąpić do wykonywania koryta oraz profilowania i 
zagęszczenia podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robot związanych z wykonaniem warstw 
nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża 
i wykonywanie tych robót z wyprzedzeniem jest możliwe wyłącznie za zgoda Inżyniera, 
W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może 
odbywać sie ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej 
warstwy nawierzchni. Zagęszczenie podłoża należy kontrolować według normalnej próby Proctora, 
przeprowadzonej zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda I . Wskaźnik zagęszczenia należy okreslic zgodnie 
z BN-77/8931-12. 
Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w wykopach i miejscach zerowych robót Ziemnych 
Strefa korpusu Minimalna wartość Is dla innych dróg 
-ruch mniejszy od ciężkiego 
Górna warstwa o grubosci 20 cm 1,00 
Na głębokości od 20 do 50 cm od powierzchni robót ziemnych 0,97 
b) podbudowy  zagęszczone z tłucznia  
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 osiągniecie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa 
składa sie z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i 
zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy  
każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inżyniera. 
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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 określona ilością wody i równomiernie  wymieszana. W przypadku, 
gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy 
osuszyć. 
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być 
utrzymywana w dobrym stanie.  
Podbudową  należy ułożyć zgodnie z wymaganiami  normy PN-S-02205 Drogi samochodowe i roboty 
ziemne. Po zagęszczeniu podbudowy pod polbruki należy uzyskać moduł wtórny odkształcenia 
statycznego -100Mpa. Badania kontrolne przeprowadzić za pomocą płyty statycznej FSS. 
c) Ułożenie kostki 
Kostkę układa sie na podsypce w taki sposób, aby szczeliny miedzy kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. 
Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni gdyż w czasie 
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 
Do zagęszczenia nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. Po ubiciu 
nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełniania i zamieść nawierzchnie. 
KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
a) Nierówności profilowanego i zagęszczonego podłoża należy mierzyć łata. 
Nierówności nie mogą przekraczać 2 cm. 
Spadki poprzeczne należy mierzyć za pomocą 4-metrowej łaty i poziomicy we wszystkich punktach 
głównych łuków poziomych: na początku i końcu każdej krzywej przejściowej oraz na początku, w 
środku i na końcu każdego łuku kołowego. Spadki poprzeczne podłoża powinny być zgodne z 
Dokumentacja Projektowa z tolerancja ±0.5%. 
Głębokość koryta i rzędne należy sprawdzać co 20 m w osi nawierzchni i na jej 
krawędziach, a na odcinkach krzywoliniowych co 10 m. 
Różnice pomiędzy rzędnymi zmierzonymi a projektowanymi nie powinny przekraczać +0 cm i -2 cm. 
Os w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej ni_ 3 cm. 
Szerokość koryta nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm  oraz-5 cm. 
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od  określonych 
powyżej powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównanie i 
powtórne zagęszczenie.  
b) Podbudowa piaskowa 
Szerokość podbudowy nie może różnić sie od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm. 
Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrowa łata. 
Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać: 
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej, 
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacja projektowa, z 
tolerancja ± 0,5 %. 
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać + 1 cm, -2 cm. 
Os podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej więcej ni_ ± 5 cm. 
Grubość podbudowy nie może sie różnic od grubości projektowanej o więcej niż: 
- dla podbudowy zasadniczej ± 10%, 
Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy 
Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od określonych w punkcie ww 
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 pełna grubość do połowy szerokości pasa ruchu, 
dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie. 
Niewłaściwa grubość podbudowy 
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę 
podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na 
odpowiednia głębokość, zgodnie z decyzja Inżyniera, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich 
właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone. 
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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. 
Niewłaściwa nośność podbudowy 
Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty 
niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez  Inżyniera. 
Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy  zaniżenie nośności 
podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy. 
c) Betonowa kostka brukowa - musi posiadać aprobatę techniczna pozwalająca na jej stosowanie w 
budownictwie drogowym, natomiast Wykonawca własne badania laboratoryjne określające cechy kostki. 
Dopuszcza sie zastosowanie betonowej kostki brukowej zgodnej z PN-EN 1338 
„Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań”. 
Betonowe kostki brukowe powinny posiadać cechy fizykomechaniczne określone w tablicy:Lp. 
Cechy Wartość i Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach MPa, co najmniej 
a) średnia z sześciu kostek 60 
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50 
2 Nasiąkliwość woda wg PN-B- 06250, % nie więcej niż 5 
3 Odporność na zamrażanie, po 50 cyklach zamrażania, wg PN-B-06250 
a) pęknięcia próbki 
b) strata masy, % nie więcej niż 5 
c) obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamrażanych, %, nie 
więcej niż 20 
4 Ścieralność na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 , mm, nie więcej niż 4 
Wygląd zewnętrzny: Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 
Powierzchnia górna kostek powinna byc równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, 
wklęśnięcia nie powinny przekraczać: 
- 2 mm, dla kostek o grubości £ 80 mm, 
- 3 mm, dla kostek o grubości > 80 mm. 
Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej: 
Grubości kostek: 
- 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego. 
Tolerancje wymiarowe wynoszą: 
- na długości ± 3 mm, 
- na szerokości ± 3 mm, 
- na grubości ± 5 mm. 
Kolor kostek: szary i kolorowy wg. Dokumentacji Projektowej 
Wzory kostek przedstawić do zatwierdzenia Inżynierowi. 
Piasek na podsypkę piaskowa i zaprawce cementowo – piaskowa do wypełnienia spoin. Należy stosować 
piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-11113:1996 "Kruszywo naturalne do nawierzchni 
drogowych. Piasek" (gat. 1). 
Piasek nie może zawierać domieszek gliny w ilościach przekraczających 5 %. 
Sprawdzenie podsypki obejmuje sprawdzenie grubości oraz wymaganych spadków poprzecznych i 
podłużnych. Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać + 1,0 
cm. 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych 
polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa oraz 
- pomierzenie szerokości spoin, 
- sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
- sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
- sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin 
elementu przez pomiar i policzenie uszkodzę występujących na powierzchniach i 
krawędziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń 
należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do l mm, zgodnie z 
ustaleniami PN-B-10021 [4]. 
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Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do l mm przy użyciu 
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z wymaganiami tablicy l i 2. Sprawdzenie 
katów prostych w narożach elementów wykonuje sie przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i 
zmierzenia odchyłek z dokładnością do lmm. 
Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone w normach 
podanych dla odpowiednich materiałów wymienionych w 7.  
 
ELEMENTY STALOWE –słupy ogrodzenia, obejmy. 
Montaż_ oraz wykonawstwo warsztatowe konstrukcji winny być zlecone przedsiębiorstwu mającemu 
właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. 
Konstrukcja winna być wykonana ściśle wg dokumentacji technicznej .Wykonawstwo oraz montaż_ 
konstrukcji zgodne z wymogami norm: 
-PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowe. 
-PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane.  
 MATERIAŁY. 
Do wykonania całości konstrukcji należy zastosować stale gatunku St3SX oraz  Stal wbudowana w 
konstrukcje musi posiadać atest hutniczy. 
Łączenie poszczególnych elementów konstrukcji wykonywać przy pomocy spawania używając elektrod 
EA146. 
 SPRZET. 
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 
 TRANSPORT. 
Wysyłki elementów montanowych można dokonać dopiero po wykonaniu zabezpieczeń 
antykorozyjnych w zakresie przewidzianym do wykonania w wytwórni. Konstrukcja powinna być 
załadowana na środki transportowe w taki sposób, aby podczas transportu zapewniona była stateczność 
elementu oraz wykluczona możliwość ich uszkodzenia. 
Projektowane słupy należy zabezpieczyć antykorozyjnie: 
Należy zastosować zestaw POLIFARB-ŁÓDZ Sp. Z o.o. 
-podkład Tixokor-G2  farba poliwinylowo do gruntowania -100um 
-nawierzchniowa Lowistal farba poliwinylowo-akrylowa -100um 
Zestaw  -200um. 
Wydajność –podkład  0,32l/m2 
                     Nawierzchniowa 0,42l/m2 
Przygotowanie podłoża –czyszczenie strumieniowo ścierne do SA-2,5 
 
Wykonawstwo warsztatowe 
 Ciecie materiału 
Ciecia elementów można dokonywać gazowo (tlenowo) przy użyciu urządzeń automatycznych lub 
półautomatycznych. Przy cieciu tlenowym można pozostawić bez obróbki mechanicznej te brzegi, które 
maja być poddane przetopieniu w następnych operacjach spawania. 
Prostowanie i gięcie elementów. 
Prostowanie na zimno na walcach i prasach jest dopuszczalne tylko w przypadku gdy promienie 
krzywizny R sa mniejsze ni_ graniczne dopuszczalne wartości podane w tablicy 4 normy PN-87/B-
062000. Nie dopuszcza sie odkształcania na zimno elementów o grubości ponad 12 mm ze stali. W 
przypadkach, gdy nie zachodzą warunki jw. prostowania należy dokonywać na gorąco po 
podgrzaniu do temperatury nie niższej 950°C. Obszar nagrzewania materiału powinien byc 1,5 do 2 razy 
większy niż obszar odkształcony. 
Chłodzenie elementów powinno odbywać sie wolno, w temperaturze otoczenia nie ni_szej ni_ 5°C bez 
użycia wody. Po wyprostowaniu należy sprawdzić, czy nie wystąpiły pęknięcia w materiale i spoinach. 
Przygotowanie elementów spawania. 
Ukosowanie brzegów elementów można wykonywać ręcznie, mechanicznie lub palnikiem tlenowym 
usuwając zgorzeliny i nierówności. 
Powierzchnie brzegów powinny być na tyle gładkie, aby parametry charakteryzujące powierzchnie 
ciecia wg. PN-76/M.-69774 nie były większe niż dla klasy 2-2-2-2, a przy głębokim przetopie  materiału 
rodzimego nie większa niż 1,5 mm.  Krawędzie cięte gazowo, a nie przetopione należy bezwzględnie 
obrobić mechanicznie (np. przez szlifowanie) na głębokość 1 mm. 
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Brzegi i rowki do spawania należy przygotować zgodnie z PN-75/M.-69014, oraz PN-73/M.-69015. 
 Roboty spawalnicze. 
Wykonane zgodnie z wymogami normy PN-87/B-06200 oraz opracowana technologia spawania. 
Przechowywanie konstrukcji. 
Konstrukcje na placu budowy należy układać na podkładach izolujących ja od bezpośredniego stykania 
sie z gruntem i wodą. 
Konstrukcje należy tak układać, aby nie dopuścić do gromadzenia sie wewnątrz niej wód opadowych lub 
śniegu oraz zapewnić jej stateczność i zabezpieczyć przed trwałym odkształceniem. 
Montaż kaneli stalowych na budowie. 
 Prace montażowe należy przeprowadzić zgodnie z projektem organizacji montażu 
opracowanym przez wykonawcę. 
Przed przystąpieniem do robót  elementu  konstrukcji ustawiona na fundamentach winny być poddane 
regulacji, zgodności kształtu z wymogami dokumentacji projektowej.  
 
Tolerancje wykonania. 
Tolerancje wykonania zgodnie z norma PN-87/B-06200.  
 
 KONTROLA JAKOSCI ROBÓT. 
Zakres kontroli dla konstrukcji stalowej. 
Bieżąca kontrola wykonawstwa w wytwórni. Sprawdzenie stopnia czystości konstrukcji przed 
przystąpieniem do robót malarskich 
Bieżąca kontrola prac montażowych. Kontrola jakości spawania 
ODBIÓR ROBÓT. 
Odbiór robót warsztatowych. 
Odbiory częściowe:odbiór warsztatowo wykonanej konstrukcji,odbiór scalania konstrukcji na montażu, 
Odbiór końcowy. Podczas odbioru należy 
sprawdzić min.: 
- atestacje materiałów 
-sprawdzenie zgodności wykonywania z dokumentacja techniczna i rysunkami warsztatowymi, 
-sprawdzenie podstawowych wymiarów geometrycznych  
-sprawdzenie zachowania dopuszczalnych tolerancji wykonania 
- sprawdzenie wyników kontroli spoin i kontroli ich szczelności 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego. 
 
ELEMENTY IZOLACJI AKUSTYCZNEJ. 
Przekładki paneli ogrodzenia wykonano z  
Maty K-Fonik ST GK służą do izolacji termicznej i akustycznej. Materiał produkowany jest w postaci 
czarnej pianki kauczukowej o zamkniętokomórkowej strukturze z dodatkową warstwą niespienionego 
kauczuku o wysokiej gęstości (GK), w celu podniesienia izolacyjności akustycznej. System K-Fonik ST 
GK znajduje zastosowanie w różnorodnych instalacjach przemysłowych oraz w budownictwie (ściany 
posadzki). 
Przekładki obejm wykonano z wkładek  dziwiękochłonnych 40x6mm 
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Opis     DÄMMGULAST® Wkładka D źwiękochłonna Niebieska     

      

•  słabo zapalna , samo 
gasnąca , żadnych 
płonących kropli  
•  klasa ogniowa B1 wg 
DIN 4102  
•  poziom ciśnienia 
dźwiękowego poprawiony 
o16,5 dB (A) grubość 
walców 6 mm  
•  także do montażu na 
zewnątrz  
•  zapobiega powstawaniu 
dźwięków tarciowo-
trzaskowych podczas 
wydłużeń termicznych 
rurociągów  
•  zapobiega spiętrzaniu się 
sił popychowych na 
uchwycie poprzez b. dobrą 
rozwijalność  
•  bezpieczeństwo 
przeciwko wypychaniu 
wkładki z uchwytu dzięki 
szeroko chwytającej 
krawędzi  
•  rozmiary 20 x 6 mm do 
50 x 6 mm  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informacje              
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Wymiary [mm] Wielkość 
[mm] 

Nr Art. 
Tłumienie 

[dB] A B C 

20x6 10081 16,5 6 3 20 

25x6 10103 16,5 6 4 25 

30x6 20222 16,5 6 4 30 

40x6 10111 16,5 6 6 40 
50x6 10138 16,5 6 10 50 

 
MONTAŻ PREFABRYKOWANEJ  ŚCIANKI OPOROWEJ  
 
Wykonana będzie ścianka oporowa z typowych elementów  prefabrykowanych. 
Wymiar elementu 155x99.  
Mury oporowe dostarczane są na paletach lub w pozycji wbudowania bez palet. Mury dostarczane na 
paletach mogą być rozładowane za pomocą wózka widłowego lub dźwigu. Transport i montaż odbywa 
się za pomocą haków. Mury składowane na paletach są zbandowane. Elementy, których kolor lub 
faktura są przedmiotem projektu mają zabezpieczenie przed zabrudzeniem poprzez streczowanie. 
Dopuszczalne wady i uszkodzenia 
Odchyłki wymiarowe prefabrykatów powinny odpowiadaćPN-B-02356 [4] według 7 klasy: 
Wymiar elementu, mm Tolerancja wymiaru, mm 
od 300 do 900 10 
od 900 do 3000 12 
od 3000 do 9000 16 
Powierzchnie elementów powinny być gładkie, bez raków, pęknięć i rys. Dopuszcza się drobne pory o 
głębokości do 5 mm jako pozostałości po pęcherzykach powietrza i wodzie. 
Po wbudowaniu elementów dopuszcza się wyszczerbienia krawędzi o głębokości do 10 mm i długości 
do 50 mm w liczbie 2 sztuk na 1 m krawędzi elementu, przy czym na jednej krawędzi nie może być 
więcej niż 5 wyszczerbień. 
Składowanie 
Elementy należy składować na wyrównanym, utwardzonym i odwodnionym podłożu. Poszczególne 
rodzaje elementów powinny być składowane oddzielnie. 
Beton i jego składniki 
Ścianki oporowe powinny być wykonane z elementów prefabrykowanych z betonu klasy min C30/37. 
Beton użyty do produkcji krawężników powinien charakteryzować się: 
−nasiąkliwością, poniżej 4%, 
−ścieralnością na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm, 
−mrozoodpornością i wodoszczelnością, zgodnie z normą PN-B-06250 [2]. 
MATERIAŁY NA PODSYPKĘ 
Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [5]. 
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Cement na podsypkę cementowo-piaskowej powinien być cementem portlandzkim klasy nie mniejszej 
niż „32,5”, odpowiadający wymaganiom PN-B-19701 [10]. 
Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [11]. 
 
Zastosowano ścianki  firmy BAUMAT. Mogą być zastosowane innej firmy o analogicznych  gabarytach. 
 
 

 
 

 


