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SPECYFIKCJA TECHNICZNA 

ST. 01 WYMAGANIA OGÓLNE 
 

 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Specyfikacja techniczna opracowana została dla zakresu robót budowlanych przewidzianych do wykonania przy 

realizacji inwestycji polegającej na Rozbudowie budynku stróżówki o wiatę wraz z rozbudową oświetlenia 

zewnętrznego, zlokalizowanej w Płocku na działkach Nr 293/49, 2906/153. 

 

1.2. Przedmiot i zakres robót. 

Przedmiotem robót jest Rozbudowie budynku stróżówki o wiatę wraz z rozbudową oświetlenia zewnętrznego, 

obejmująca kompletne roboty budowlane przewidziane do wykonania przy wznoszeniu nowych obiektów.  

 

Ogólne dane charakterystyczne obiektu: 

- Pow. netto zakresu opracowania                    :   26,41  m2 

- Powierzchnia zabudowy                                       :               26,41  m2 

- Kubatura brutto                                                     :    74,10 m3 

 

Rodzaj robót budowlanych w porządku technologicznym ich wykonania : 

1. roboty rozbiórkowe i przygotowawcze. 

2. roboty ziemne i przygotowawcze, wykonanie wykopów liniowych z wykonaniem podkładów 

betonowych pod ławy fundamentowe, wykonanie deskowania fundamentów, 

3. ułożenie zbrojenia ław fundamentowych oraz betonowanie ław, wykonanie izolacji 

przeciwwilgociowych poziomych ław, 

4. wznoszenie słupków żelbetowych i wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej, wykonanie 

utwardzenia na gruncie, zasypanie wykopów, 

5. montaż konstrukcji  wiaty z drewna 

6. roboty ślusarskie i pokrywcze 

7. roboty malarskie 

8. wykonanie utwardzeń w terenie 

 

1.3. Informacje o terenie budowy. 

Na terenie budowy znajdują się następujące sieci: 

- przyłącze wody 

- przyłącze kanalizacji ściekowej 

- przyłącze kanalizacji deszczowej 

- przyłącze energii elektrycznej 

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie określonym w umowie o wykonanie 

robót, wskaże oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje i urządzenia podziemne i naziemne, a także dostęp do 

wody, energii elektrycznej i sposób odprowadzenia ścieków.  

 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są 

zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 

Polskimi Normami i obowiązującymi wymogami. 

 

1.6. Wymagania dotyczące ochrony środowiska. 

Przedmiotowa inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko. 

 

1.7. Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca zobowiązuje się do wykluczenia prac personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 

zdrowia i nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych poprzez zaopatrzenie personelu w odzież 

ochronną i niezbędne wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa. 



 

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy „Prawo budowlane” jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić 

sporządzenie przed rozpoczęciem budowy „planu bioz” na podstawie „Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia”, gdyż występują roboty niebezpieczne dla zdrowia – wg informacji BiOZ załączonej w 

projekcie budowlanym. „Plan bioz” należy opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

6 lutego 2003r. „w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia” (Dz. U. Nr 120, poz. 1126), uwzględniając również wymagania określone w 

rozporządzeniach:  Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. „ w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych” (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki socjalnej z 

dnia 26 września 1997r. „w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy” (Dz. U. Nr 169, poz. 

1650) 

Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania wyposażenia przeciwpożarowego w stanie gotowości, zgodnie 

z zaleceniami i odpowiednimi przepisami bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

 

1.8. Ogrodzenie placu budowy. 

Wykonawca będzie zobowiązany do: 

1. przedstawienia Zamawiającemu projektu zagospodarowania placu budowy lub szkiców planów 

organizacji ochrony placu budowy i do uzyskania jego akceptacji, 

2. ogrodzenia i utrzymania porządku na placu budowy, 

3. właściwego składowania materiałów i elementów budowlanych, 

4. utrzymania w czystości dróg publicznych i ulic przy placu budowy, 

uzgodnienia z zarządem dróg projektu organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy. 

 

1.9.         Grupy robót. 

Przedmiotowa inwestycja kwalifikuje się do następujących grup robót : 

1. grupa 451 – przygotowanie terenu pod budowę, 

2. grupa 452 – roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów , 

3. grupa 453 – roboty w zakresie instalacji, 

4. grupa 454 – roboty wykończeniowe. 

 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów budowlanych. 

Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby i materiały budowlane 

dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, posiadające wymagane certyfikaty, aprobaty techniczne, 

deklaracje zgodności z PN, itp. oraz zgodne z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i w 

„Szczegółowej Specyfikacji Technicznej”.  

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu szczegółowych informacji o źródle produkcji, 

zakupu wyrobów budowlanych i urządzeń przewidzianych do wykorzystania przy realizacji robót. 

Materiały i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskają akceptacji 

inspektora nadzoru inwestorskiego, zostaną niezwłocznie usunięte z placu budowy. 

Kierownik budowy (robót) zobowiązany jest do sprawdzania (niezależnie od inspektora nadzoru inwestorskiego) 

pochodzenia i jakości dostarczonych przez Wykonawcę materiałów i w przypadku stwierdzenia braku 

wymaganych aprobat i certyfikatów, zobowiązany jest nie dopuścić ich do użytku i niezwłocznie usunąć z terenu 

budowy (robót). 

 

3. SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. Użyty sprzęt powinien być utrzymywany w 

należytej sprawności technicznej. Sprzęt nie spełniający wymogów należy niezwłocznie usunąć z terenu robót 

budowlanych. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Transport poziomy. 

Materiały i elementy budowlane mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Wykonawca będzie używał tylko takich środków transportu poziomego, jakie nie spowodują uszkodzeń 

przewożonych materiałów i elementów oraz urządzeń. 

Podczas transportu materiały i elementy budowlane powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 

stateczności. 

 

 



 

4.2. Transport pionowy. 

Wykonawca zobowiązuje się do uzgodnienia z inspektorem nadzoru inwestorskiego rodzaju środków transportu 

pionowego. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne. 

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z umową i za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, a także projektem organizacji robót i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości materiałów i elementów budowlanych. 

Wykonawca zobowiązany jest prowadzić pomiary i badania materiałów  oraz robót z częstotliwością 

gwarantującą, że roboty te wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej. 

Wszystkie badania i pomiary należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi normami. 

 

Wykonawca zobowiązany jest również do prowadzenia dokumentacji budowy i udostępniania jej 

przedstawicielom uprawnionych organów. 

Dokumentacja budowy (dokumentacja robót), zgodnie z art.3 pkt.13 ustawy „Prawo budowlane”, obejmuje: 

1. pozwolenie na budowę w formie decyzji lub na wykonanie robót w formie postanowienia, 

2. dziennik budowy lub zeszyt robót, 

3. protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 

4. operaty geodezyjne, 

5. książkę obmiarów robót, 

6. certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności z PN, itp. dotyczące zastosowanych materiałów i 

elementów budowlanych, 

7. protokoły konieczności robót dodatkowych i kosztorysy na te roboty, 

8. itp. 

 

7.  PRZEDMIAR ROBÓT 

Ilość robót określa się na podstawie projektu, z uwzględnieniem ewentualnych zmian zaakceptowanych przez 

Inżyniera (Kierownika) budowy i sprawdzonych w naturze. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonywanych robót z projektem i obowiązującymi normami 

oraz sprawdzeniu jakości ich wykonania. 

Podstawę odbioru stanowią następujące dokumenty: 

1. dokumentacja techniczna, 

2. dziennik budowy, 

3. zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

4. protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

5. protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 

6. wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były przeprowadzone, 

7. ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonane przed odbiorem budynku. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawę i system płatności określać będzie umowa zawarta między Zamawiającym a Wykonawcą. 

Zaleca się formę rozliczenia ryczałtowego. 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Wszystkie roboty budowlane prowadzić w oparciu o Polskie Normy oraz obowiązujące przepisy i wymagania. 

 

 

 

 

 

                           



SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ZDJĘCIE  WARSTWY  HUMUSU  I/LUB  DARNINY (ST02) 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu i/lub darniny 

dla zadania pn. na Rozbudowie budynku stróżówki o wiatę wraz z rozbudową oświetlenia 

zewnętrznego, zlokalizowanej w Płocku na działkach Nr 293/49, 2906/153. 

 

1.2. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

ze zdjęciem warstwy humusu i/lub darniny, wykonywanych w ramach robót 

przygotowawczych. 

1.3. Określenia podstawowe 

 Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 

polskimi normami oraz z definicjami podanymi w SST „Wymagania ogólne”. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

2. MATERIAŁY 

 Nie występują. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”. 

3.2. Sprzęt do zdjęcia humusu i/lub darniny 

 Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu lub/i darniny nie 

nadającej się do powtórnego użycia należy stosować: 

 równiarki, 

 spycharki, 

 łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, 

gdzie prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe, 

 koparki i samochody samowyładowcze - w przypadku transportu na odległość wymagającą 

zastosowania takiego sprzętu. 

 Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy darniny nadającej się do 

powtórnego użycia, należy stosować: 

 noże do cięcia darniny według zasad określonych w p. 5.3, 

 łopaty i szpadle. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne”. 



4.2. Transport humusu i darniny 

 Humus należy przemieszczać z zastosowaniem równiarek lub spycharek albo przewozić 

transportem samochodowym. Wybór środka transportu zależy od odległości, warunków 

lokalnych i przeznaczenia humusu. 

 Darninę należy przewozić transportem samochodowym. W przypadku darniny 

przeznaczonej do powtórnego zastosowania, powinna ona być transportowana w sposób nie 

powodujący uszkodzeń. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne”. 

 Teren pod budowę drogi w pasie robót ziemnych, w miejscach dokopów i w innych 

miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej powinien być oczyszczony z humusu 

i/lub darniny. 

5.2. Zdjęcie warstwy humusu 

 Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy 

umacnianiu skarp, zakładaniu trawników, sadzeniu drzew i krzewów oraz do innych 

czynności określonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu 

powinno być wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub wskazaniami inwestora. 

 Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. W 

wyjątkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego 

wykonania robót, względnie może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa robót (zmienna 

grubość warstwy humusu, sąsiedztwo budowli), należy dodatkowo stosować ręczne 

wykonanie robót, jako uzupełnienie prac wykonywanych  mechanicznie. 

 Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w innych 

miejscach określonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez inwestora. 

 Grubość zdejmowanej warstwy humusu (zależna od głębokości jego zalegania, 

wysokości nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna być zgodna z 

ustaleniami dokumentacji projektowej, SST lub wskazana przez Inspektora Nadzoru, według 

faktycznego stanu występowania. Stan faktyczny będzie stanowił podstawę do rozliczenia 

czynności związanych ze zdjęciem warstwy humusu. 

 Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu 

powinny być przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed 

zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem przez pojazdy. Nie należy zdejmować humusu w 

czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub 

innym gruntem nieorganicznym. 

5.3. Zdjęcie darniny 

 Jeżeli powierzchnia terenu w obrębie pasa przeznaczonego pod budowę trasy drogowej 

jest pokryta darniną przeznaczoną do umocnienia skarp, darninę należy zdjąć w sposób, który 

nie spowoduje jej uszkodzeń i przechowywać w odpowiednich warunkach do czasu 

wykorzystania. 

 Wysokie trawy powinny być skoszone przed zdjęciem darniny. Darninę należy ciąć w 

regularne, prostokątne pasy o szerokości około 0,30 metra lub w kwadraty o długości boku 

około 0,30 metra. Grubość darniny powinna wynosić od 0,05 do 0,10 metra. 

 Należy dążyć do jak najszybszego użycia pozyskanej darniny. Jeżeli darnina przed 

powtórnym wykorzystaniem musi być składowana, to zaleca się jej rozłożenie na gruncie 

rodzimym. Jeżeli brak miejsca na takie rozłożenie darniny, to należy ją magazynować w 



regularnych pryzmach. W porze rozwoju roślin darninę należy składować w warstwach trawą 

do dołu. W pozostałym okresie darninę należy składować warstwami na przemian trawą do 

góry i trawą do dołu. Czas składowania darniny przed wbudowaniem nie powinien 

przekraczać 4 tygodni. 

 Darninę nie nadającą się do powtórnego wykorzystania należy usunąć mechanicznie, z 

zastosowaniem równiarek lub spycharek i przewieźć na miejsce wskazane w SST lub przez 

inwestora. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne”. 

6.2. Kontrola usunięcia humusu lub/i darniny 

 Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu 

lub/i darniny. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) zdjętej warstwy humusu lub/i darniny. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 8. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST „Wymagania ogólne”. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena 1 m2 wykonania robót obejmuje: 

 zdjęcie humusu wraz z hałdowaniem w pryzmy wzdłuż drogi lub odwiezieniem na odkład, 

 zdjęcie darniny z ewentualnym odwiezieniem i składowaniem jej w regularnych pryzmach. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Nie występują. 

  

 

 

 

 

 



 

SZCZEGÓŁOWA   SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ROBOTY  ZIEMNE.  WYMAGANIA  OGÓLNE (ST03) 

 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są 

wymagania dotyczące wykonania i odbioru liniowych robót ziemnych dla zadania pn. 

na Rozbudowie budynku stróżówki o wiatę wraz z rozbudową oświetlenia 

zewnętrznego, zlokalizowanej w Płocku na działkach Nr 293/49, 2906/153. 

 

1.2. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

ziemnych w czasie budowy lub modernizacji dróg i obejmują: 

a) wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. I-V), 

b) pozyskiwanie gruntu z ukopu, wykopu lub dokopu, 

c) budowę nasypów drogowych. 

1.3. Określenia podstawowe 

1.3.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo 

rozdrobnionych odpadów przemysłowych, spełniająca warunki stateczności i 

odwodnienia. 

1.3.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi 

i skarpami rowów.  

1.3.3. Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót 

ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu. 

1.3.4. Nasyp niski - nasyp, którego wysokość jest mniejsza niż 1 m. 

1.3.5. Nasyp średni - nasyp, którego wysokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

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

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

1.3.8. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone w obrębie 

pasa robót drogowych. 

1.3.9. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza 

pasem robót drogowych. 

1.3.10. Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów 

pozyskanych w czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy 

nasypów oraz innych prac związanych z trasą drogową. 

1.3.11. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia 

gruntu, określona wg wzoru:  

ds

d

sI



  



gdzie: 

d - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, (Mg/m3), 

ds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności 

optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], 

służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z 

normą BN-77/8931-12 [7], (Mg/m3). 

1.3.12. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 

polskimi normami i z definicjami podanymi w SST „Wymagania ogólne”.  

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne”.  

2. MATERIAŁY (GRUNTY) 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, 

podano w SST „Wymagania ogólne”.  

2.2. Podział gruntów 

 Podstawę podziału gruntów i innych materiałów na kategorie pod względem 

trudności ich odspajania podaje tablica 1. W wymienionej tablicy określono przeciętne 

wartości gęstości objętościowej gruntów i materiałów w stanie naturalnym oraz 

współczynników spulchnienia. 

 Podział gruntów pod względem wysadzinowości podaje tablica 2. 

2.3. Zasady wykorzystania gruntów 

 Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę 

wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do 

budowy nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy 

stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora Nadzoru. 

 Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc 

nadmiarem objętości robót ziemnych, zostały za zgodą Inspektora Nadzoru wywiezione 

przez Wykonawcę poza teren budowy z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów 

lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do 

dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, 

zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 

 Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione 

przez Wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków 

Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor Nadzoru może 

nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność 

wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 

Tablica 1. Podział gruntów i innych materiałów na kategorie wg [8] 

 
 

Kate
-

goria 

 
 

Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiału 

Gęstość 
objętościo

wa w stanie 
naturalnym 

kN/m3 

Przeciętne 
spulchnienie po 
odspojeniu w % 
od pierwotnej 

objętości1) 
 
1 

Piasek suchy bez spoiwa 
Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 
Torf bez korzeni 
Popioły lotne niezleżałe 

15,7 
11,8 
9,8 
11,8 

od 5 do 15 
od 5 do 15 
od 20 do 30 
od 5 do 15 

 Piasek wilgotny 16,7 od 15 do 25 



 
 
2 

Piasek gliniasty, pył i lessy wilgotne, 
twardoplastyczne i plastyczne 
Gleba uprawna z darniną lub korzeniami 
grubości do 30 mm 
Torf z korzeniami grubości do 30 mm 
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z 
gruzem, tłuczniem lub odpadkami drewna 
Żwir bez spoiwa lub małospoisty 

17,7 
12,7 
10,8 

 
16,7 
16,7 

od 15 do 25 
od 15 do 25 
od 20 do 30 

 
od 15 do 25 
od 15 do 25 

 
 
 
3 

Piasek gliniasty, pył i lessy małowilgotne, 
półzwarte 
Gleba uprawna z korzeniami grubości ponad 
30 mm 
Torf z korzeniami grubości ponad 30 mm 
Nasyp zleżały z piasku gliniastego, pyłu i lessu 
z gruzem, tłuczniem lub odpadkami drewna 
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o 
wymiarach do         40 mm 

18,6 
13,7 
13,7 

 
18,6 

 
17,7 

od 20 do 30 
od 20 do 30 
od 20 do 30 

 
od 20 do 30 

 
od 20 do 30 

 Glina, glina ciężka i iły wilgotne, 
twardoplastyczne i plastyczne, bez głazów 
Mady i namuły gliniaste rzeczne 
 
Popioły lotne zleżałe 

 
19,6 
17,7 
19,6 
17,7 
19,6 

 
od 20 do 30 
od 20 do 30 

 
od 20 do 30 

 
 
 
 
4 

Less suchy zwarty 
Nasyp zleżały z gliny lub iłu z gruzem, 
tłuczniem i odpadkami drewna lub głazami o 
masie do 25 kg, stanowiącymi do 10% 
objętości gruntu 
Glina, glina ciężka i iły małowilgotne, 
półzwarte i zwarte 
Glina zwałowa z głazami do 50 kg 
stanowiącymi do 10% objętości gruntu 
Gruz ceglany i rumowisko budowlane z 
blokami do 50 kg 
Iłołupek miękki 
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 
mm lub z głazami o masie do 10 kg 

18,6 
 
 

19,6 
20,6 

 
20,6 
16,7 
19,6 

 
19,6 

od 25 do 35 
 
 

od 25 do 35 
od 25 do 35 

 
od 25 do 35 
od 25 do 35 
od 25 do 35 

 
od 25 do 35 

 
 
 
 
 
5 

Żużel hutniczy niezwietrzały 
 
Glina zwałowa z głazami do 50 kg 
stanowiącymi 1030% objętości gruntu 
Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach 
ponad 90 mm 
Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie 
scementowane lub w blokach ponad 50 kg 
Margle miękkie lub średnio twarde słabo 
spękane 
 
Opoka kredowa miękka lub zbita 
 

14,7 
19,6 

 
20,6 
17,7 

 
17,7 
16,7 
22,6 
16,7 
22,6 

od 30 do 45 
 
 

od 30 do 45 
od 30 do 45 

 
od 30 do 45 

 
od 30 do 45 

 
od 30 do 45 

 

 Węgiel kamienny i brunatny  
Iły przewarstwione łupkiem 
 
Iłołupek twardy, lecz rozsypliwy 
Zlepieńce słabo scementowane 
Gips 
Tuf wulkaniczny, częściowo sypki 

41,8 
14,7 
19,6 
19,6 
20,6 
21,6 
15,7 

od 30 do 45 
od 30 do 45 

 
od 30 do 45 
od 30 do 45 
od 30 do 45 
od 30 do 45 

 
 
 
6 

Iłołupek twardy 
Łupek mikowy i piaszczysty niespękany 
Margiel twardy 
Wapień marglisty 
Piaskowiec o spoiwie ilastym 
Zlepieńce otoczaków głównie skał  osadowych 
Anhydryt 
Tuf wulkaniczny zbity 

26,5 
22,6 
23,5 
22,6 
21,6 
21,6 
24,5 
18,6 

od 30 do 45 
od 45 do 50 
od 30 do 45 
od 45 do 50 
od 30 do 50 
od 30 do 45 
od 45 do 50 
od 45 do 50 

 
 

Łupek piaszczysto-wapnisty 
Piaskowiec ilasto-wapnisty twardy 

23,5 
23,5 

od 45 do 50 
od 45 do 50 



 
7 

Zlepieńce z otoczaków głównie skał 
osadowych o spoiwie krzemionkowym 
Wapień niezwietrzały 
Magnezyt 
Granit i gnejs silnie zwietrzałe 

 
23,5 
23,5 
28,4 
23,5 

 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 

 
 
8 

Łupek plastyczny twardy niespękany 
Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym 
Wapień twardy niezwietrzały 
Marmur i wapień krystaliczny 
Dolomit niezbyt twardy 

24,5 
24,5 
24,5 
25,5 
24,5 

od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 

 
 
 
 
9 

Piaskowiec kwarcytowy lub o spoiwie ilasto-
krzemionkowym 
Zlepieńce z otoczaków skał głównie 
krystalicznych o spoiwie wapiennym lub 
krzemionkowym 
Dolomit bardzo twardy 
Granit gruboziarnisty niezwietrzały 
Sjenit gruboziarnisty 
Serpentyn 
Wapień bardzo twardy 
Gnejs 

25,5 
 

25,5 
25,5 
25,5 
25,5 
24,5 
24,5 
25,5, 

od 45 do 50 
 

od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 

 

 

 

 

 

 

10 

Granit średnio i drobnoziarnisty 

 

Sjenit średnioziarnisty 

Gnejs twardy 

Porfir 

Trachit, liparyt, i skały pokruszone 

Granitognejs 

Wapień krzemienisty i rogowy bardzo twardy 

Andezyt, bazalt, rogowiec w ławicach 

Gabro 

Gabrodiabaz i kwarcyt 

Bazalt 

25,5 
26,5 
25,5 
26,5 
24,5 
26,5 
25,5 
27,4 
26,5 
26,5 
27,4 
25,5 
27,4 

od 45 do 50 
 

od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 

 1)  Mniejsze wartości stosować przy obliczaniu ilości materiałów na warstwy nasypów 

przed ich zagęszczeniem, większe wartości przy obliczaniu objętości i ilości 

środków przewozowych. 

Tablica 2. Podział gruntów pod względem wysadzinowości wg PN-S-02205 [4] 

Lp. Wyszczegól

nienie 

Jed- Grupy gruntów 

 właściwości nostk

i 

Niewysadzino

we 

Wątpliwe Wysadzinowe 

1 Rodzaj 

gruntu 

  rumosz 

niegliniasty 

 żwir 

 pospółka 

 piasek 

gruby 

 piasek 

średni 

 piasek 

drobny 

 żużel 

nierozpado

wy 

 piasek 

pylasty 

 zwietrzelina 

gliniasta 

 rumosz 

gliniasty 

 żwir 

gliniasty 

 pospółka 

gliniasta 

mało wysadzinowe 
 glina piasz-    czysta 

zwięzła, glina zwięzła, 

glina pylasta zwięzła 

 ił, ił piaszczys-ty, ił 

pylasty 

bardzo wysadzinowe 

 piasek gliniasty 

 pył, pył piasz-czysty 

 glina piasz-  czysta, 

glina, glina pylasta 

 ił warwowy 



2 Zawartość 

cząstek 

 0,075 mm 

 0,02   mm 

 

% 

 

 

 15 

 3 

 

 

od 15 do 30 

od 3 do 10 

 

 

 30 

 10 

3 Kapilarność 

bierna Hkb 

 

m 

 

 1,0 

 

 1,0 

 

 1,0 

4 Wskaźnik 

piaskowy 

WP 

  

 35 

 

od 25 do 35 

 

 25 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne”.  

3.2 Sprzęt do robót ziemnych 

 Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu do: 

 odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, 

zrywarki, koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 

 jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, 

równiarki, urządzenia do hydromechanizacji itp.), 

 transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi 

itp.), 

 sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne”. 

4.2. Transport gruntów 

 Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być 

dostosowany do kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i 

załadunku oraz od odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna 

być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i 

wbudowania gruntu (materiału). 

 Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być 

podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile 

zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora 

Nadzoru. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne”. 



5.2. Dokładność wykonania wykopów i nasypów 

 Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej 

nie powinny być większe niż  10 cm. Różnica w stosunku do projektowanych 

rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać + 1 cm i -3 cm. 

 Szerokość korpusu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż       

 10 cm, a krawędzie korony drogi nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 

 Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% 

jego wartości wyrażonej tangensem kąta. Maksymalna głębokość nierówności na 

powierzchni skarp nie powinna przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową, albo 

powinny być spełnione inne wymagania dotyczące równości, wynikające ze sposobu 

umocnienia powierzchni. 

 W gruntach skalistych wymagania, dotyczące równości powierzchni dna 

wykopu oraz pochylenia i równości skarp, powinny być określone w dokumentacji 

projektowej i SST. 

5.3. Odwodnienia pasa robót ziemnych 

 Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów 

odwadniających, ujętych w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile 

wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie 

wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć 

grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego 

wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym 

okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 

 Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które 

spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych 

gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek 

dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za 

dowieziony grunt. 

 Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń 

odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 

5.4. Odwodnienie wykopów 

 Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe 

odwodnienie w całym okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno 

postępować w kierunku podnoszenia się niwelety. 

 W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać 

przekrojom poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. O ile w 

dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie 

powinien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy niż 2% w 

przypadku gruntów niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i 

sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie 

wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót 

ziemnych. 

 Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i 

/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót 

ziemnych. 



5.5. Rowy 

 Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny być wykonane zgodnie z 

dokumentacją projektową i SST. Szerokość dna i głębokość rowu nie mogą różnić się 

od wymiarów projektowanych o więcej niż  5 cm.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne”.  

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia 

 Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności z 

wymaganiami specyfikacji określonymi w pkt 5 oraz z dokumentacją projektową. 

 Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 

- właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego 

podaje tablica 3. 

Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych robót ziemnych 

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Pomiar szerokości 

korpusu ziemnego 

Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m i 

poziomicą lub niwelatorem, w odstępach co 200 m na 

2 Pomiar szerokości dna 

rowów 

prostych, w punktach głównych łuku, co 100 m na 

łukach o R  100 m co 50 m na łukach o R  100 m 

3 Pomiar rzędnych 

powierzchni korpusu 

ziemnego 

oraz w miejscach, które budzą wątpliwości 

4 Pomiar pochylenia 

skarp 

 

5 Pomiar równości 

powierzchni korpusu 

 

6 Pomiar równości skarp  

7 Pomiar spadku 

podłużnego 

powierzchni korpusu 

lub dna rowu 

Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 200 m 

oraz w punktach wątpliwych 

8 Badanie zagęszczenia 

gruntu 

Wskaźnik zagęszczenia określać dla każdej ułożonej 

warstwy lecz nie rzadziej niż raz na każde 500 m3 

nasypu 

6.3.2. Szerokość korpusu ziemnego 

 Szerokość korpusu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o 

więcej niż  10 cm. 



6.3.3. Szerokość dna rowów 

 Szerokość dna rowów nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej 

niż  5 cm. 

6.3.4. Rzędne korony korpusu ziemnego 

 Rzędne korony korpusu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych 

projektowanych o więcej niż -3 cm lub +1 cm. 

6.3.5. Pochylenie skarp 

 Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej 

niż 10% wartości pochylenia wyrażonego tangensem kąta. 

6.3.6. Równość korony korpusu 

 Nierówności powierzchni korpusu ziemnego mierzone łatą 3-metrową, nie mogą 

przekraczać 3 cm. 

6.3.7. Równość skarp 

 Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać  10 cm. 

6.3.8. Spadek podłużny korony korpusu lub dna rowu 

 Spadek podłużny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony 

przez pomiar niwelatorem rzędnych wysokościowych, nie może dawać różnic, w 

stosunku do rzędnych projektowanych, większych niż -3 cm lub +1 cm. 

6.3.9. Zagęszczenie gruntu 

 Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12 [7] 

powinien być zgodny z założonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. 

6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 

 Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich 

punktach specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań 

zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca 

wymieni je na właściwe, na własny koszt. 

 Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w 

punktach 5 i 6 specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na 

jego koszt. 

 Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor Nadzoru może uznać wadę za 

nie mającą zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i 

wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

          Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne”. 

7.2. Obmiar robót ziemnych 

 Jednostka obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

     Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 



 Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, 

SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 

zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST „Wymagania 

ogólne”. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 

4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni 

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 

7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

 

 

 

 

 

 



 

SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

KORYTO  WRAZ  Z  PROFILOWANIEM 

I  ZAGĘSZCZANIEM  PODŁOŻA (ST04) 

  

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są 

wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem koryta 

wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża gruntowego dla zadania pn. na 

Rozbudowie budynku stróżówki o wiatę wraz z rozbudową oświetlenia zewnętrznego, 

zlokalizowanej w Płocku na działkach Nr 293/49, 2906/153. 

1.2. Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z wykonaniem koryt przeznaczonych do ułożenia konstrukcji nawierzchni 

dróg wewnętrznych, alejek i chodników.  

1.3. Określenia podstawowe 

 Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i definicjami podanymi w SST „Wymagania ogólne”.  

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne”.  

2. MATERIAŁY 

 Nie występują. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne”.  

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

 Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża 

powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

 równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; Inspektor 

Nadzoru może dopuścić wykonanie koryta i profilowanie podłoża z zastosowaniem 

spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny, 

 walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 

 Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na 

właściwości gruntu podłoża. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne”.  



5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne”. 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

 Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i 

zagęszczenia podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z 

wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta 

oraz profilowania i zagęszczania podłoża, jest możliwe wyłącznie za zgodą Inspektora 

Nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych. 

 W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie 

może odbywać się ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej 

warstwy nawierzchni. 

5.3. Wykonanie koryta 

 Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu 

powinny być wcześniej przygotowane. 

 Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi 

drogi lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Rozmieszczenie 

palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do 

wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 metrów. 

 Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju 

gruntu, w którym prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia.  

 Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na 

zastosowanie maszyn, na przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym 

zakresie. Sposób wykonania musi być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

 Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany 

zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub 

odwieziony na odkład w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru. 

 Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami 

określonymi w pkt 5.4. 

5.4. Profilowanie i zagęszczanie podłoża 

 Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze 

wszelkich zanieczyszczeń. 

 Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne 

terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. 

Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż 

projektowane rzędne podłoża. 

 Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w 

podłożu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na 

głębokość zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru, dowieźć dodatkowy grunt 

spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do 

uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania 

wartości wskaźnika zagęszczenia, określonych w tablicy 1. 

 Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być 

wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora 

Nadzoru. 



 Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. 

Zagęszczanie podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie 

mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z 

BN-77/8931-12 [5]. 

 

Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is) 

 Minimalna wartość Is dla: 

Strefa Autostrad i 

dróg 

Innych dróg 

korpusu ekspresowych Ruch 

ciężki 

i bardzo 

ciężki 

Ruch mniejszy 

od ciężkiego 

Górna warstwa o grubości 

20 cm 

1,03 1,00 1,00 

Na głębokości od 20 do 50 

cm od powierzchni podłoża 

 

1,00 

 

1,00 

 

0,97 

 

 W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia 

przeprowadzenie badania zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na 

metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia 

podłoża według BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu 

odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 

 Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa 

wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 

 Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane 

w dobrym stanie. 

 Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem 

podłoża nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do 

układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym 

zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany 

przez Inspektora Nadzoru. 

 Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, 

to do układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym 

osuszeniu. 

 Po osuszeniu podłoża Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci 

wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania 

Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne”. 

6.2. Badania w czasie robót 

6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 



 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych 

i zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża podaje tablica 2. 

 

 

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i 

wyprofilowanego podłoża 

Lp. Wyszczególnienie 

badań 

i pomiarów 

Minimalna częstotliwość 

badań i pomiarów 

1 Szerokość koryta 10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km 

5 Rzędne 

wysokościowe 

co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad       

i dróg ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg 

6 
Ukształtowanie osi w 

planie *) 

co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad           

i dróg ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg 

 

  7 Zagęszczenie, 

wilgotność gruntu 

podłoża 

w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie 

rzadziej niż raz na 600 m2 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy 

wykonać w punktach głównych łuków poziomych  

6.2.2. Szerokość koryta (profilowanego podłoża) 

 Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości 

projektowanej o więcej niż +10 cm i -5 cm. 

6.2.3. Równość koryta (profilowanego podłoża) 

 Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-

metrową łatą zgodnie z normą BN-68/8931-04 [4]. 

 Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. 

 Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 

6.2.4. Spadki poprzeczne 

 Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z 

dokumentacją projektową z tolerancją  0,5%. 

6.2.5. Rzędne wysokościowe 

 Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego 

podłoża i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm. 

6.2.6. Ukształtowanie osi w planie 

 Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej 

niż  3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub więcej niż  5 cm dla pozostałych 

dróg. 



6.2.7. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża) 

 Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg BN-

77/8931-12 [5] nie powinien być mniejszy od podanego w tablicy 1. 

 Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17 [2]. 

Wilgotność gruntu podłoża powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od               

-20% do + 10%. 

6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta 

(profilowanego podłoża) 

 Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech 

geometrycznych od określonych w punkcie 6.2 powinny być naprawione przez 

spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie. 

Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego 

koryta. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne”. 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i 

wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 

tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST „Wymagania 

ogólne”. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem, 

 załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na 

odkład lub nasyp, 

 profilowanie dna koryta lub podłoża, 

 zagęszczenie, 

 utrzymanie koryta lub podłoża, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji 

technicznej. 

  



10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

2. PN-/B-06714-

17 

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

 
PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO TWARDEGO 

 (ST05) 

  

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne 

dotyczące wykonania i odbioru robót dla zadania pn. na” Rozbudowie budynku stróżówki o wiatę 

wraz z rozbudową oświetlenia zewnętrznego, zlokalizowanej w Płocku na działkach Nr 293/49, 

2906/153.” 

1.2. Zakres stosowania SST 

SST stanowi integralną część dokumentów przetargowych i podpisywanej umowy na realizację robót 
wymienionych w p. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem podbudowy o grubości 25 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

1.4. Określenia podstawowe 

Podbudowa z kruszywa  – część konstrukcji nawierzchni składająca się z jednej lub więcej warstw 
nośnych z przekruszonego i przesortowanego kruszywa. 
Pozostałe stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w SST „Wymagania ogólne”.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST01 „Wymagania ogólne” . 
 

2.  MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST01 
„Wymagania ogólne”. 

2.2. Rodzaje materiałów 

Materiałami stosowanymi do wykonywania podbudowy będą: 
– sortowane kruszywo łamane naturalne twarde 
– woda do skropienia podczas wałowania i klinowania. 

2.3. Wymagania dla kruszywa 

Kruszywo do wykonania podbudowy powinno być uzyskane z przekruszenia skały mineralnej 
naturalnej. Poszczególne frakcje powinny charakteryzować się ciągłym uziarnieniem. Istnieje 
możliwość wykonania podbudowy z innego rodzaju kruszywa lub kruszywa o nie identycznych lecz 
zbliżonych parametrach sortu, ale wyłącznie pod warunkiem uzyskania uprzedniej akceptacji 
Inżyniera oraz uwzględnienia takiej opcji w dokumentach umowy między Wykonawcą a 
Zamawiającym. 

2.4. Woda 

Woda użyta zagęszczania i klinowania podbudowy może być zarówno studzienna, jak i z wodociągu, 
bez specjalnych wymagań. Powinna być bezbarwna i nie powinna wydzielać zapachu. Stosowanie 
wody pitnej nie wymaga laboratoryjnych badań jej przydatności. 

3.  SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne”.  



  

  

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Do wykonania robót związanych z wykonaniem podbudowy Wykonawca powinien dysponować 
następującym sprzętem: 
– równiarka i ew. szablon ciągniony do rozkładania kruszywa, 
– walce statyczne gładkie do zagęszczania kruszywa frakcji 0-31,5mm i 0/63mm oraz końcowego 
dogęszczania, 
– walce wibracyjne lub wibracyjne zagęszczarki płytowe do klinowania kruszywem, 
– szczotka mechaniczna do usunięcia nadmiaru miału, 
– przewoźne zbiorniki wody zaopatrzone w urządzenia do rozpryskiwania wody. 

 

4.  TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne”.  

4.2. Transport kruszywa 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i 
zawilgoceniem. 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne”. 

5.2. Przygotowanie podłoża 

Podbudowa z sortowanego kruszywa będzie rozłożona w korycie wykonanym wg specyfikacji. 
Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek gruntu 
do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod podbudową powinna być ułożona warstwa 
odcinająca lub wykonane ulepszenie podłoża. 

5.3. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa 

Podbudowa zostanie wykonana w dwóch warstwach warstwie o łącznej grubości 25cm. Materiał 
powinien być rozłożony przy użyciu równiarki lub szablonu ciągnionego. Grubość rozłożonej 
warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnęła jednakową na całej 
powierzchni, założoną grubość 25cm. Warstwa powinna zostać przywałowana dwoma przejściami 
walca statycznego, gładkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niż 30 kN/m. 
Zagęszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i stopniowo 
przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w kierunku osi jezdni. Zagęszczenie 
podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od dolnej krawędzi i 
przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. 
Po przywałowaniu kruszywa frakcji 0/63 należy rozłożyć kruszywo frakcji 0/31,5 w równej warstwie, 
w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do zagęszczania należy użyć walca wibracyjnego o nacisku 
jednostkowym co najmniej 18 kN/m, albo płytową zagęszczarkę wibracyjną o nacisku jednostkowym 
co najmniej 16 kN/m2.  
Podczas wałowania i miałowania należy spryskiwać powierzchnię podbudowy wodą. Należy zwrócić 
uwagę, aby nadmiar wody użytej przy zagęszczaniu, nie spowodował rozmiękczenia podłoża. 
Całkowita grubość podbudowy powinna osiągnąć założoną grubość 25cm. W celu uzyskania 
założonych parametrów i ustalenia wymaganej  liczby przejść sprzętu zagęszczającego, zaleca się 
uprzednie wykonanie odcinka próbnego o długości nie mniejszej niż 200m w miejscu wskazanym 
przez Inżyniera. 

5.4. Pochylenie podłużne i poprzeczne 

Jeżeli przekazana Wykonawcy dokumentacja techniczna nie zawiera danych o projektowanych 
spadkach podłużnych (profil podłużny) niweleta powinna w sposób płynny odwzorowywać 
ukształtowanie istniejącego utwardzenia, a spadki podłużne powinny się zawierać w przedziale 
0,3%÷10,0%. Spadki mniejsze niż 0,3% są dopuszczalne wyłącznie na odcinku nie przekraczającym 
długości 100m i na granicy wododziałów. Przekrój poprzeczny podbudowy – daszkowy, o spadkach 



  

  

3%.  Pochylenie poprzeczne na łukach poziomych powinno być dostosowane do wielkości promienia 
łuku, zgodnie z zasadami określonymi szczegółowo w przepisach związanych (pkt. 10.9), jak dla 
prędkości projektowej 30km/h. 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST01 „Wymagania ogólne”. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszywa przeznaczonego do 
wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi. 

 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Badania kruszyw 

Badania kruszywa pod względem uziarnienia, zawartości zanieczyszczeń obcych oraz zawartości 
ziarn nieforemnych należy wykonywać na bieżąco, jeżeli wbudowywana partia różni się wizualnie od 
partii badanej przed rozpoczęciem robót. Próbki należy pobierać w sposób losowy z rozłożonej 
warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane Inżynierowi. 

6.3.2. Wymagania dotyczące nośności i cech geometrycznych podbudowy 

– szerokość podbudowy nie może różnić się od założonej szerokości o więcej niż +10, –5cm; 
– równość podbudowy mierzona łatą 4-metrową zgodnie z BN-68/8931-04 – nierówności nie mogą 
przekraczać 12mm; 
– spadki poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacją techniczną z tolerancją 0,5%; 
– grubość podbudowy po uwałowaniu nie może różnić się od zakładanej grubości 15cm o więcej niż  
2cm; 
– nośność podbudowy należy mierzyć zgodnie z normą BN-64/8931-02, przy czym: 
pierwotny moduł odkształcenia mierzony przy użyciu płyty o średnicy 30 cm powinien wynosić min. 
100 MPa, wtórny moduł odkształcenia mierzony jak wyżej powinien wynosić min. 140 MPa; 
zagęszczenie podbudowy należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu odkształcenia 
do pierwotnego modułu odkształcenia jest nie większy od 2,2. 

6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 

Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od 
określonych w punkcie 6.3, powinny być naprawione na koszt Wykonawcy. 
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę 
podbudowy przez spulchnienie lub wybranie warstwy, uzupełnienie nowym materiałem o 
odpowiednich właściwościach, wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Po wykonaniu tych robót 
nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy. Koszty tych robót poniesie Wykonawca. 
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. 
 

7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy (m2) wykonanej podbudowy. 



  

  

8.  ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne”. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 
 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST01 „Wymagania ogólne”. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 podbudowy z gruzu betonowego obejmuje: 

– roboty przygotowawcze i prace pomiarowe, 

– zabezpieczenie i oznakowanie robót, 

– dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 

– rozkładanie warstw kruszywa z zagęszczeniem i zamiałowaniem, 

– przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej, 

– utrzymanie podbudowy w czasie trwania robót, 

– uporządkowanie terenu budowy. 
 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych 
2. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 
3. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 
4. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 

organicznych 
5. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 
6. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego 
7. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych 

i podłoża przez obciążenie płytą 
8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
9. Rozporządzenie ministra transportu i gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 
43, poz. 430). 
 



SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 

ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI (ST06) 

 

 

1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z ułożeniem nawierzchni z kostki dla zadania: na Rozbudowie 

budynku stróżówki o wiatę wraz z rozbudową oświetlenia zewnętrznego, zlokalizowanej w 

Płocku na działkach Nr 293/49, 2906/153. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót wykonywanych zgodnie z 

dokumentacją projektową. W ramach realizacji inwestycji przewiduje się ułożenie kostki 

brukowej betonowej bezfazowej na nawierzchni placu, alejek i chodników.  

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej ST, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami i określeniami zawartymi w ST 01 „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 01 „Wymagania ogólne”. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z dokumentacją 

projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Zgodnie z ustawą Prawo budowlane, wykonanie w/w robót budowlanych nie wymaga 

pozwolenia na budowę. Przed przystąpieniem do robót, wykonawca zgłosi ten fakt 

właściwemu organowi, przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót ( zgodnie z ustawą 

prawo budowlane). 

 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST 01 „Wymagania ogólne”. 

Materiały użyte do wykonania robót budowlanych powinny spełniać warunki określone w 

odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy – powinny odpowiadać 

warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robót 

budowlanych dotyczących ułożenia chodników z kostki, należy stosować materiały zgodnie z 

dokumentacją projektową, opisem technicznym i rysunkami:  

- Kostka betonowa bezfazowa – wibroprasowana gr. 6 i 8cm  

- Cement 

- Piasek - na podbudowę i podsypki 

- Obrzeża betonowe 

- Krawężniki drogowe i drogowe najazdowe  

 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 01 „Wymagania ogólne”. 

Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom 

zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

Zgodnie z technologią założoną w dokumentacji projektowej, do wykonania nawierzchni z 

kostki betonowej, proponuje się użyć następującego sprzętu: 

- ładowarka do załadunku i transportu materiałów sypkich, spychania i zwałowania 

- zagęszczarka wibracyjna do gruntu 



- linki 

- poziomica 

- gumowe młotki 

- kołki 

- łopaty 

- taczki 

- grabie 

- pomosty 

- miotły 

- równiarki lub układarki do kruszywa 

- zagęszczarki 

 

4. TRANSPORT 

Transport, zgodnie z warunkami ogólnymi w ST 01 „Wymagania ogólne”. 

Zgodnie z technologią założoną w dokumentacji projektowej, do transportu proponuje się 

użyć takich środków transportu jak: 

- samochód skrzyniowy 

- przyczepa skrzyniowa 

- wywrotka (małogabarytowa) 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST 01 „Wymagania ogólne” i w dokumentacji 

projektowej, ponadto: 

- nie należy prowadzić robót w złych warunkach atmosferycznych: w czasie deszczu, opadów 

śniegu oraz silnych wiatrów, 

- przed dopuszczeniem pracownika do pracy, należy zaopatrzyć go w odzież ochronną i 

roboczą; 

- składowanie materiałów budowlanych i urządzeń powinno być wykonane w sposób 

zabezpieczający przed możliwością wywrócenia, zsunięcia lub rozsunięcia się składowanych 

materiałów i elementów; 

- opieranie składowanych materiałów o płoty, budynki, słupy linii napowietrznych jest 

zabronione; 

- przy składowaniu materiałów, odległość stosów powinna być nie mniejsza niż 0,75 m od 

ogrodzeń i zabudowań i 5,0 m od stanowisk pracy 

- ograniczyć dostęp osób postronnych do miejsca prac, w przypadku zajęcia traktów 

komunikacyjnych - stosować pomosty przenośne 

- rzędne wysokościowe osi i krawędzi jezdni nie powinny różnić się od projektowanych o 

więcej niż 2 cm. 

5.2. Szczegółowe warunki. 

Kostka użyta do układania powinna być jednego gatunku. Nie należy układać kostki w 

niskich temperaturach tj. poniżej 0°C . Świeżo wykonaną nawierzchnię należy chronić w 

sposób podany w PN-63/B-06251. Po ułożeniu kostka winna być dobrze ubita. Kostki 

pęknięte powinny być wymienione na całe. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca 

powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do wbudowania. 

5.2.1.Nawierzchnię typu lekkiego z kostek betonowych na chodnikach typu lekkiego h = 8 cm 

należy ułożyć na warstwie piasku o grubości 5cm po skompresowaniu zagęszczarkami 

wibracyjnymi. Kostkę należy układać możliwie ściśle, przestrzegając wiązania spoin, których 

szerokość określa się 2 ÷ 3 mm. Kostkę układa się jednocześnie na całej szerokości chodnika 

stosując spadki poprzeczne 1,5 – 2,5 %.. 



5.2.2.Aby ułożyć nawierzchnię typu ciężkiego z kostek betonowych h = 8 cm na chodnikach i 

parkingach należy ułożyć następujące warstwy: 

Podłoże gruntowe zagęścić 

Kruszywo drogowe stabilizowane mechanicznie o uziarnieniu 0-63 mm, warstwa grubości 

zgodna z projektem. 

Podsypkę cementowo- piaskową (1:4) układać na sucho, warstwa grubości zgodna z 

projektem 

Kostka betonowa wibroprasowana; 

W razie stwierdzenia występowania gruntów wątpliwych lub wysadzinowych należy 

konstrukcję nawierzchni uzupełnić o warstwy ulepszonego podłoża w następującym 

wymiarze: 

Geowłóknina separująca 

Warstwa mrozoochronna – piasek, kruszywo; 

Podłoże gruntowe zagęszczone 

Kostkę należy układać możliwie ściśle, przestrzegając wiązania spoin, których szerokość 

określa się 2 ÷ 3 mm. 

Kostkę układa się jednocześnie na całej szerokości jezdni, chodnika stosując spadki 

poprzeczne 1,5 – 2,5 %. 

5.3. W miejscach przewidzianych na odwodnienie liniowe wykonać ławy betonowe. Ławy 

betonowe wykonywać w deskowaniu, z ręcznym rozścieleniem, wyrównaniem i ubiciem 

mieszanki betonowej. Ławy należy pielęgnować przez polewanie wodą. Na górnej 

powierzchni ław ułożyć prefabrykowane elementy odwodnienia liniowego o klasie obciążenia 

B-125. Odwodnienie parkingu następuje za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych do 

wpustów a dalej do kanalizacji. 

5.4.Kostkę układać około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety. 

Wypełnienie spoin należy wykonać po ubiciu kostki. Szczeliny po ułożeniu kostki wypełnić 

piaskiem, zmieść powierzchnię przy użyciu szczotek i przystąpić do ubijania nawierzchni 

przy pomocy wibratorów płytowych z osłoną z tworzywa sztucznego. Płyta wibracyjna do 

wprasowywania kostek w podsypkę – (zagęszczarka) powinna mieć siłę odśrodkową 16 – 

20kN i powierzchnię płyty 0.35–0.50 m2,zalecana częstotliwość 75 do 100 Hz. 

Wibrowanie prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w 

kierunku poprzecznym kształtek. 

5.5. Krawężniki, ławy, obrzeża 

Pod krawężniki i ławy krawężnikowe należy wykonać rowki poprzez ręczne odspojenie 

gruntu, wyrównanie dna i ścian wykopów oraz uformowanie poboczy z wyrównaniem do 

wymaganego profilu.  

KrawęŻniki ustawiać należy na podsypce piaskowej, piaskowo-cementowej na ławie 

betonowej lub bez. Ławy betonowe wykonywać należy w deskowaniu, z ręcznym 

rozścieleniem, wyrównaniem i ubiciem mieszanki betonowe. Ławy należy pielęgnować przez 

polewanie wodą. KrawęŻniki należy ustawiać i wyregulować według osi podanych punktów 

wysokościowych. Spoiny wypełnić zaprawą cementową. Zewnętrzne ściany krawężnika 

zasypać ziemią, którą należy ubić. KrawęŻniki obramowujące jezdnię powinny być ustawiane 

na ławach betonowych z oporem, wykonanych w szalowaniu. Rzędne wykonanych ław 

powinny być zgodne z niweletą i będą sprawdzane geodezyjnie co około 50m, odchylenie od 

rzędnych projektowanych nie może być większe niż 2 cm. Wykonawca przedstawi do 

akceptacji próbki krawężników od proponowanych dostawców. Profil podłużny górnej 

powierzchni powinien być zgodny z niweletą drogi i będzie sprawdzany trzymetrową łatą 

brukarską Prześwit pomiędzy łatą a górną powierzchnią krawężnika nie może być większy 

niż 1 cm. Obrzeża betonowe ustawiać należy na podsypce piaskowej lub piaskowo-

cementowej. Obrzeża betonowe należy ustawiać i wyregulować według osi podanych 



punktów wysokościowych. Spoiny wypełnić piaskiem lub zaprawą cementową. Zewnętrzne 

ściany obrzeży zasypać ziemią, którą należy ubić. Wszystkie materiały zastosowane do 

budowy powinny posiadać atesty i odpowiadać normom. 

5.6. W ramach wykonania robót, należy wykonać następujące prace: 

- ułożenie podłoża pod nawierzchnie /ilość zgodnie z przedmiarem/ m2 

- ułożenie nawierzchni z kostki /ilość zgodnie z przedmiarem/ m2 

- ułożenie obrzeży betonowych /ilość zgodnie z przedmiarem/ mb 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót, podano w 01 „Wymagania ogólne”. 

6.2. Kontrola jakości materiałów. 

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej oraz posiadać świadectwa jakości producenta i uzyskać 

akceptację inspektora nadzoru. 

6.3. Kontrola jakości robót. 

Kontrola jakości wykonania robót, polega na zgodności wykonania robót z dokumentacja 

projektową i poleceniami inspektora nadzoru. 

Kontroli jakości podlega wykonanie: 

- podłoża 

- nawierzchni z kostki; 

- liniowości ustawienia krawężników i obrzeży; 

- profili podłużnych i poprzecznych nawierzchni; 

 

7. OBMIAR ROBÓT. 

Ogólne zasady obmiaru robót, podano w ST 01 „Wymagania ogólne”. 

Jednostką obmiaru jest: 

- dla wykonania nawierzchni z kostki betonowej, na podstawie dokumentacji projektowej i 

pomiaru w terenie - m2. 

- dla wykonania krawężników i obrzeży, na podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w 

terenie - mb. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót, podano w 01 „Wymagania ogólne”. 

Odbiorowi podlega wykonanie nawierzchni z kostki betonowej. 

Odbiór robót zanikających, należy zgłaszać inspektorowi nadzoru z odpowiednim 

wyprzedzeniem, aby nie powodować przestoju robót. 

Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlano- Montażowych. 

 

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne zasady płatności, podano w 01 „Wymagania ogólne”. 

9.2. Zgodnie z dokumentacją, należy wykonać zakres robót wymieniony w niniejszej 

Specyfikacji technicznej. Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości 

robót, w oparciu o wyniki pomiarów. 

Cena robót obejmuje między innymi: 

- prace pomiarowe i pomocnicze, w tym wytyczenie elementów i pomiary geodezyjne; 

- zakup i transport na miejsce robót wszystkich materiałów; 

- transport wewnętrzny w obrębie budowy; 

- przygotowanie warstw wyrównawczych i podkładowych; 



- wykonanie ław betonowych pod krawężniki i profile odwadniające; 

- ułożenie krawężników i profili odwadniania; 

- ułożenie kostki brukowej; 

- zasypanie spoin piaskiem; 

- oczyszczenie powierzchni posadzki; 

- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót; 

- dzierżawa i eksploatacja sprzętu; 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN-84/S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego 

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Piasek 

PN-87/S-02201 Drogi samochodowe . Nawierzchnie drogowe. Podział , nazwy, określenia 

PN-68/B-06050 93.020 709 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania 

i badania przy odbiorze. 

 

 

 



 

SPECYFIKCJA TECHNICZNA 

ST. 07 ROBOTY ZIEMNE, ROZBIÓRKOWE 

  I  PRZYGOTOWAWCZE 
 

 
 
1. WYMAGANIA OGÓLNE 

1.1. Przedmiot 

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych         

związanych z rozbiórką płyty betonowej , chodników, elementy małej architektury, wycinka drzew, wyburzeniami i 

demontażem wskazanych w projekcie elementów, otworów drzwiowych, fragmentów ścian, itp. oraz pracami 

przygotowawczymi do wykonania pozostałych robót, m. in. polegającymi na wywiezieniu gruzu, oczyszczeniu 

pomieszczeń po pracach wyburzeniowych, rozbiórkowych i demontażowych. Zostały ujęte w kosztach ogólnych 

kosztorysu.   Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót.  

 

1.2. Zakres robót 

Roboty rozbiórkowe obejmują : 

 

Niniejsza specyfikacja opracowana została dla następujących klas robót według słownika CPV : 

• kl.45.11. kod CPV 45111200-0 „Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne” 

• kl.45.11. kod CPV 45111100-9 „Roboty w zakresie burzenia” 

• kl.45.11. kod CPV 45111220-6 „Roboty w zakresie usuwania gruzu” 

 

2. MATERIAŁY POCHODZĄCE Z ROZBIÓRKI 

Gruz ceglany, gruz betonowy, deski, drewno, szkło, elementy metalowe (złom stalowy i kolorowy), tworzywa 

sztuczne. 

 

3. SPRZĘT 

Łomy, kilofy, młoty, łopaty, szufle, wiadra, taczki, piły do metalu i drewna. 

Brak szczególnych wymagań odnośnie sprzętu. 

 

4. TRANSPORT 

Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu.  

Odwiezienie drewna, złomu, szkła i gruzu na odpowiednie składowiska. Nie należy używać gruzu do ponownego 

zużycia w podłożu posadzek.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Prace rozbiórkowe wykonywać ręcznie. Przy rozbiórkach konstrukcyjnych należy bezwzględnie przestrzegać 

przepisów BHP i wykonać stosowne zabezpieczenia. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

Polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki i sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu, oraz 

sprawdzeniu uszkodzeń elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 

 

7. JEDNOSTKA OBMIARU 

Powierzchnia (m2) - muru, posadzek, tynków.  Dla drzwi i okien – (szt.).   

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Inspektor na podstawie zapisów w książce obmiarów. 

a). Przejęcie Robót i Odcinków, 

b). Przejęcie części Robót 

c). Świadectwo Wykonania, 



 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawę i system płatności określać będzie umowa zawarta między Zamawiającym a Wykonawcą. 

Zaleca się formę rozliczenia ryczałtowego. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych - Rozp.  Min.  Bud. i Przemysłu Mat.  

Bud. z dnia 28.03.72 - Dz.  U. Nr. 13 poz. 93 z późniejszymi zmianami. 

 

                   

                                                                                    



 

SPECYFIKCJA TECHNICZNA 

ST.08. STAL ZBROJENIOWA. ROBOTY ZBROJARSKIE. 
 

 

1. WYMAGANIA OGÓLNE 

1.1. Przedmiot 

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót zbrojarskich oraz 

wymagania dotyczące cech i jakości stali zbrojeniowej. Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym 

przy realizacji i odbiorze robót. 

 

1.2. Zakres robót 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą sposobu prowadzenia robót zbrojarskich oraz 

wymagań jakie powinna spełniać stal zbrojeniowa. 

Szczegółowy zakres robót według kosztorysowego Przedmiaru Robót stanowiącego integralny załącznik do 

niniejszej specyfikacji technicznej. 

 

Niniejsza specyfikacja opracowana została dla następujących klas robót według słownika CPV : 

- kl.45.25. kod CPV 45262310-7 „Zbrojenie”. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Stal zbrojeniowa 

Pręty stalowe do zbrojenia betonu winny być zgodne z wymaganiami PN-82/H-93215 i PN-91/S-10042. 

Stal zbrojeniowa dostarczana na budowę powinna mieć atest hutniczy. 

 

2.1.1. Asortyment stali 

Do zbrojenia betonu prętami wiotkimi należy stosować następujące klasy i gatunki stali oraz średnice prętów : 

stal A-III(34GS) oraz A-I (St3Sx), średnice od 6÷16 mm. 

 

3. SPRZĘT 

Prace zbrojarskie wykonane specjalistycznymi urządzeniami stanowiącymi wyposażenie zbrojarni (giętarki, noże 

mechaniczne, prostowarki, wciągarki, młotki, itp.). 

Sprzęt używany do wykonania zbrojenia musi być zaakceptowany przez Inżyniera. 

 

4. TRANSPORT 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania zbrojenia powinny odbywać się tak aby 

zachować ich dobry stan techniczny, a przede wszystkim tak , aby zapewnić nieodkształcalność elementów 

stalowych. 

Materiały należy ułożyć równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed 

możliwością przesuwania się podczas transportu. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne w stosunku do prowadzonych robót zgodnie z ST.1.0. Wymagania ogólne. 

 

5.2. Przygotowanie zbrojenia. 

5.2.1. Czyszczenie prętów 

W przypadku skorodowania prętów zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w stopniu przekraczającym wymagania 

punktu 5.3.1. należy przeprowadzić ich czyszczenie. Rozumie się, że zanieczyszczenia powstały w okresie od 

przyjęcia stali na budowie do jej wbudowania. 

Pręty zatłuszczone lub zabrudzone farbami należy czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcz. 

Stal narażona na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. 



 

Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub mechanicznie lub też 

przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. 

Stal tylko zabłoconą można zmyć strumieniem wody. 

Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. 

Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inżyniera. 

 

5.2.2. Prostowanie prętów 

Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia pręta od linii prostej nie powinna przekraczać 4 mm. 

Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, prostowarek i wciągarek. 

 

5.2.3.Cięcie prętów zbrojeniowych 

Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest sporządzenie w tym 

celu planu cięcia. Pręty ucina się z dokładnością do 1.0 cm. Cięcia przeprowadza się przy użyciu mechanicznych 

noży. Należy ucinać pręty krótsze od długości podanej w projekcie o wydłużenie zależne od wielkości i ilości odgięć. 

Wydłużenia prętów (cm) powstające podczas ich odginania o dany kąt podaje poniższa tabela. 

 

 

Tabelka 1- Wydłużenia prętów ( cm) powstające podczas ich odginania o dany kąt 

 

Średnica 

pręta [mm] 

Kąt odgięcia 

Kąt odgięcia 45 90 135 180 

8 - 1.0 1.0 1.0 

10 0.5 1.0 1.0 1.5 

12 0.5 1.0 1.0 1.5 

14 0.5 1.5 1.5 2.0 

16 0.5 1.5 1.5 2.5 

20 1.0 1.5 2.0 3.0 

22 1.0 2.0 3.0 4.0 

25 1.5 2.5 3.5 4.5 

30 2.5 3.5 5.0 6.0 

32 3.0 4.0 6.0 7.0 

 

 

5.2.4. Odgięcia prętów i haki 

Minimalne średnice trzpieni do używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela nr 1 (PN-91/S-10042). 

 

 

Tabela 2. Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia 

 

Średnica pręta 

zaginanego mm 

Stal żebrowana 

Rak<400 MPa 400 < Rak < 500 Mpa Rak > 500 MPa 

D < 10 d0 = 3d d0 = 4d d0 = 4d 

10 < d < 20 d0 = 4d d0 = 5d d0 = 5d 

20 < d < 28 d0 = 6d d0 = 7d d0 = 8d 

D > 28 d0 = 8d -  - 

 

d - oznacza średnicę pręta 

 

Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca gdzie można na nim położyć spoinę wynosi 10 d. 



 

Na zimno, na budowie można wykonywać odgięcia prętów średnicy d < 12 mm. Pręty o średnicy d > 12 mm powinny 

być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. 

Wewnętrzna średnica odgięcia prętów zbrojenia głównego, poza odgięciem w obrębie haka, powinna być nie 

mniejsza niż : 

5d  dla stali klasy  A-0 i A-I 

10d dla stali klasy A - III 

W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji w których zagięcia ulegają jednocześnie wszystkie pręty 

zbrojenia rozciąganego należy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 20d. 

Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych powinna spełniać warunki podane dla haków. 

Należy zwrócić uwagę przy odbiorze haków (odgięć) prętów na ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są tam 

pęknięcia powstałe podczas wyginania. 

 

5.3. Montaż zbrojenia 

5.3.1. Wymagania ogólne 

Wymaga się następującej klasy stali : A-0 i A - III, (PN-91/S-10041, PN-90/B-03200, PN-77/B-06200), dla zbrojenia 

betonu. 

Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. 

Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie może ulec 

zmianie. 

W konstrukcję można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem nie łuszczącej się rdzy. Nie można wbudowywać 

stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej stali 

która była wystawiona na działanie słonej wody.  

Stan powierzchni wkładek zbrojeniowych ma być zadowalający bezpośrednio przed betonowaniem. 

Możliwe jest wykonanie zbrojenia z prętów o innej średnicy niż przewidziane w projekcie oraz zastosowanie innego 

gatunku stali ; zmiany te wymagają zgody pisemnej Inżyniera . 

Beton jest zbrojony prętami żebrowanymi o średnicy nie większej niż 32 mm .  

Końcówki drutów wiązałkowych muszą być odgięte do środka betonowanego elementu.  

Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu żelbetowego powinna 

wynosić co najmniej: 

Cmin>0 jeżeli dg<32 mm 

Cmin>O+5 jeżeli dg>32 mm . 

Przed betonowaniem zbrojenie powinno być odebrane przez Inżyniera i odbiór wpisany do dziennika budowy. 

Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie betonowania 

jest niedopuszczalne. 

Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiałów po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. 

 

5.3.2. Montowanie zbrojenia 

 

5.3.2.1. Łączenie prętów za pomocą spawania 

Dopuszcza się następujące rodzaje spawanych połączeń prętów: 

• czołowe, elektryczne, oporowe, 

• nakładkowe spoiny dwustronne - łukiem elektrycznym, 

• nakładkowe spoiny jednostronne - łukiem elektrycznym, 

•    zakładkowe spoiny jednostronne - łukiem elektrycznym, 

• zakładkowe spoiny dwustronne - łukiem elektrycznym, 

 

5.3.2.2. Łączenie pojedynczych prętów na zakład bez spawania  

Dopuszcza się łączenie na zakład bez spawania (wiązanie drutem) prętów prostych. 

 
5.3.2.3. Skrzyżowania prętów 

Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami dystansowymi. 

Drut wiązałkowy, wyżarzony, o średnicy 1 mm używa się do łączenia prętów o średnicy do 12 mm. Przy średnicach 

większych należy stosować drut o średnicy 1.5 mm. 

W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów narożnych ze strzemionami. 

 



 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podaje tabela nr 3. 

Niezależnie od tolerancji podanych w tabeli obowiązują następujące wytyczne: 

-Dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno przekraczać 3%. 

-Różnica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekraczać 3mm. 

-Dopuszczalna różnica w wykonaniu siatki na jej długości nie powinna przekraczać 25 mm, 

liczba uszkodzonych skrzyżowań w dostarczonych na budowę siatkach nie powinna przekraczać 20% w stosunku do 

wszystkich skrzyżowań w siatce. Liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% 

ogólnej ich liczby na tym pręcie, różnice w rozstawie między prętami głównymi w siatce nie powinny przekraczać 5 

cm.  

-Różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać 2 cm. 

 

 

Tabela 3. Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczania zbrojenia 

 

Parametr Zakresy tolerancji Dopuszczalna odchyłka 

Cięcia prętów 

(L – długość pręta wg projektu) 

dla L < 6.0 m 

dla L > 6.0 m 

20 mm 

30 mm 

Odgięcia (odchylenia w stosunku do położenia 

określonego w projekcie) 

dla L < 0.5 m 

dla 0.5 m < L < 1.5 m 

dla L > 1.5 m 

10 mm 

15 mm 

20 mm 

Usytuowanie prętów 

otulenie (zmniejszenie wymiaru w stosunku do 

wymagań projektu) 

 < 5 mm 

odchylenie plusowe (h – jest całkowitą grubością 

elementu) 

dla h < 0.5 m 

dla 0.5 m < h < 1.5 m 

dla h > 1.5 m 

10 mm 

15 mm 

20 mm 

odstępy pomiędzy sąsiednimi równoległymi prętami (a 

– jest odległością projektowaną pomiędzy 

powierzchniami przyległych prętów) 

a < 0.05 m 

a < 0.20 m 

a < 0.40 m 

a > 0.40 m 

5 mm 

10 mm 

20 mm 

30 mm 

odchylenia w relacji do grubości lub szerokości w 

każdym punkcie zbrojenia (b – oznacza całkowitą 

grubość lub szerokość elementu) 

b < 0.25 m. 

b < 0.50 m. 

b < 1.5 m. 

b > 1.5 m. 

10 mm 

15 mm 

20 mm 

30 mm 

 

 

7. JEDNOSTKA OBMIARU 

Jednostką obmiarową jest tona (t) stali konstrukcyjnej. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Inspektor na podstawie zapisów w książce obmiarów i dzienniku budowy. 

a). Przejęcie robót zbrojarskich 

b). Świadectwo Wykonania. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawę i system płatności określać będzie umowa zawarta między Zamawiającym a Wykonawcą. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN-86/H-84018 Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości 

PN-89/H-84023/01. Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 

PN-82/H-93215. Walcówka pręty stalowe do zbrojenia betonu 



 

PN-84/H-9300 Walcówka pręty i kształtowniki walcowane na gorąco ze stali węglowych zwykłej jakości i 

niskostopowych o podwyższonej wytrzymałości. Wymagania i badania. 

PN-80.H-04310. Próba statyczna rozciągania metali. 

PN-78/H-04408. Technologiczna próba zginania. 

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania. 

10.2. Inne dokumenty 

[1] Aprobata Techniczna do stosowania w budownictwie nr 83591.  

Stal zbrojeniowa żebrowana gatunku 10425.0/10425.9, importowana  

 z CiSFR. IBDiM Warszawa 1992. 

[2] Aprobata Techniczna do stosowania w budownictwie nr 83891.  

Stal zbrojeniowa gatunku 18G2 i 34GS o użebrowaniu według normy  

DIN488. ITB. Warszawa 1992. 

 

  

 

 

 

 

 



 

SPECYFIKCJA TECHNICZNA 

ST.09 BETON KONSTRUKCYJNY. ROBOTY 

BETONIARSKIE. 
 

 

 

 

1. WYMAGANIA OGÓLNE 

 

1.1. Przedmiot 

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót betoniarskich oraz 

wymagania dotyczące właściwości betonu konstrukcyjnego. Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem 

pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót. 

 

1.2. Zakres robót 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót betoniarskich i przygotowania 

mieszanki betonowej. 

Szczegółowy zakres robót według kosztorysowego Przedmiaru Robót, który stanowi integralny załącznik do 

niniejszej specyfikacji technicznej. 

 

Niniejsza specyfikacja opracowana została dla następujących klas robót według słownika CPV : 

- klasa 45.21. kod CPV 45223500-1 – konstrukcje z betonu zbrojonego 

- klasa 45.25. kod CPV 45262311-4 – betonowanie konstrukcji. 

 

2. MATERIAŁY  

 

2.1. Cement 

Cement jest najważniejszym składnikiem betonu i powinien posiadać następujące właściwości: 

• wysoką wytrzymałość, 

•   mały skurcz, szczególnie w okresie początkowym, 

• wydzielanie małej ilości ciepła przy wiązaniu. 

Celem otrzymania betonu w dużym stopniu nieprzepuszczalnego i trwałego, a więc odpornego na działanie 

agresywnego środowiska, należy stosować wyłącznie cement portlandzki (bez dodatków), o podwyższonej 

odporności na wpływy chemiczne. 

Do betonu klasy B20 (C16/20) zaleca się cement marki 25 oraz 32,5 . Wymaga się, aby cementy te charakteryzowały 

się następującym składem: 

• zawartość krzemianu trójwapniowego (alitu) C3S 50-60 %, 

• zawartość glinianu trójwapniowego C3A, możliwie niska, do 7 %, 

• zawartość alkaliów do 0.6 %, a przy stosowaniu kruszywa niereaktywnego do 0.9 %. 

Ponadto zaleca się, aby zawartość C4AF+2*C3A < 20 %. Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać 

wymagania zawarte w PN-88/B-3000. Nie dopuszcza się występowania w cemencie grudek nie dających się 

rozgnieść w palcach. Wykonawca powinien dokonywać kontroli cementu przed użyciem go do wykonania mieszanki 

betonowej, nawet bez oczekiwania na zlecenie nadzoru inwestorskiego, w urzędowym laboratorium do badań 

materiałowych i przekazywać Inżynierowi , kopie wszystkich świadectw tych prób, dokonując jednocześnie 

odpowiednich zapisów w Dzienniku Budowy. 

Obowiązkiem Inżyniera jest żądanie powtórzenia badań tej samej partii cementu, jeśli istnieje podejrzenie obniżenia 

jakości cementu spowodowane jakąkolwiek przyczyną. 

Kontrola cementu winna obejmować: 

• oznaczenie czasu wiązania wg PN-88/B-04300, 

• oznaczenie zmiany objętości wg PN-88/B-04300, 

• sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) cementu nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w 

wodzie. 

Cement należy przechowywać w sposób zgodny z postanowieniami normy BN-88/6731-08. 



 

 

2.2. Kruszywo 

Kruszywo powinno spełniać wszystkie wymagania normy PN-86/B-06712 (wymagania dla kruszyw do betonów 

klasy powyżej B25). Powinno składać się z elementów niewrażliwych na przemarzanie, nie zawierać składników 

łamliwych, pylących czy o budowie warstwowej, gipsu ani rozpuszczalnych siarczanów, pirytów, pirytów gliniastych 

i składników organicznych. Wykonawca powinien dostarczyć pisemne stwierdzenie, w oparciu o wykonane badania 

mineralogiczne, o braku obecności form krzemionki (opal, chalcedon, trydymit,) i wapieni dolomitycznych 

reaktywnych w stosunku do alkaliów zawartych w cemencie, wykonując niezbędne badania laboratoryjne. 

Kruszywo keramzytowe  powinno odpowiadać wymogom BN-76/6722-04. Marki jakie można uzyskać z betonu 

keramzytowego – od 3 - 25 MPa. Beton o strukturze zwartej ,zawierający  co najmniej 300 kg/m3 cementu uważa się 

za odporny na działanie mrozu. 

 

2.2.1. Kruszywo grube 

Do betonów klas B30 należy stosować wyłącznie grysy granitowe lub bazaltowe o maksymalnym wymiarze ziarna do 

16 mm. Stosowanie grysów z innych skał dopuścić można pod warunkiem zbadania ich w placówce badawczej 

wskazanej przez Inżyniera i uzyskania wyników spełniających podane niżej wymagania. 

Grysy powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 

• zawartość pyłów mineralnych do 1% 

• zawartość ziaren nieforemnych (wydłużonych i płaskich) do 20%, 

• wskaźnik rozkruszenia: 

 dla grysów granitowych do 16%, 

 dla grysów bazaltowych i innych do 8%, 

• nasiąkliwość do 1.2% 

• mrozoodporność wg metody bezpośredniej do 2%, 

• mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej (wg BN-84/6774-02 ) do 10%, 

• reaktywność alkaliczna z cementem określona wg PN-78/B-06714/34 nie wywołująca zwiększenia wymiarów 

liniowych ponad 0.1%, 

• zawartość związków siarki do 0.1%, 

• zawartość zanieczyszczeń obcych do 0.25%, 

• zawartość zanieczyszczeń organicznych nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej. 

Żwir powinien spełniać wymagania PN-86/B-06712 "Kruszywa mineralne do betonu" dla marki 30 w zakresie cech 

fizycznych i chemicznych. Ponadto ogranicza się do 10% mrozoodporność żwiru badaną zmodyfikowaną metodą 

bezpośrednią. W kruszywie grubym, tj. w grysach i żwirach nie dopuszcza się grudek gliny. Zaleca się, aby zawartość 

podziarna nie przekraczała 5%, a nadziarna 10%.  

Kruszywo pochodzące z każdej dostawy musi być poddane badaniom niepełnym obejmującym: 

• oznaczenie składu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15, 

• oznaczenie zawartości ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16, 

• oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13,- 

• oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-78/B-06714/12 

• oznaczenie zawartości grudek gliny (oznaczać jak zawartość zanieczyszczeń obcych). 

Należy zobowiązać dostawcę do przekazywania dla każdej partii kruszywa wyników badań pełnych oraz okresowo 

wynik badania specjalnego dotyczącego reaktywności alkalicznej. 

 

2.2.2. Kruszywo drobne 

Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku 

rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. 

Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna wynosić: 

do 0.25 mm 14 do 19%, 

do 0.5 mm 33 do 48%, 

do 1 mm 57 do 76% . 

Piasek powinien spełniać następujące wymagania : 

• zawartość pyłów mineralnych do 1.5%, 

•  reaktywność alkaliczna z cementem określona wg PN-78/B-06714/34 nie wywołująca zwiększenia wymiarów 

liniowych ponad 0.1%, 

• zawartość związków siarki do 0.2%, 



 

• zawartość zanieczyszczeń obcych do 0.25%, 

• zawartość zanieczyszczeń organicznych nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej. 

W kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny. Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany 

badaniom niepełnym obejmującym : 

• oznaczenie składu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15, 

• oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13,- 

• oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-78/B-06714/12 

• oznaczenie zawartości grudek gliny (oznaczać jak zawartość zanieczyszczeń obcych). 

Należy zobowiązać dostawcę do przekazywania dla każdej dostawy piasku wyników badań pełnych oraz okresowo 

wynik badania specjalnego dotyczącego reaktywności alkalicznej. 

 

2.2.3. Uziarnienie kruszywa 

Mieszanki kruszywa drobnego i grubego wymieszane w odpowiednich proporcjach powinny utworzyć stałą 

kompozycję granulometryczną, która pozwoli na uzyskanie wymaganych właściwości zarówno świeżego betonu 

(konsystencja, jednorodność, urabialność, zawartość powietrza) jak i stwardniałego (wytrzymałość, 

przepuszczalność, moduł sprężystości, skurcz). Krzywa granulometryczna powinna zapewnić uzyskanie maksymalnej 

szczelności betonu przy minimalnym zużyciu cementu i wody. Szczególną uwagę należy zwrócić na uziarnienie 

piasku w celu zredukowania do minimum wydzielania mleczka cementowego. Kruszywo powinno składać się z co 

najmniej 3 frakcji; dla frakcji najdrobniejszej pozostałość na sicie o boku oczka 4 mm nie może być większa niż 5%. 

Poszczególne frakcje nie mogą zawierać uziarnienia przynależnego do frakcji niższej w ilości przewyższającej 15% i 

uziarnienia przynależnego do frakcji wyższej w ilości przekraczającej 10% całego składu frakcji.  

 

 

 

Zalecane graniczne uziarnienie kruszywa 

 

Bok oczka sita : 

[mm] 

Przechodzi przez sito [%] 

kruszywo do 16 mm kruszywo do 31,5 mm 

0.25 3 do 8 2 do 8 

0.50 7 do 20 5 do 18 

1.0 12 do 32 8 do 28 

2.0 21 do 42 14 do 37 

4.0 36 do 56 23 do 47 

8.0 60 do 76 38 do 62 

16.0 100 62 do 80 

31.5  100 

 

Maksymalny wymiar ziaren kruszywa powinien pozwalać na wypełnienie mieszanką każdej części konstrukcji przy 

uwzględnieniu urabialności mieszanki, ilości zbrojenia i grubości otuliny. 

 

2.3. Woda 

Woda zarobowa do betonu powinna spełniać wszystkie wymagania PN-88/B-32250 "Materiały budowlane. Woda do 

betonów i zapraw." Powinna pochodzić ze źródeł nie budzących żadnych wątpliwości, lub dobrze zbadanych. 

Stosowanie wody z wodociągu nie wymaga badań. Woda powinna być dodawana w możliwie najmniejszych 

ilościach w stosunku do założonej wytrzymałości i stopnia urabialności mieszanki betonowej, biorąc pod uwagę 

również ilości wody zawarte w kruszywie, w sposób pozwalający na zachowanie możliwie małego stosunku w/c nie 

większego niż 0,50. 

 

2.4. Dodatki i domieszki do betonu 

Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu napowietrzającym i 

uplastyczniającym. Zaleca się doświadczalne sprawdzenie skuteczności domieszek przy ustalaniu recepty mieszanki 

betonowej. 

W celu uzyskana betonów w dużym stopniu nieprzepuszczalnych i trwałych o niskim stosunku w/c i wysokiej 

urabialności, zaleca się stosować plastyfikatory oraz środki napowietrzające.  



 

Rodzaj domieszki należy uzgodnić z Inżynierem na etapie zatwierdzania recepty na beton. Warunkiem zastosowania 

określonej domieszki jest aktualna aprobata techniczna. 

Domieszki należy stosować do mieszanek betonowych wykonywanych przy użyciu cementów portlandzkich marki 35 

i wyższych. 

Dodatek w postaci włókna stalowego  powinien posiadać aprobatę techniczną zależności od rodzaju  włókien 

produkowane są jako  proste posiadające haczykowate zakończenia  oraz z tłoczeniami na powierzchni drutu-

ryflowane. Dozowanie bezpośrednio do mieszanki w ilościach  20-90 kg/m3 betonu. 

 

2.4.1. Dodatki uplastyczniające - plastyfikatory 

Stosowanie plastyfikatorów pozwala na zmianę konsystencji mieszanki o 1 stopień w dół bez zmiany składu betonu i 

przy założonej wytrzymałości. Zmniejszenie ilości wody zarobowej dla uzyskania tej samej konsystencji co bez 

stosowania plastyfikatorów wynosi 10 do 20%, zagęszczenie i szczelność betonu są większe. Ulega podwyższeniu 

odporność na korozję siarczanową.  

 

2.4.2. Dodatki uszczelniające 

Sposób działania to zagęszczanie struktury betonu, przez co następuje podwyższenie wodoszczelności. 

Optymalna ilość powietrza w mieszance wynosi 3 do 5%. Dodatki napowietrzające zwiększają urabialność, 

plastyczność, jednorodność, i wodoszczelność mieszanki betonowej. 

 

3. SPRZĘT 

Betoniarka wolnospadowa do betonów podkładowych i wyrównawczych , betoniarka o działaniu wymuszonym, 

mieszalniki z koszem, sprężarki, pompy wężowe, instalacja do wagowego dozowania składników, ubijaki i płyty 

wibracyjne, wibratory do wgłębnego zagęszczania betonu. 

Instalacje do wytwarzania betonu przed rozpoczęciem produkcji powinny być poddane oględzinom Inżyniera. 

Instalacje te powinny być typu automatycznego lub półautomatycznego przy wagowym dozowaniu kruszywa, 

cementu, wody i dodatków.  

Mieszanie składników powinno odbywać się wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się 

stosowania mieszarek wolnospadowych). Objętość mieszalników betoniarek musi zabezpieczać pomieszczenie 

wszystkich składników ważonych bez wyrzucania na zewnątrz. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Mieszanka betonowa 

Roboty przewidziane do wykonania przy realizacji niniejszej inwestycji obejmują w znikomym stopniu roboty 

betoniarskie z uwagi na śladową ilość konstrukcji z betonu i dlatego zakłada się wytwarzanie mieszanki betonowej na 

miejscu budowy, w związku z czym transport poziomy odbywać się będzie za pomocą taczek.  

W przypadku, gdyby zaistniała konieczność transportowania betonu z wytwórni należy stosować się niżej podanych 

zaleceń. 

Transport betonu z wytwórni do miejsca wbudowania powinien być wykonywany przy użyciu odpowiednich środków 

w celu uniknięcia segregacji pojedynczych składników i zniszczenia betonu. 

Mieszanka powinna być transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), a czas transportu nie 

powinien być dłuższy niż: 

• 90 min przy temperaturze otoczenia + 15st.C, 

• 70 min przy temperaturze otoczenia + 20st.C, 

• 30 min przy temperaturze otoczenia + 30st.C. 

Nie są dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Zaleca się podawanie betonu do miejsca wbudowania za 

pomocą specjalnych pojemników o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do 

podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza się także przenośniki taśmowe, jednosekcyjne do podawania 

mieszanki na odległość nie większą od 10 m. Jeśli transport mieszanki do pojemnika będzie wykonywany przy użyciu 

betoniarki samochodowej jej jednorodność powinna być kontrolowana w czasie rozładunku. Obowiązkiem Inżyniera 

jest odrzucenie transportu betonu nie odpowiadającego opisanym wyżej wymaganiom. 

 

Załadunek, transport i wyładunek betonu powinien odbywać się w taki sposób, aby zachować jego właściwości  

techniczne, a przede wszystkim w taki sposób, by nie dopuścić do jego związania przed wbetonowaniem. 

Wyładunek mieszanki ze środka transportowego powinien się odbywać z zachowaniem maksymalnej ostrożności 

celem uniknięcia rozsegregowania składników. 



 

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75m od powierzchni , na którą spada. W 

przypadku większej wysokości należy stosować rynny zsypowe lub leje zsypowe teleskopowe.   

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wytwarzanie betonu 

Projekt mieszanki betonowej powinien być przygotowany przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Inżyniera.  

Wytwarzanie betonu powinno odbywać się w wytwórni, ale przy śladowych pracach betoniarskich i małym znaczeniu 

wykonywanej konstrukcji dopuszcza się przygotowanie mieszanki betonowej na budowie.  

Dozowanie kruszywa powinno być wykonywane z dokładnością 2%. Dozowanie cementu powinno odbywać się na 

niezależnej wadze, o większej dokładności. 

Dla wody i dodatków dozwolone jest również dozowanie objętościowe. Dozowanie wody winno być dokonywane z 

dokładnością 2%. 

Czas i prędkość mieszania powinny być tak dobrane, by produkować mieszankę odpowiadającą warunkom 

jednorodności, o których była mowa powyżej. Zarób powinien być jednorodny. Urabialność mieszanki powinna 

pozwolić na uzyskanie maksymalnej szczelności po zawibrowaniu bez wystąpienia pustek w masie betonu lub na 

powierzchni. Urabialność nie może być osiągana przy większym zużyciu wody niż przewidziano w recepturze 

mieszanki. Inżynier może zezwolić na stosowanie środków napowietrzających, plastyfikatorów, upłynniaczy nawet, 

jeśli ich zastosowanie nie było przewidziane w projekcie. Produkcja betonu i betonowanie powinny zostać 

przerwane, gdy temperatura spadnie poniżej 0st.C, za wyjątkiem sytuacji szczególnych, lecz wtedy Inżynier wyda 

każdorazowo dyspozycję na piśmie z podaniem warunków betonowania. Skład mieszanki betonowej powinien 

zapewnić szczelność ułożenia mieszanki w wyniku zagęszczania przez wibrowanie. Przy projektowaniu składu 

mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej w warunkach naturalnych (przy średniej 

temperaturze dobowej > 10st.C), średnie wymagane wytrzymałości na ściskanie betonu poszczególnych klas 

przyjmuje się równe wartościom 1.3 RbG. W przypadku odmiennych warunków wykonania i dojrzewania betonu 

(np. prasowanie, odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach podwyższonej temperatury) należy uwzględniać wpływ 

tych czynników na wytrzymałość i inne cechy betonu. Wartość stosunku c/w nie może być mniejsza niż 2 (Wartość 

stosunku w/c nie większa niż 0.5). Konsystencja mieszanek nie rzadsza od plastycznej, sprawdzana aparatem Ve-Be. 

Dopuszcza się badanie konsystencji plastycznej stożkiem opadowym wyłącznie w warunkach budowy. Stosunek 

poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalony doświadczalnie powinien odpowiadać najmniejszej jamistości. 

Zawartość powietrza w mieszance betonowej nie powinien przekraczać wartości podanych w odpowiednim punkcie. 

Przy doświadczalnym ustalaniu uziarnienia kruszywa należy przestrzegać następujących zasad : 

• stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego, osobno dozowanych, powinien być taki jak w mieszance 

kruszywa o najmniejszej jamistości, 

• zawartość piasku zapewniać niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinien 

przekraczać 42% przy kruszywie grubym do 16 mm i 37% przy kruszywie grubym do 31.5 mm. 

Wartość współczynnika A, stosowanego do wyznaczania wskaźnika C/W, charakteryzującego mieszankę betonową 

należy wyznaczać doświadczalnie. Współczynnik ten wyznacza się na podstawie uzyskanych wytrzymałości betonów 

z mieszanek o różnych wartościach wskaźnika C/W - mniejszym i większym od wartości przewidywanej teoretycznie 

- wykonanych ze stosowanych materiałów. Dla zmniejszenia skurczu betonu należy dążyć do jak najmniejszej ilości 

cementu. 

Dopuszcza się maksymalne ilości cementu, zależnie od klasy betonu: 

• 400 kg/m3 dla B30, 

Dopuszcza się przekroczenie tych ilości o 10 % w uzasadnionych przypadkach za zgodą Inżyniera. 

 

 

5.2. Wykończenie powierzchni betonowych 

 

5.2.1. Powierzchnie uformowane 

Powierzchnie niewidoczne: 

Nie ma żadnych dodatkowych wymagań dotyczących powierzchni, które nie będą odkryte po ukończeniu robót. 

 

5.2.2. Wykończenie nieuformowanych powierzchni betonowych 

Powierzchnie niewidoczne: 



 

Powierzchnie, które nie będą widoczne po zakończeniu robót należy jednorodnie wyrównać i wygładzić, aby 

otrzymać gładką powierzchnię. Żadne dodatkowe roboty nie są wymagane, jeżeli powierzchnie te nie służą jako 

pierwszy etap do prowadzenia prac wykończeniowych opisanych poniżej. 

 

5.3. Układanie mieszanki betonowej (betonowanie) 

5.3.1. Zalecenia ogólne 

Betonowanie powinno być wykonywane ze szczególną starannością i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. 

Betonowanie może zostać rozpoczęte po sprawdzeniu deskowań i zbrojenia przez Inżyniera i po dokonaniu na ten 

temat wpisu do dziennika budowy. 

Przy betonowaniu konstrukcji mostowych należy zachować następujące warunki : 

• deskowanie należy starannie oczyścić przez przedmuchanie sprężonym powietrzem. 

• przed ułożeniem zbrojenia, deskowanie należy pokryć środkiem anty-adhezyjnym dopuszczonym do stosowania w 

budownictwie, który powoduje ułatwienie przy rozdeskowaniu konstrukcji i poprawienie wyglądu powierzchni 

betonowych  

•  przed betonowaniem należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z rysunkami, czystość deskowania 

oraz obecność wkładek dystansowych, zapewniających wymaganą grubość otuliny, 

• betonowanie konstrukcji wykonywać wyłącznie w temperaturach >+5st.C, zachowując warunki umożliwiające 

uzyskanie przez beton wytrzymałości >15MPa. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w 

temperaturze do -5st.C, jednak wymaga to zgody Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze 

+20st.C w chwili jej układania zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 

dni; prace betoniarskie powinny być prowadzone wówczas pod bezpośrednim nadzorem Inżyniera, 

• mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości > 0.75m od powierzchni, na którą spada; w przypadku, gdy 

wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3m) lub leja 

zsypowego teleskopowego (do wysokości 8m), 

• wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań/min z buławami o średnicy < 0.65 odległości 

między prętami zbrojenia, leżącymi w płaszczyźnie poziomej, 

• podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora, 

• podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi zagłębiać buławę na głębokość 5-8 cm w warstwę poprzednią i 

przetrzymywać buławę w jednym miejscu przez 20-30 sek., po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym, 

• kolejne miejsca zagłębiania buławy powinny być od siebie oddalone o 1.4 R (R promień skutecznego działania 

wibratora), odległość ta zwykle wynosi 0.35-0.7 m, 

• belki (łaty) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównywania powierzchni betonu płyt pomostów i 

charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości, 

• czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką wibracyjną w jednym miejscu powinien wynosić od 30 

do 60 sek., 

• zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 1.0 do 1.5 

m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów należy ustalać doświadczalnie, aby nie powstawały martwe 

pola, a mocowanie powinno być trwałe i sztywne. 

Gdyby betonowanie było wykonywane w okresach obniżonych temperatur, wykonawca zobowiązany jest codziennie 

rejestrować minimalne temperatury za pomocą sprawdzonego termometru umieszczonego przy betonowanym 

elemencie. Beton powinien być układany w deskowaniu w ten sposób, aby zewnętrzne powierzchnie miały wygląd 

gładki, zwarty, jednorodny bez żadnych plam i skaz. Ewentualne nierówności i kawerny powinny być usunięte, a 

miejsca przypadkowo uszkodzone powinny zostać dokładnie naprawione zaprawą cementową natychmiast po 

rozdeskowaniu, ale tylko w przypadku jeśli uszkodzenia te są w granicach, które Inżynier uzna za dopuszczalne. W 

przeciwnym przypadku element podlega rozbiórce i odtworzeniu. Wszystkie wymienione wyżej roboty poprawkowe 

są wykonywane na koszt wykonawcy. Ewentualne łączniki stalowe (drut, śruby, itp.), które spełniały funkcję stężeń 

deskowań lub inną i wychodzą z betonu po rozdeskowaniu, powinny być obcięte przynajmniej 1.0 cm pod 

wykończoną powierzchnią betonu, a otwory powinny być wypełnione zaprawą cementową. Tam gdzie tylko możliwe, 

elementy form deskowania powinny być zastabilizowane w dokładnej pozycji przy zastosowaniu prętów stalowych 

wewnątrz rurek z PCV lub podobnego materiału koloru szarego (rurki pozostają w betonie). Wyładunek mieszanki ze 

środka transportowego powinien następować z zachowaniem maksymalnej ostrożności celem uniknięcia 

rozsegregowania składników. Oprzyrządowanie, czasy i sposoby wibrowania powinny być uzgodnione i 

zatwierdzone przez Inżyniera. Zabrania się wyładunku mieszanki w jedną hałdę i rozprowadzenie jej przy pomocy 

wibratorów. Kolejne betonowania nie mogą tworzyć przerw, nieciągłości ani różnic wizualnych, a podjęcie 

betonowania może nastąpić tylko po oczyszczeniu, wyszczotkowaniu i zmyciu powierzchni betonu poprzedniego. 



 

Inżynier może, jeśli uzna to za celowe, zadecydować o konieczności betonowania ciągłego celem uniknięcia przerw. 

W tym przypadku praca winna być wykonywana na zmiany robocze i w dni świąteczne. 

 

5.3.2.Zalecenia dotyczące betonowania elementów 

Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji technologicznej, która 

powinna uwzględniać następujące zalecenia: 

• przy wykonywaniu belek, mieszankę betonową układać warstwami o grubości do 40cm bezpośrednio z pojemnika 

lub rurociągu pompy, lub za pośrednictwem rynny i zagęszczać wibratorami wgłębnymi, 

• w płytach, mieszankę betonową układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy. W płytach o grubości 

>12cm zbrojonych górą i dołem należy stosować wibratory wgłębne. Do wyrównywania powierzchni betonowej 

należy stosować belki (łaty wibracyjne). Celem ograniczenia wpływów skurczu i pełzania, betonowanie płyty winno 

być prowadzone całą jej szerokością. Przed betonowaniem należy osadzić i wyregulować wszystkie elementy 

kotwione w betonie. 

 

5.4. Pielęgnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewającego normalnie 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami 

wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i inną wodą. 

Przy temperaturze otoczenia > 5st.C należy nie później niż po 12 godzinach od zakończenia betonowania rozpocząć 

pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją przez co najmniej 7 dni (polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 

Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył z 

następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane specjalne wymagania dla jakości 

pielęgnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania PN-88/B-32250. W 

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

konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowywania (konstrukcje monolityczne), 

zgodnie z PN-63/B-06251 lub wytrzymałości manipulacyjnej (prefabrykaty). 

Preparat do pielęgnacji powierzchni betonu: Antisol E, lub porównywalny, -cechy: 

zapobiega zbyt szybkiemu wysychaniu betonu utrudniając powstawanie rys skurczowych (zwiększa odporność na 

działanie soli odladzających, podwyższa mrozoodporność i wodoszczelność). Przed stosowaniem preparat należy 

dokładnie wymieszać. Płyn natryskuje się równomiernie cienką warstwą na powierzchnię betonu ok. 0,5-2 godz. po 

jego ułożeniu.  

Beton z keramzytu oraz beton  zbrojony włóknem stalowym nie wymaga specjalnej pielęgnacji , postępować tak jak z 

betonem zwykłym. 

 

5.5. Usterki wykonania 

Pęknięcia elementów konstrukcyjnych - niedopuszczalne. 

Rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że pozostaje zachowane 1cm otulenia zbrojenia 

betonu a długości rys nie przekraczają: 

• podwójnej szerokości belek i 1.0m dla rys podłużnych, 

• połowy szerokości belki i 1.0m dla rys poprzecznych. 

Pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu jest nie mniejsze niż 1cm, a 

powierzchnia, na której występują jest nie większa niż 0.5% powierzchni odpowiedniej ściany. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Kontrola jakości mieszanki betonowej i betonu 

 

6.1.1. Zakres kontroli 

Zachowując w mocy wszystkie przepisy dotyczące wytrzymałości betonu, Inżynier ma prawo pobrania w każdym 

momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszych próbek materiałów lub betonów celem poddania badaniom bądź 

próbom laboratoryjnym. 

Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-88/B-06250  

• konsystencja mieszanki betonowej, 

• zawartość powietrza w mieszance betonowej, 

• wytrzymałość betonu na ściskanie, 

• nasiąkliwość betonu, 

• odporność betonu na działanie mrozu, 



 

• przepuszczalność wody przez beton. 

 

6.1.2.Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej 

Sprawdzenie konsystencji przeprowadza się podczas projektowania składu mieszanki betonowej i następnie przy 

stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej. Różnice pomiędzy przyjętą a 

kontrolowaną konsystencją mieszanki nie powinny przekroczyć : 

• + 20% ustalonej wartości wskaźnika Ve-Be, 

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

Dopuszcza się korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wyłącznie przez zmianę zawartości zaczynu w 

mieszance, przy zachowaniu stałego stosunku cementowo - wodnego, ewentualnie przez zastosowanie domieszek 

chemicznych. 

 

6.1.3. Sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej 

Sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej przeprowadza się metodą ciśnieniową podczas 

projektowania jej składu, a przy stosowaniu domieszek napowietrzających co najmniej raz w czasie zmiany roboczej 

podczas betonowania. Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg PN-88/B-06250 

nie powinna przekraczać: 

• 2% w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzających, 

• przedziałów wartości podanych w tabeli niżej w przypadku stosowania domieszek napowietrzających: 

 

 

 

Uziarnienie kruszywa [mm] 0 – 16 0-31.5 

Zawartość 

powietrza 

Beton narażony na czynniki 

atmosferyczne 
3.5 do 5.5 3 do 5 

[%] 
Beton narażony na stały dostęp wody 

przed zamarzaniem 
3.5 do 6.5 4 do 6 

 

 

 

6.1.4. Sprawdzenie wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu) 

W celu sprawdzenia wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu) należy pobrać próbki o liczbie określonej w 

planie kontroli jakości, lecz nie mniej niż: 1 próbkę na 100 zarobów, 1 próbkę na 50 m3, 1 próbkę na zmianę roboczą 

oraz 3 próbki na partię betonu. Próbki pobiera się przy stanowisku betonowania, losowo po jednej, równomiernie w 

okresie betonowania, a następnie przechowuje i bada zgodnie z PN-88/B-06250. Ocenie podlegają wszystkie wyniki 

badania próbek pobranych z partii. Partia betonu może być zakwalifikowana do danej klasy, jeśli wytrzymałość 

określona na próbkach kontrolnych 150*150*150 mm spełnia następujące warunki: 

1. Przy liczbie kontrolowanych próbek n < 15 

 R a Ri bGmin    ( 1 ) 

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

RbG  - wytrzymałość gwarantowana, 

a- współczynnik zależny od liczby próbek wg tabeli 

 

Liczba próbek-n A 

od 3 do 4 1.15 

od 5 do 8 1.10 

od 9 do 14 1.05 

W przypadku, gdy warunek (1) nie jest spełniony, beton może być uznany za odpowiadający danej klasie, jeśli 

spełnione są następujące warunki (2) i (3) : 

 i bGR Rmin  ( 2 ) 

oraz 

 R RbG 1 2.  ( 3 ) 

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



 

 R
n

Ri

i

n





1

1

        ( 4 ) 

w którym iR  - wytrzymałość poszczególnych próbek. 

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

warunek (5) 

 R s Ri bG  1 64.   ( 5 ) 

w którym : 

Ri  - średnia wartość wg wzoru (4), 

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

 s
n

R Ri



1

1

2( )  ( 6 ) 

W przypadku, gdy odchylenie standardowe wytrzymałości s, według wzoru (6) jest większe od 0.2 R wg wzoru (4), 

zaleca się ustalenie i usunięcie przyczyn powodujących zbyt duży rozrzut wytrzymałości. W przypadku gdy warunki 

(1) lub (2) nie są spełnione, kontrolowaną partię betonu należy zakwalifikować do odpowiednio niższej klasy. W 

uzasadnionych przypadkach, za zgodą kierownika, przeprowadzić można dodatkowe badania wytrzymałości betonu 

na próbkach wyciętych z konstrukcji lub elementu, albo badania nieniszczące wytrzymałości betonu wg PN-74/B-

06261 lub wg PN-74/B-06262. Jeżeli wyniki tych badań dodatkowych będą pozytywne, to nadzór może uznać beton 

za odpowiadający wymaganej klasie. 

 

6.1.5. Sprawdzenie nasiąkliwości betonu 

Sprawdzenie nasiąkliwości betonu przeprowadza się przy ustalaniu składu mieszanki betonowej oraz na próbkach 

pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie wykonywania 

obiektu i nie rzadziej niż 1 raz na 5000m3 betonu. Zaleca się badanie nasiąkliwości na próbkach wyciętych z 

konstrukcji. Oznaczanie to przeprowadza się co najmniej na 5 próbkach pobranych z wybranych losowo różnych 

miejsc. 

 

6.1.6. Sprawdzanie odporności betonu na działanie mrozu 

Sprawdzanie odporności betonu na działanie mrozu przeprowadza się na próbkach wykonanych w warunkach 

laboratoryjnych podczas ustalania składu mieszanki betonowej oraz na próbkach pobieranych przy stanowisku 

betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu i nie rzadziej niż 1 

raz na 5000m3 betonu. Zaleca się badanie na próbkach wyciętych z konstrukcji. 

Do sprawdzenia stopnia mrozoodporności betonu w elementach jezdni i innych konstrukcjach szczególnie 

narażonych na styczność ze środkami odmrażającymi, zaleca się stosowanie metody przyspieszonej wg PN-88/B-

06250. Wymagany stopień mrozoodporności betonu F 150 jest osiągnięty jeśli po wymaganej (150) liczbie cykli 

zamrażania-odmrażania próbek spełnione są poniższe warunki: 

1. Po badaniu metodą zwykłą, wg PN-88/B-06250, - 

• próbka nie wykazuje pęknięć, 

• łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi, odprysków kruszywa itp. nie 

przekracza 5% masy próbek nie zamrażanych, 

• obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do próbek nie zamrażanych nie jest większe niż 20%. 

2. Po badaniu metodą przyspieszoną, wg PN-88/B-06250, 

• - próbka nie wykazuje pęknięć, 

• - ubytek objętości betonu w postaci złuszczeń, odłamków i odprysków, nie przekracza w żadnej próbce wartości 

0.05 cm3/cm2 powierzchni zanurzonej w wodzie. 

 

 

 

 

6.1.7. Sprawdzenie przepuszczalności wody przez beton 

Sprawdzenie stopnia wodoszczelności betonu przeprowadza się na próbkach wykonanych w warunkach labora-

toryjnych podczas projektowania składu mieszanki betonowej oraz na próbkach pobieranych przy stanowisku 

betonowania zgodnie z planem kontroli, nie rzadziej jednak niż 1 raz na 5000 m3 betonu. Wymagany stopień 



 

wodoszczelności betonu W 8 jest osiągnięty, jeśli pod ciśnieniem wody 0.8 MPa w czterech na sześć próbek 

badanych zgodnie z PN-88/B-06250 nie stwierdza się oznak przesiąkania wody. 

 

6.1.8. Dokumentacja badań 

Na wykonawcy robót spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne laboratoria 

lub na zlecenie), przewidzianych niniejszymi Specyfikacjami oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie 

Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 

 

6.2. Badania i odbiory konstrukcji betonowych 

6.2.1. Badania w czasie budowy 

Badania konstrukcji betonowych i żelbetowych w czasie wykonywania robót polegają na sprawdzeniu na bieżąco, w 

miarę postępu robót, jakości używanych materiałów i zgodności wykonywanych robót z rysunkami i obowiązującymi 

normami. Badania powinny objąć wszystkie etapy produkcji, a przede wszystkim takie roboty, które przy 

ostatecznym odbiorze nie będą widoczne, a jakość ich wykonania nie będzie mogła być sprawdzona. Wyniki badań 

oraz wnioski i zalecenia powinny być wpisane do dziennika budowy. 

1. Sprawdzenie materiałów polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich odpowiadają przewidzianym w dokumentacji 

technicznej i czy są zgodne ze świadectwami jakości i protokółami odbiorczymi. 

2. Sprawdzenie rusztowań wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, pionem, niwelatorem i porównanie z 

Rysunkami. 

Badania polegają na stwierdzeniu : 

zgodności podstawowych wymiarów z rysunkami, 

zachowaniu rzędnych oraz odchylenia od położenia poziomego i pionowego, 

zgodności przekrojów poprzecznych elementów nośnych, 

wielkości podniesienia wykonawczego, 

prawidłowości i dokładności połączeń między elementami. 

Sprawdzenie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne połączeń i przez kontrolę dociągnięcia wszystkich śrub w 

konstrukcji. 

3. Sprawdzenie deskowań wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, poziomicą, łatą i porównanie z rysunkami 

oraz PN-63/B-06251. 

4. Sprawdzenie zbrojenia wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, poziomicą, suwmiarką i porównanie z 

rysunkami oraz PN-63/B-06251. 

5. Sprawdzenie robót betonowych wykonuje się wg PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251. 

6.  Badania powierzchni betonu pod kątem rys, pęknięć i raków. 

 

6.2.2. Badania po zakończeniu budowy 

1. Sprawdzenie podstawowych wymiarów obiektu należy przeprowadzać przez wykonanie pomiarów na zgodność z 

Rysunkami w zakresie: 

• podstawowych rzędnych nawierzchni oraz położenia osi obiektu, 

• rozpiętości poszczególnych przęseł i długości całego obiektu. 

2. Sprawdzenie konstrukcji należy wykonać przez oględziny oraz kontrolę formalną dokumentów z badań 

prowadzonych w czasie budowy. 

 

6.2.3. Badania dodatkowe 

Badania dodatkowe wykonuje się gdy co najmniej jedno badanie wykonywane w czasie budowy lub po jej 

zakończeniu dało wynik niezadowalający lub wątpliwy. 

 

6.3. Tolerancje wykonania  

Nie dopuszcza się pęknięć elementów konstrukcyjnych. Rysy skurczowe powierzchniowe dopuszcza się , pod 

warunkiem , że nie sięgają do zbrojenia. Pustki, raki, wykruszyny lub kawerny mogą pozostać, pod warunkiem , że 

nie występują na powierzchni większej niż 0,5% i zachowana jest wymagana otulina zbrojenia. 

Rzędne wierzchu betonu  +/- 1cm, równość powierzchni +/- 0,5cm. Wybrzuszenia nie większe od 2 mm, wgłębienia 

nie większe od 5mm. 

 

7. JEDNOSTKA OBMIARU 

Jednostka obmiarową jest m3 (metr sześcienny) konstrukcji betonowej lub żelbetowej. 



 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Inspektor na podstawie zapisów w książce obmiarów i dzienniku budowy. 

a). Przejęcie Robót i Odcinków, 

b). Przejęcie części Robót 

c). Świadectwo Wykonania, 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawę i system płatności określać będzie umowa zawarta między Zamawiającym a Wykonawcą. 

Zaleca się formę rozliczenia ryczałtowego. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy dotyczące betonu 

PN-86/B-01300     Cementy. Terminy i określenia. 

PN-88/B-04300     Cement. Metody badań. Oznaczenia cech fizycznych. 

PN-76/B-06000     Cement. Pobieranie i przygotowywanie próbek. 

PN-88/B-30000     Cement portlandzki. 

BN-88/6731-08     Cement. Transport i przechowywanie. 

PN-86/B-06712     Kruszywa mineralne do betonu. 

PN-89/B-06714/01 Kruszywa mineralne. Badania. Podział, nazwy i określenie badań. 

PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych. 

PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych. 

PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego. 

PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren. 

PN-77/B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności. 

PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości. 

PN-78/B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią. 

PN-78/B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych. 

PN-78/B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową. 

PN-78/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności alkalicznej. 

PN-78/B-06714/40 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymałości na miażdżenie. 

PN-87/B-06714/43 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości ziaren słabych.  

BN-84/6774-02     Kruszywa mineralne. Kruszywa kamienne łamane do nawierzchni drogowych. 

PN-87/B-06721     Kruszywa mineralne. Pobieranie próbek. 

PN-88/B-32250     Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

PN-88/B-06250     Beton zwykły. 

BN-73/6736-01     Beton zwykły. Metody badań. Szybka ocena wytrzymałości na ściskanie. 

BN-78/6736-02     Beton zwykły. Beton towarowy. 

BN-62/6738-05     Beton hydrotechniczny. Badania betonu. 

BN-62/6738-06     Beton hydrotechniczny Badania składników betonu. 

BN-76/6722-04     Kruszywo z keramzytu 

 

10.2. Normy dotyczące konstrukcji betonowych 

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

PN-74/B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania wytrzymałości 

betonu na ściskanie. 

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

betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N. 

 

10.3. Inne dokumenty 

[1] Wytyczne wykonania pielęgnacji świeżego betonu preparatem powłokowym "Betonal". IBDiM Warszawa 1984. 

[2] Standardowa metodyka badań i techniczno-ekonomiczne kryteria oceny efektywność stosowania domieszek 

chemicznych do betonu (wytyczne). CEBET. Warszawa 1986. 

[3] Świadectwo dopuszczenia nr 323/84. Plastyfikator SK-1 ITB. ITB. Warszawa 1984. 

[4] Instrukcja nr 237 stosowania do betonu środka uplastyczniającego "Klutan". ITB. Warszawa 1982. 



 

[5] Świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie nr 563/85. Akcelbet 85. Akcelbett 85-6. Bezchlorkowe 

dodatki przyśpieszające twardnienie betonu. ITB. Warszawa 1986. 

[6] Międzynarodowe zalecenia obliczania i wykonywania konstrukcji z  betonu. Europejski Komitet Betonu. Arkady. 

Warszawa 1973. 

[7] PRN,MiJ. Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1. Reguły ogólne i reguły dla budynków. Tom I. 

Wersja Polska ENV 1992-1-1: 1991 (Tekst do pierwszej ankiety normalizacyjnej). ITB. Warszawa 1992. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SPECYFIKCJA TECHNICZNA 

ST.10. IZOLACJE  PRZECIWWILGOCIOWE 
 

 
1. WYMAGANIA OGÓLNE. 

1.1. Przedmiot 

Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót obejmujących wykonanie izolacji 

przeciwwilgociowych. S.T. jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót . 

 

1.2. Zakres 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 

izolacji przeciwwilgociowych. 

Szczegółowy zakres robót według kosztorysowego Przedmiaru Robót stanowiącego integralny załącznik do 

niniejszej specyfikacji technicznej. 

 

Niniejsza specyfikacja opracowana została dla następujących klas robót według słownika CPV : 

- klasa 45.32. kod CPV 45320000-6 – roboty izolacyjne. 

 
2. MATERIAŁY 

Izolacje przeciwwilgociowe (papa termozgrzewalna , dysperbit, folia PE) . 

Materiał -  polipropylen  

Parametry techniczne folii : 

 

Masa g/m2      115 

Wytrzymałość na zerwanie N/5 cm     wzdłuż 150   w poprzek 100 

Wydłużenie względne przy zerwaniu   wzdłuż 40% w poprzek 60% 

Odporność na rozdzieranie przez gwoźdź fi 25 mm  wzdłuż 60N   wpoprzek 50N 

Zakres temperatur stosowania       -40   do +80 C 

Wysokość słupa wody mmH2O    2000 

Paroprzepuszczalnosc g/m2/24 h     2000/4000 

Stabilizacja UV    3 miesiace  

wymiary :  szerokość -1.5 m , długość - 50m 

 
3. SPRZĘT 

Noże tapeciarskie, wałki malarskie lub szczotki dekarskie, deska gładka szerokości min. 20 cm i długości min 3,0 m , 

listwa drewniana. 
Brak szczególnych wymagań odnośnie sprzętu.  

 
4. TRANSPORT 

Brak szczególnych wymagań odnośnie transpotu. Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiału powinny 

odbywać się tak aby zachować jego dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane materiałowi przez producenta. 

Dostawa - samochodem dostawczym, w obrębie prowadzonych robót – ręczny. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

Szczegółowy zakres i rodzaj robót przedstawiono w pkt. 1.2. niniejszej ST. 

 

5.1. Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych 

W celu ochrony konstrukcji przed wilgocią należy całą konstrukcję żelbetową zaizolować 2x Abizolem R+G lub 

Abizolem Rodzaj materiału przedstawiono w projekcie budowlanym. 

Ochronę warstwy termicznej lub przeciwdźwiękowej przed zawilgoceniem wodą zarobową przy wykonywaniu 

podkładu monolitycznego uzyskuje się stosując warstwę ochronną z papy asfaltowej izolacyjnej sklejonej na zakład 

co najmniej 5 cm lepikiem asfaltowym na gorąco albo warstwą z folii politylenowej. 



 

Izolacja przeciwwilgociowa powinna być szczelna, ciągła i dobrze przylegająca do podłoża lub podkładu. Na 

powierzchni izolacji nie powinny występować pęcherze, fałdy , dziury odpryski oraz inne podobne uszkodzenia. 

Powierzchnia podłoża lub podkładu pod izolacją przeciwwilgociową z materiałów bitumicznych powinna być równa 

i czysta. Pod izolację z tworzyw sztucznych powierzchnia podłoża lub podkładu powinna być również gładka. 

Izolację z materiałów bitumicznych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż 5oC, natomiast z foli z 

tworzyw sztucznych – w temperaturze nie niższej niż 15oC. 

 

5.2. Ogólne warunki wykonania robót 

Izolację można układać nie wcześniej jak po 21 dniach od ukończenia betonowania podłoża. Zaleca się jednak aby 

beton był co najmniej 28 dniowy. Temperatura powietrza i podłoża w czasie układania izolacji powinna być > od 5 
oC i < od 35 oC.  

W przypadku konieczności wykonania izolacji przeciwwodnych w czasie niesprzyjających warunków 

atmosferycznych takich jak nieodpowiednia temperatura lub wilgotność powietrza roboty należy prowadzić pod 

namiotem foliowym lub brezentowym stosując elektryczne dmuchawy powietrza.  

W przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest układanie izolacji tylko na osłoniętej powierzchni.  

Przy układaniu izolacji w temperaturze 510oC materiał izolacyjny należy przechowywać przez 24 godziny w 

temperaturze 20oC.  

Do czasu ułożenia warstwy ochronnej na izolacji, nie wolno po niej chodzić, jeździć, składować narzędzi i 

materiałów.  

W pobliżu robót hydroizolacyjnych nie wolno składować żadnych materiałów sypkich i pylących. 

Temperatura podłoża gruntowanego materiałem gruntujacym powinna być wyższa co najmniej o 3C od temperatury 

punktu rosy lecz nie mniejsza od 5C, a wilgotnośc względna powietrza powinna być <85%. 

Temperatura podłoża w czasie układania i zgrzewania materiału hydroizolacyjnego i wzmacniającego powinna być 

>0C, a wilgotność względna powietrza <90%. 

Izolację można układać nie wcześniej jak po 21 dniach od ukończenia betonowania podłoża. Zaleca się jednak aby 

beton był co najmniej 28 dniowy. Temperatura powietrza i podłoża w czasie układania izolacji powinna być > od 5 
oC i < od 35 oC.  

W przypadku konieczności wykonania izolacji przeciwwodnych w czasie niesprzyjających warunków 

atmosferycznych takich jak nieodpowiednia temperatura lub wilgotność powietrza roboty należy prowadzić pod 

namiotem foliowym lub brezentowym stosując elektryczne dmuchawy powietrza.  

W przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest układanie izolacji tylko na osłoniętej powierzchni.  

Przy układaniu izolacji w temperaturze 510oC materiał izolacyjny należy przechowywać przez 24 godziny w 

temperaturze 20oC.  

Do czasu ułożenia warstwy ochronnej na izolacji, nie wolno po niej chodzić, jeździć, składować narzędzi 

imateriałów.  

W pobliżu robót hydroizolacyjnych nie wolno składować żadnych materiałów sypkich i pylących. 

Temperatura podłoża gruntowanego materiałem gruntujacym powinna być wyższa co najmniej o 3C od temperatury 

punktu rosy lecz nie mniejsza od 5C, a wilgotnośc względna powietrza powinna być <85% 

Temperatura podłoża w czasie układania i zgrzewania materiału hydroizolacyjnego i wzmacniającego powinna być 

>0C, a wilgotność względna powietrza <90%. 

 

5.3. Przygotowanie podłoża 

Podłoże betonowe przeznaczone do zaizolowania powinno odpowiadać następującym wymaganiom : 

- powinno minąć min. 21 dni od jego zabetonowania 

- wytrzymałość betonu na odrywanie powinna > 1,5MPa 

- powinno być suche oraz dokładnie oczyszczone z: elementów obcych, słabego, luźno związanego z podłożem 

betonu, mleczka cementowego, zatłuszczeń i pyłów oraz innych drobnych frakcji kruszywa; 

- powinno być równe i szorstkie , a lokalne nierówności nie powinny przekraczać 3 mm, przy czym krawędzie 

tych nierówności nie mogą być ostre; 

- wszelkie krawędzie występujące na izolowanej powierzchni powinny być zaokrąglone łukiem o promieniu nie 

mniejszym niż 5cm. 

Naprawy powierzchni należy wykonać przestrzegając następujących zasad: 



 

- ubytki betonu przekraczające na znacznej powierzchni 5 cm należy wypełnić betonem klasy B 30 lub specjalnymi 

zaprawami bezskurczowymi do napraw betonu IBDiM. Krawędzie uszkodzenia należy rozkuć tak aby były zbliżone 

do pionowych. 

- ubytki mniejsze od 2 cm należy naprawiać masą wygładzającą PC wg Instrukcji ITB Nr 269 z 1985 r. lub 

zaprawami żywicznymi na bazie żywic epoksydowych z utwardzaczem lub żywic akrylowych np. polimetakrylan 

metylu. 

- lokalne nierówności podłoża powodujące powstawanie zastoin wody należy wypełnić specjalną bezskurczową 

zaprawą lub masą PC po uprzednim skuciu powierzchni, na której występują nierówności rozkuwając jej krawędzie 

do pionu. Naprawa powierzchni za pomocą mas szpachlowych lub zapraw na bazie żywic lub za pomocą masy PC 

może być wykonywana tylko na niewielkich powierzchniach do 1 m2 w jednym miejscu, większe powierzchnie 

należy naprawiać specjalnymi zaprawami bezskurczowymi. 

-  powierzchnie z nierównościami o ostrych krawędziach należy przeszlifować szlifierką do lastriko lub zatrzeć masą 

PC lub innym specjalnym materiałem posiadającym Aprobatę Techniczną wydaną przez IBDiM. 

 

5.4. Oczyszczenie podłoża 

Bezpośrednio przed gruntowaniem powierzchnię izolowaną należy oczyścić z luźnych frakcji, pyłu i zatłuszczeń. 

Luźne frakcje i pyły należy usunąć przy pomocy odkurzacza przemysłowego a w ostateczności przez przedmuchanie 

sprężonym powietrzem przechodzącym przez filtr przeciwolejowy i przeciwwodny. Zatłuszczenia należy usunąć 

przez ich wypalenie palnikiem gazowym. 

 

5.5. Zagruntowanie podłoża 

Podłoże betonowe należy gruntować firmowym roztworem asfaltowym zalecanym przez producenta materiału 

hydroizolacyjnego. 

W przypadku konieczności zagruntowania wilgotnej powierzchni należy użyć roztworów depresyjnych 

szybkorozpadowych np. asfaltowej emulsji kationowej. Jest to jednak przypadek szczególny, wymagający pisemnej 

zgody Inżyniera i autora projektu. 

Przy gruntowaniu podłoża należy stosować następujące zasady : 

- należy gruntować podłoże wyłącznie dobrze przygotowane i odebrane przez Inżyniera, 

- beton w gruntowanym podłożu powinien mieć co najmniej 21 dni,  

- powierzchnię przewidzianą do zaizolowania należy gruntować tylko jednokrotnie, zużywając tyle środka 

gruntującego, ile beton zdoła całkowicie wchłonąć tak, aby na powierzchni nie pozostała powłoka z warstewki 

asfaltu, ilość ta zwykle nie przekracza 0.3 l/m2 

- należy zagruntować każdorazowo tylko taką powierzchnię, na jakiej zamierza się w ciągu najbliższych 8 godzin 

przykleić hydroizolację. Nie należy gruntować powierzchni "na zapas" z uwagi na znaczne obniżenie przyczepności 

izolacji do podłoża. Należy przy tym odpowiednio zabezpieczyć zagruntowaną powierzchnię aby nie uległa 

uszkodzeniu lub zapyleniu. Od zagruntowania podłoża do rozpoczęcia układania izolacji nie powinno upłynąć więcej 

niż 24 godz. 

- środek gruntujący należy nanosić wałkami malarskimi lub szczotkami do środków gruntujących (odpornych na 

działanie agresywnych rozpuszczalników, głównie węglowodorów aromatycznych) 

- przed ułożeniem izolacji powierzchnia zagruntowana powinna być całkowicie sucha. Można to sprawdzić przez 

dotknięcie zagruntowanej powierzchni suchą, czystą dłonią (nie zatłuszczoną lub zakurzoną) gdy dłoń nie przykleja 

się i pozostaje czysta oznacza to, że roztwór gruntujący jest już dostatecznie suchy. Czas schnięcia roztworów 

gruntujących jest zróżnicowany w zależności od rodzaju zastosowanych rozpuszczalników i warunków wysychania w 

większości przypadków wynosi on 15 do 120 minut. w pierwszej kolejności należy zagruntować powierzchnię przy 

narożach wklęsłych i wypukłych, przy wpustach odwodnienia, sączkach, słupkach poręczy, oraz dylatacjach. Do 

gruntowania podłoża na dalszej powierzchni można przystąpić po przyklejeniu izolacji w wyżej wymienionych 

szczególnych miejscach 

 

5.6. Przygotowanie i sprawdzenie materiałów i sprzętu oraz prace przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do izolowania należy sprawdzić czy na placu budowy znajduje się sprzęt pomocniczy i 

następujące narzędzia : 

noże tapeciarskie, wałki malarskie lub szczotki dekarskie, deska gładka szerokości min. 20 cm i długości min 3,0 m , 

listwa drewniana, w razie potrzeby namiot foliowy lub brezentowy na stelażu, dmuchawy elektryczne do ogrzewania.  

Warunkiem skutecznego zgrzania izolacji z podłożem jest wypływający bitum, który gwarantuje szczelne połączenie. 

Wytopiona masa bitumiczna powinna rozchodzić się poza obręb arkusza na odległość 12 cm oraz na całej długości 



 

podgrzewanej rolki. Po ułożeniu izolacji powinno się w jak najszybszym terminie położyć zaprojektowaną warstwę 

ochronną z betonu asfaltowego. 

Izolacji nie wolno układać na mokrej powierzchni oraz w czasie deszczu. Przed ułożeniem izolacji należy dokładnie 

skontrolować czy na płycie nie ma zanieczyszczeń. 

Kalkulując ilość potrzebnego materiału należy przyjąć co najmniej 15% więcej izolacji niż istniejąca powierzchnia. 

Temperatura podłoża gruntowanego materiałem gruntującym powinna być wyższa co najmniej o 3C od temperatury 

punktu rosy lecz nie mniejsza od 5C, a wilgotnośc względna powietrza powinna być <85%. 

Temperatura podłoża w czasie układania i zgrzewania materiału hydroizolacyjnego i wzmacniającego powinna być > 

0C ,a wilgotność względna powietrza <90%. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola polegać będzie na sprawdzeniu jakości wykonania warstwy izolacyjnej, jej ciągłości, grubości, itp. 

 

6.1. Odbiory materiałów 

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. 

Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymogami 

odpowiednich norm podmiotowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

Sprawdzenie materiałów należy przy odbiorze robót zakończonych przeprowadzić pośrednio  na podstawie zapisów 

w dzienniku budowy i zaświadczeń (atestów). Z kontroli producenta, stwierdzających zgodność użytych materiałów z 

dokumentacją techniczną oraz właściwymi normami. Materiały w których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim 

zaświadczeniem, a budzą wątpliwości, powinny być przed użyciem do robót poddane badaniom jakości przez 

upoważnione laboratoria. 

 

6.1.1 Odbiór warstw izolacji przeciwwilgociowych  

Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót: 

a/  po przygotowaniu podłoża pod izolację, 

b/  po wykonaniu każdej warstwy izolacji w izolacjach warstwowych. 

 

Odbiór powinien  obejmować: 

a/   sprawdzenie materiałów , 

b/   sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i stanu wilgotności podłoża , 

c/   sprawdzenie spadków podłoża i rozmieszczenie wpustów podłogowych , 

d/   sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej i dokładności jej połączenia z podłożem , 

e/   sprawdzenie dokładności obrobienia naroży, miejsc przybicia izolacji przez rury,  wpusty podłogowe itp. , 

f/   sprawdzenie uszczelnienia izolacji . 

 
7. JEDNOSTKA OBMIARU 

(m2) wykonanych izolacji przeciwwilgociowych . 

 
8. ODBIÓR 

Roboty wykończeniowe odbiera Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie :  

- dokumentacji technicznej, 

- protokołów wykonanych robót, 

- oględzin w naturze. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawę i system płatności określać będzie umowa zawarta między Zamawiającym a Wykonawcą. 

Zaleca się formę rozliczenia ryczałtowego. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-80/B-10240 "Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych". 

PN-69/B-10260 "Izolacje bitumiczne" 



 

PN-72/B-04615 "Papy asfaltowe i smołowe". 

 

Instrukcje i certyfikaty producenta 

 

 

 

 

 

 

 



 

SPECYFIKCJA TECHNICZNA 

ST.11 DREWNIANE  ELEMENTY  KONSTRUKCYJNE. 
 

 

 

1. WYMAGANIA OGÓLNE 

 

1.1. Przedmiot 

Przedmiotem S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem drewnianych 

elementów konstrukcyjnych. 

 

1.2. Zakres robót 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem drewnianych 

elementów konstrukcyjnych. 

Szczegółowy zakres robót według kosztorysowego Przedmiaru Robót stanowiącego integralny załącznik do niniejszej 

specyfikacji technicznej. 

 

Niniejsza specyfikacja opracowana została dla następujących klas robót według słownika CPV : 

- klasa 4521. kod CPV 45223000-6 „ Konstrukcje” 

 

 

2. MATERIAŁY 

2.1   Wymagania ogólne 

Drewno użyte do konstrukcji i elementów powinno odpowiadać wymaganiom  

aktualnych norm państwowych. 

Konstrukcje lub elementy powinny być wykonane z tarcicy sosnowej lub świerkowej. 

Drobne elementy konstrukcyjne w postaci, wkładek, kołków, klocków, płytek itp. powinny być z drewna twardego – 

dębowego akacjowego lub innego o podobnych właściwościach. 

W konstrukcjach budowlanych należy stosować drewno następujących klas jakości, charakteryzujących się  

wytrzymałością na zginanie: C24, C30, C35, C40. Drewno klejone GL 24c, GL28c, GL32c, GL36c. Tarcica 

konstrukcyjna sortowana wytrzymałościowo metodami maszynowymi może być zakwalifikowana  do jednej z 

wymienionych klas, jeżeli jej wytrzymałość charakterystyczna na zginanie i moduł sprężystości będą nie mniejsze niż 

podane w tablicy Z-2.2.3-1 zawartej w PN-B03150:2000 

Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić: 

a/   dla konstrukcji  chronionych przed  zawilgoceniem – nie więcej niż 20% 

b/   dla konstrukcji na otwartym powietrzu – nie więcej niż 23% 

c/   dla konstrukcji klejonych – nie więcej niż 15% 

Klasa drewna, z jakiego należy wykonać poszczególne elementy nośne konstrukcji z drewna powinna być podana na 

rysunkach roboczych w dokumentacji technicznej. 

 

2.2   Wymagania ogólne dotyczące zabezpieczeń konstrukcji z drewna. 

Konstrukcje z drewna powinny być chronione przed długotrwałym nawilgoceniem we wszystkich fazach ich 

wykonania. Części konstrukcji podlegającej zabezpieczeniu  przed wilgocią  powinny być zaznaczone w dokumentacji 

technicznej. 

Wszystkie części  i elementy konstrukcji z drewna stykające się z elementami i częściami budynków lub konstrukcji 

wykonanymi  z innych materiałów chłonących wilgoć powinny być zabezpieczone przed bezpośrednim  wchłanianiem 

wilgoci z tych materiałów i elementów – za pomocą izolacji przeciwwilgociowej 

Części i elementy budynków wykonane z drewna powinny być zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem (np. 

w łazienkach, kuchniach, pomieszczeniach technologicznych itp.) przez izolacje przeciwwilgociową lub zastosowanie 

właściwego rozwiązania konstrukcyjnego. Rozwiązanie konstrukcyjne powinno umożliwić odsychanie konstrukcji lub 

jej okresowe wietrzenie. 

Środki zabezpieczające przed wilgocią oraz sposób wykonania zabezpieczeń przed wilgocią elementów i konstrukcji 

powinny być dostosowane do rodzaju konstrukcji, użytych materiałów budowlanych oraz warunków środowiskowych, 

w jakich konstrukcja z drewna będzie eksploatowana. 

Środki i materiały do zabezpieczenia konstrukcji lub jej elementów przed zawilgoceniem powinny odpowiadać 

normom państwowym, a w przypadku ich braku- powinny być dopuszczono do stosowania przez Instytut Techniki 

Budowlanej. 

Środki do zabezpieczenia konstrukcji i elementów z drewna w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi nie 

może powodować zanieczyszczenia powietrza substancjami szkodliwymi dla zdrowia. 



 

Sposób zabezpieczenia  elementów konstrukcji z drewna przed ogniem  powinien być określony przez dokumentacje. 

Środki i materiały do zabezpieczeń przed ogniem powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie normami 

państwowymi lub świadectwami Instytutu Techniki Budowlanej. 

Środki i materiały do wykonywania zabezpieczeń chemoodpornych konstrukcji z drewna powinny być dopuszczone do 

stosowania w budownictwie normami państwowymi lub świadectwami Instytutu Techniki Budowlanej. 

Wszystkie  elementy z drewna stosowane w budownictwie powinny być zabezpieczone przed korozja biologiczną. 

Jakość zabezpieczeń powinna spełniać wymagania określone w  normie państwowej lub w instrukcjach wydanych 

przez ITB. 

Środki chemiczne do zabezpieczania elementów i konstrukcji  z drewna  przed korozja biologiczną i owadami nie 

powinny powodować korozji łączników metalowych. 

Miejsca podlegające specjalnym zabezpieczeniom przed korozja biologiczna powinny być określone w dokumentacji 

technicznej. 

 

2.3 Wymiary i tolerancje wymiarowania  w projektach konstrukcji z drewna 

W przypadku określenia na rysunkach technicznych tylko klasy dokładności wykonania tolerancje wymiarowe (jako 

suma odchyłek wymiarowych w wartościach bezwzględnych należy przyjmować z tablicy 1. 

 

 

Tablica 1.  Klasy dokładności wykonania konstrukcji i graniczne tolerancje. 

   

Przedział wartości tolerancji 

[mm] 

                                         od                                                  

do 

Klasa dokładności w budownictwie 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0,25 0,4 0,5 1 2 3 4 6 10 

1,55 2,5 6 10 16 25 40 60 80 

 

W przypadku braku oznaczenia na rysunkach odchyłek wymiarowych lub klasy dokładności wykonania, odchyłka 

wymiarowa dwustronna symetryczna nie powinna być większa niż 1/200 wymiaru 

W przypadku konstrukcji zestawczych   odchyłka wymiarowa  nie powinna być większa niż dwukrotna wartość podana 

w tablicy 2.  W przypadku elementów o większych wymiarach niż podane w tablicy, odchyłka wymiarowa nie 

powinna być większa niż 60 mm. 

 

Tablica 2. Maksymalne odchyłki wymiarowe konstrukcji z drewna 

 

   

Wymiary 

[mm] 
Odchyłki 

Wymiary 

[mm] 
Odchyłki 

0-5 0,1 251-1200 5 

6-25 0,5 1201-3000 10 

26-100 1,0 3001-600 20 

101-250 2,0 6001-12000 30 

 

2.4   Łączniki 

Przyjęte łączniki  oraz ich rozmieszczenie w konstrukcji drewnianej, w postaci gwoździ budowlanych powinny 

spełniać wymogi postawione w dokumentacji technicznej oraz p. 7.4 złącza na gwoździe zawarte w PN_B-

031150:2000. 

Gwoździe  należy wbijać według jednego z trzech  układów: 

a/   prostokątnego 

b/   przestawionego 

c/   w zakosy 

W układach wbijania gwoździ wyróżnia się szeregi i rzędy. Szeregi powinny biegnąć wzdłuż włókien drewna, a rzędy 

– w poprzek lub ukośnie do włókien drewna. 

Zastosowane łączniki powinny posiadać dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

 

3. SPRZĘT 

Brak szczególnych wymagań odnośnie sprzętu. 

W zależności od stosowanego materiału oraz wykonywanych robót zgodnie z w/w pozycjami w poszczególnych 

specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentów poszczególnych materiałów. 

 

4. TRANSPORT 



 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów pokrycia powinny odbywać się tak aby zachować ich dobry 

stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczególnym materiałom  przez producentów. 

  

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wykonanie konstrukcji z drewna 

Przekroje i rozmieszczenie elementów powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. 

Przy wykonywaniu znacznej liczby jednakowych elementów konstrukcyjnych należy stosować wzorniki (szablony)z 

ostruganych desek o wilgotności nie większej niż 18%, ze sklejki lub twardych płyt pilśniowych. Dokładność 

wykonania wzornika powinna wynosić ±1 mm. Dokładność tę należy sprawdzić przez próbny montaż, a następnie 

sprawdzać okresowo za pomocą taśmy stalowej. 

Długość elementów wykonanych według wzorników nie powinna różnić się od długości projektowanych więcej niż 0,5 

mm. 

Jeżeli zachodzi konieczność obróbki końców elementów podczas montażu, długości powinny być większe od długości 

projektowanych. Nadmiar ten jest zależny od sposobu obróbki końców elementów. 

Połączenia krokwi połaci trójkątnych(tzw. kulawek) z krokwiami narożnymi (krawężnicami) powinny być wykonane 

na styk i zbite gwoździami. 

Dopuszcza się następujące odchyłki w rozstawie krokwi: 

a/   ±1 cm w osiach rozstawu krokwi 

b/   ±2 cm w osiach rozstawu  wiązarów 

Elementy więźby dachowej stykające się z murem lub z betonem powinny być w miejscu styku odizolowane co 

najmniej jedną warstwą papy. 

Na deskowanie należy stosować deski III klasy jakości tarcicy  ogólnego przeznaczenia. 

Deski powinny być powleczone ze wszystkich stron nietoksycznymi preparatami grzybobójczymi, ułożone  prawa 

strona (dordzeniową ku dołowi  i przybite do każdej krokwi dwoma gwoździami. Długość gwoździ  powinna być co 

najmniej 2,2 razy większa od grubości desek. Czoła desek powinny stykać się tylko na krokwiach. W przypadku użycia 

desek z oflisami górne płaszczyzny pokrycia  z desek powinny być bez oflisów. 

Niezależnie od  rodzaju pokrycia za kominami powinny być wykonane – od strony spływu wody po połaci dachowej – 

odboje tj. deskowanie ułożone ze spadkami umożliwiającymi spływ wody na boki poza komin. Deski odbojów, koszy, 

okapów itp. powinny być układane na styk. 

Rozstaw i wymiary łat należy przyjmować w zależności od  typu przyjętego pokrycia dachowego. 

Łaty ułożone poziomo powinny być przybite do każdej krokwi jednym gwoździem. Długość gwoździa powinna być co 

najmniej 2,5 raza większa do grubości łaty. 

Styki łaty  powinny znajdować się  na krokwi. Odchylenie od wymaganego położenia desek powinno być większe niż 

2 mm na 1 m i 30 mm na całej długości dachu.  wzdłuż okapu  powinna być umocowana deska lub łata grubsza od 

podkładu o grubości dachówki.  

 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

 

6.1 Odbiory  międzyoperacyjne i częściowe 

Odbiory międzyoperacyjne lub częściowe powinny być przeprowadzone w przypadkach wykonania poszczególnych 

fragmentów robót przez oddzielne brygady robotników oraz w przypadku kiedy nie będzie dostępu do wykonanych 

elementów konstrukcji przy odbiorze końcowym. Z każdego odbioru powinien być sporządzony protokół w którym 

powinna być również zawarta techniczna ocena wykonanych robót. 

Podczas odbioru powinny być sprawdzone: 

a/   zgodność wykonania robót z dokumentacją techniczną 

b/   rodzaj i klasa użytego drewna oraz wymiary elementów  

c/   sposób zabezpieczenia drewna przed wilgocią, zagrzybieniem i działaniem ognia. 

W szczególności powinny być sprawdzone: 

a/   rozstawy krokwi, płatwi i łat, spadki połaci, prawidłowość wykonania deskowania wraz z odbojami  i włazami 

dachowymi. 

 

6.2. Odbiór końcowy 

Odbiorem końcowym powinny być objęte elementy lub obiekty całkowicie zakończone. Do odbioru końcowego 

wykonawca powinien przedstawić    następujące dokumenty: 

a/   dokumentacje techniczną obiektu i robót 

b/   protokóły badań kontrolnych lub zaświadczeń (atesty) jakości użytych materiałów 

c/   protokóły  odbiorów międzyoperacyjnych 

d/   zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót 

e/   pisemne uzasadnienia odstępstw od dokumentacji potwierdzone przez nadzór techniczny 



 

Odbiór końcowy zakończonych konstrukcji powinien polegać na sprawdzeniu: 

 a/   zgodność konstrukcji z dokumentacją  techniczną i  warunkami technicznymi 

 b/   prawidłowość kształtów i głównych wymiarów konstrukcji 

 c/   prawidłowość podparcia konstrukcji na podporach 

 d/   dopuszczalne odchyłki wymiarowe od kierunku poziomego i pionowego. 

  

6.3. Ocena wykonania konstrukcji 

Jeżeli wszystkie sprawdzenia i badania dadzą wynik dodatni, należy uznać wykonane roboty za właściwe.   W 

przypadku gdy chociaż jedno ze sprawdzeń dało wynik ujemny, należy uznać całość lub część za wykonane 

niewłaściwie. 

W razie uznania całości lub części robót  za wykonane niewłaściwe należy ustalić, czy stwierdzone odstępstwa od 

postanowień dokumentacji i warunków technicznych zagrażają bezpieczeństwu budowli lub uniemożliwiają jej 

użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. 

Konstrukcje zagrażające bezpieczeństwu budowli lub uniemożliwiające jej użytkowanie zgodnie z przeznaczenie 

powinny być rozebrane oraz ponownie wykonane w sposób prawidłowy i przedstawione ponownie do odbioru. 

Konstrukcje nie spełniające wymagań postawionych w niniejszych specyfikacjach lecz uznane za pewne 

konstrukcyjnie i nie zagrażające bezpieczeństwu budowli i nie uniemożliwiające jej użytkowania zgodnie z 

przeznaczeniem, mogą być przyjęte po obniżeniu wartości robót o wielkość ustaloną komisyjne dla danego przypadku. 

 

 

7. JEDNOSTKA OBMIARU 

Jednostką obmiaru jest 1 m3 dla konstrukcji  

Jednostką obmiaru jest  1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego deskowania 

Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego ołacenia 

 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 

 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Podstawę i system płatności określać będzie umowa zawarta między Zamawiającym a Wykonawcą. 

Zaleca się formę rozliczenia ryczałtowego. 

 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

10.1 Normy 

PN-EN 385:1999  „Złącza klinowe w konstrukcjach drewnianych. Wymagania  

jakościowe i minimalne wymagania produkcyjne” 

PN-EN 912:2000 „Łączniki do drewna. Dane techniczne łączników stosowanych w  

konstrukcjach drewnianych.” 

PN-EN 26891:1997 „Konstrukcje drewniane. Złącza na łączniki mechaniczne. Ogólne  

zasady określenia  wytrzymałości i odkształceń” 

PN-ISO 2445:1994 „Złącza w budownictwie. Podstawowe zasady” 

PN-ISO 8930:1997 „Podstawy projektowania i niezawodności konstrukcji budowlanych.  

Technologia.” 

PN-ISO 8930/Ak:1997 „Podstawy projektowania i niezawodności konstrukcji  

budowlanych. Technologia.” (Arkusz Krajowy) 

PN-B-01040:1994 „Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogólne.” 

PN-B-01042:1999 „Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje drewniane.” 

PN-B-03000 „Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.” 

PN-79/B-0,001 „Konstrukcja i podłoża budowli. Ogólne zasady obliczeń” 

PN-B-03150:2000 „Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowane” 

PN-B-03150/Az1:2001 „Konstrukcje  drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie”. 

 

 

 



 

10.2. Inne dokumenty 

Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania 

Instrukcja producentów łączników. 

Certyfikat zgodnosci  Nr Z/25/21/212/2000 z aprobata techniczna  AT –06-0356/2000 r     

Orzeczenie Nr 002/BM-1/2001  materiał niezapalny wg PN- B –02874/1996 ,załącznik A . 

 

 

 

 

 



 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST.12.  ROBOTY  ŚLUSARSKIE. 
 

 

 

 

1. WYMAGANIA OGÓLNE 

1.1. Przedmiot 

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ślusarskich, jak również 

wymagania dotyczące stali konstrukcyjnej i konstrukcji stalowych. Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem 

pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót. 

 

1.2. Zakres robót 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót ślusarskich, robót 

montażowych podczas wykonywania konstrukcji stalowych oraz wymagań jakie powinna spełniać stal konstrukcyjna. 

Szczegółowy zakres robót według kosztorysowego Przedmiaru Robót stanowiącego integralny załącznik do 

niniejszej specyfikacji technicznej. 

 

Niniejsza specyfikacja opracowana została dla następujących klas robót według słownika CPV : 

- klasa 45.21. kod CPV 45223210-1 – roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali 

 

2. MATERIAŁY 

Elementy stalowe zastosowane ogrodzeniu i słupkach stalowych 

 

2.1. Akceptowanie użytych materiałów 

Do wykonania konstrukcji stosować można wyłącznie materiały, których dostawcy posiadają Aprobaty Techniczne.  

 

2.2. Stal konstrukcyjna 

2.2.1. Gatunki stali konstrukcyjnej 

Do wytwarzania stalowych konstrukcji należy używać stal zgodnie z PN-82/S-10052. Inne gatunki stali (np. 

pochodzące z importu) mogą być zastosowane przez Wytwórcę za zgodą Inżyniera jeśli posiadają Aprobatę 

Techniczną . 

Stal dostarczana na budowę powinna: 

mieć wybite znaki cechowania, oznaczenia cechowania kolorowego, kolorowych przywieszek ze znakami zgodnie z 

PN-73/H-01102, 

spełniać wymagania określone w normach przedmiotowych: 

dla blach uniwersalnych i grubych wg PN-83/H-92120, PN-79/H-92146 i PN-83/H-92203, 

dla walcówki, prętów i kształtowników wg PN-84/H-93000 i PN-85/H-93001, 

dla kątowników równoramiennych wg PN-81/H-93401, 

dla ceowników PN-86/H-93403, 

dla zetowników PN-55/H-93405 

dla dwuteowników PN-86/H-93407 

 

Stal powinna być dostarczona w odmianach plastyczności D (udarność sprawdzana na próbkach ISO Charpy'ego w 

temperaturze -20 C) lub (lepiej) w odmianie R ( udarność sprawdzana na próbkach Mesnager'a w temperaturze -

40 C). 

Niezależnie od przedstawionych wyżej wymagań wszystkie blachy winny być sprawdzone metodą defektoskopii 

ultradźwiękowej celem wykrycia ewentualnych wad ukrytych materiału (rozwarstwienie w klasie P6 wg BN-84/0601-

05). Badanie to może być wykonywane w hucie lub w zakładzie wytwarzającym konstrukcję. 

Kształtowniki i blachy ze stali 18G2A na zwiatrowanie, elementy pomocnicze oraz elementy montażowe – powinny 

być zgodne z Dokumentacją Projektową pod względem gatunków, asortymentów i własności. 

 



 

2.3. Łączniki i materiały spawalnicze 

Spełnione muszą być wymagania PN-89/S-10050 i norm przedmiotowych: 

Dla elektrod wg PN-74/M-69430 i PN 88/M-C69433 

dla drutów spawalniczych wg PN-88/M-69420, 

dla topników do spawania żużlowego wg PN-67/M-69356. 

Łączniki powinny być przechowywane w suchych i przewietrzanych pomieszczeniach z zapewnieniem ochrony przed 

korozją i w sposób umożliwiający segregację na poszczególne asortymenty. Materiały spawalnicze należy 

przechowywać ponad podłogą w suchych, przewietrzanych i ogrzewanych pomieszczeniach. Łączniki i materiały 

spawalnicze przeznaczone do wytworzenia określonej stalowej konstrukcji powinny być oddzielone od pozostałych. 

 

3. SPRZĘT 

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Inżynierowi do akceptacji wykazy zasadniczego sprzętu. Inżynier 

jest uprawniony do sprawdzenia, czy dźwigi posiadają ważne świadectwa wydane przez Urząd Dozoru 

Technicznego.  

Wykonawca na żądanie Inżyniera jest zobowiązany do próbnego użycia sprzętu w celu sprawdzenia jego 

przydatności. Sprawdzenie powinno odbywać się w obecności przedstawiciela Inżyniera. 

 

Zastosowany sprzęt do metalizacji jest zależny od zastosowanej metody tj.: systemu termicznego natrysku gazowego, 

Roboty związane z wykonaniem powłok malarskich mogą być wykonane ręcznie lub przy użyciu sprzętu 

mechanicznego zaakceptowanego przez Inżyniera. 

Użyte urządzenia lub narzędzia powinny zapewnić ciągłość wykonywanych prac oraz uzyskanie wymaganej jakości 

robót. 

Sprężarka powietrza użyta do piaskowania powinna posiadać wydajność nie niższą niż 5 m3/min. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Transport i składowanie stali konstrukcyjnej  

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie wyrobów ze stali konstrukcyjnej powinny odbywać się tak, aby 

powierzchnia stali była zawsze czysta, wolna zwłaszcza od substancji aktywnych chemicznie i zanieczyszczeń 

mogących utrzymywać wilgoć. Wyroby ze stali konstrukcyjnej powinny być utrzymywane w stanie suchym i 

składowane nad gruntem na odpowiednich podporach. Niedopuszczalne jest długotrwałe składowanie stali 

niezabezpieczonych przed opadami. 

Sposób transportu materiałów lub wyrobów przewidzianych do zastosowania podczas renowacji zabezpieczenia 

antykorozyjnego nie może powodować obniżenia ich jakości lub powstania uszkodzeń. 

Materiały chemiczne i łatwopalne powinny być transportowane w oryginalnych, fabrycznych opakowaniach, zgodnie 

z przepisami dotyczącymi przewozu takich materiałów. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Cięcie elementów i obrabianie brzegów 

Cięcie elementów i obrabianie brzegów należy wykonywać zgodnie z ustaleniami Dokumentacji Projektowej, ale tak 

by zachowane były wymagania PN-89/S-10050 pkt. 2.4.1.1. Dla wszystkich gatunków stali stosować cięcie gazowe 

(tlenowe) automatyczne lub półautomatyczne, a dla elementów pomocniczych i drugorzędnych również ręczne. 

Brzegi po cięciu powinny być oczyszczone z grotu, naderwań. Przy cięciu nożycami podniesione brzegi powierzchni 

cięcia należy wyrównać na odcinkach wzajemnego przylegania z powierzchnią cięcia elementów sąsiednich. 

Arkusze nie obcięte w hucie należy obcinać co najmniej 20 mm z każdego brzegu. Ostre brzegi, które podlegać będą 

zabezpieczeniu antykorozyjnemu, po cięciu należy wyrównywać i stępić przez wyokrąglenie promieniem r = 2 mm 

lub większym. Przy cięciu tlenowym można pozostawić bez obróbki mechanicznej te brzegi, które będą poddane 

przetopieniu w następnych operacjach spawania oraz te, które osiągnęły klasę jakości nie gorszą niż 3-2-2-4. wg PN-

76/M-69774. Po cięciu tlenowym powierzchnie cięcia i powierzchnie przyległe powinny być oczyszczone z żużla, 

grotu, nacieków i rozprysków materiału. 

 

5.2 Dopuszczalne odchyłki wymiarów liniowych 

Wymiary liniowe elementów konstrukcyjnych, których dokładność nie została podana w Dokumentacji Projektowej 

lub innych normach, powinny być zawarte w granicach podanych w tabl. 2, przy czym rozróżnia się: 

wymiary przyłączeniowe, tj wymiary konstrukcyjne zależne od innych wymiarów, podlegające pasowaniu, 

warunkujące prawidłowy montaż oraz normalne funkcjonowanie konstrukcji, 



 

wymiary swobodne, których dokładność nie ma konstrukcyjnego znaczenia. 

 

 

Tabl.2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów liniowych 

 

Wymiar nominalny 

[mm] 

Dopuszczalne odchyłki wymiaru (±),[mm] 

 

ponad do przyłączeniowego swobodnego 

500 1000 0,5 1,5 

1000 2000 1,0 2,5 

2000 4000 1,5 4,0 

4000 8000 2,5 6,0 

8000 16000 4,0 10,0 

16000 32000 6,0 15,0 

32000  10,0 1/1000 wymiaru lecz nie 

więcej niż 50 

 

5.3.  Czyszczenie powierzchni i brzegów 

Przed przystąpieniem do składania konstrukcji Inżynier przeprowadza odbiór elementów w zakresie usunięcia grotu, 

oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegających i brzegów stykowanych z zachowaniem wymagań PN-89/S-

10050. 

 

5.4 Spawanie 

Osoby kierujące spawaniem i spawacze powinni posiadać uprawnienia państwowe uzyskane w systemie kwalifikacji 

kierowanym przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach. Wszystkie prace spawalnicze można powierzać jedynie 

wykwalifikowanym spawaczom, posiadającym aktualne uprawnienia. Niezależnie od posiadanych uprawnień zaleca 

się sprawdzenie aktualnych umiejętności spawaczy poprzez wykonanie próbnych złączy elektrodami stosowanymi do 

spawania przedmiotowej konstrukcji (szczególnie dotyczy elektrod zasadowych). Temperatura otoczenia przy 

spawaniu stali niskostopowych o zwykłej wytrzymałości powinna być wyższa niż 0 C, a stali o podwyższonej 

wytrzymałości wyższa niż +5 C. Niedopuszczalne jest spawanie podczas opadów atmosferycznych przy nie 

zabezpieczeniu przed nimi stanowisk roboczych i złączy spawanych. W utrudnionych warunkach atmosferycznych 

(wilgotność względna powietrza większa niż 80 %, mżawka, wiatry o prędkości większej niż 5 m/s, temperatury 

powietrza niższe niż podane wyżej) należy opracować i uzgodnić specjalne środki gwarantujące otrzymanie spoin 

należytej jakości. 

Ukosowanie brzegów elementów można wykonywać ręcznie, mechanicznie lub palnikiem tlenowym, usuwając 

zgorzelinę i nierówności. 

Wszystkie spoiny czołowe powinny być podpawane lub wykonane taką technologią (np. przez zastosowanie 

odpowiednich podkładek), aby grań była jednolita i gładka. Obróbkę spoin można wykonać ręcznie szlifierką lub 

frezarką albo stosować inną obróbkę mechaniczną pod warunkiem, że miejscowe zmniejszenie grubości przekroju 

elementu nie przekroczy 3 % tej grubości. 

Opakowanie, przechowywanie i transport elektrod muszą być zgodne z wymaganiami obowiązujących norm i 

zaleceniami producentów. 

Suszenie elektrod i topników powinno być zgodne z zaleceniami producentów. Wystąpienie na powierzchni otuliny 

elektrod tzw. wykwitów tj. białych kryształów świadczy o długotrwałym przetrzymywaniu elektrod w wilgotnym 

powietrzu, a także o wejściu wody w reakcję chemiczną ze składnikami otuliny. Wykwity te dowodzą starzenia się 

elektrody. Suszenie elektrod przestarzałych jest bezcelowe, a użycie ich zabronione. 

Sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy spawanych zgodnie z technologią spawania i 

dokumentacją konstrukcyjną. Jego stan techniczny powinien zapewnić utrzymanie określonych parametrów 

spawania, przy czym wahania natężenia i napięcia prądu podczas spawania nie mogą przekraczać 10 %.  

Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegają badaniu, ocenie jakości i odbiorowi. Niedopuszczalne są rysy lub 

pęknięcia w spoinie lub materiale w jej sąsiedztwie. 

Obrabiane widoczne powierzchnie spoiny nie powinny mieć wtrąceń żużla, pasm żużlowych lub zaklęśnięć. W 

spoinach nie obrabianych nierówność lica spoiny nie powinna przekraczać 15 % grubości spawanych elementów. 

 

 



 

5.5. Wykonanie połączeń stałych na miejscu budowy 

5.5.1. Połączenia spawane 

Wszystkie spoiny wykonywane na placu budowy muszą być przewidziane w Dokumentacji Projektowej. Spawanie 

należy prowadzić zgodnie z wymaganiami PN-89/S-10050 pkt. 2.4.4.4. Roboty spawalnicze na obiekcie prowadzić 

można w temperaturach powyżej 5 C. Każda spoina konstrukcyjna musi być oznakowana przez wykonującego ją 

spawacza jego marką. Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegają, ocenie jakości i odbiorowi. Badania spoin 

polegające na oględzinach.   

 

5.6. Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego 

5.6.1. Przygotowanie powierzchni stali 

Powierzchnia powinna być sucha, pozbawiona tłuszczu i kurzu. Do odtłuszczania powierzchni stosować benzynę 

ekstrakcyjną. Powierzchnia elementów po odtłuszczeniu powinna być wolna od smarów, olejów. Nie wolno 

pozostawiać tłustych plam na powierzchni konstrukcji, z zamysłem usunięcia ich w procesie czyszczenia 

strumieniowo-ściernego. 

Do czyszczenia powierzchni należy stosować metodę strumieniowo-ścierną. Czyszczenie musi zapewnić całkowite 

usunięcie zgorzeliny, rdzy oraz spowodować równomierne schropowacenie powierzchni. 

Powierzchnie należy uznać za prawidłowo przygotowaną, jeżeli przy dalszej obróbce nie będzie zmieniała odcienia i 

będzie równomiernie matowa, bez odcieni i miejsc mających połysk. Po czyszczeniu powierzchnię należy odpylić 

strumieniem sprężonego powietrza lub miękką zmiotką. 

Przygotowana do metalizacji powierzchnia nie może być dotykana. W przypadku nie pokrycia oczyszczonej 

powierzchni warstwą metalizacyjną w ciągu 2 godzin, powierzchnię należy ponownie piaskować. 

Powierzchnie na których układane będą spoiny montażowe, należy zakryć taśmą samoprzylepną na odległości około 

5 cm od przyszłej spoiny. 

 

5.6.2. Przygotowanie podłoża pod powłoki malarskie na elementach metalizowanych 

Powierzchnię metalizowaną przed nakładaniem farby należy oczyścić sprężonym powietrzem, a następnie umyć 

benzyną ekstrakcyjną. 

Powierzchnia przygotowana do malowania powinna być sucha, pozbawiona tłuszczu, kurzu, zanieczyszczeń. 

 

5.6.3. Wykonanie warstw nawierzchniowych 

Nakładanie kolejnych warstw powłoki malarskiej wykonywać metodą natryskową, ściśle z wytycznymi 

opracowanymi przez Producenta wyrobów malarskich. 

 
5.6.4. Wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych w połączeniach 

Przed wykonaniem połączeń spawanych wolne od powłok powinny być paski szerokości po 50 mm po każdej stronie 

spoiny. Jeśli spoina ma być wykonana w czasie montażu, w wytwórni należy wykonać malarskie zabezpieczenie 

tymczasowe łatwe do usunięcia. 

Przed wykonaniem spawania powierzchnie te należy dokładnie oczyścić do stopnia czystości wymaganego w 

dokumentacji technicznej, następnie wykonac odpowiednie powłoki. Warstwę farby  podkładowej  pozostawić do 

wyschnięcia następnie ściśle wg  zaleceń producenta-kolejne warstwy. 

 

5.6.5. Wykonanie napraw i uzupełnień 

Naprawy i uzupełnienia zabezpieczeń po spawaniu, ewentualnym prostowaniu, transporcie itp. powinny polegać na 

wykonaniu od nowa wszystkich czynności tj. czyszczeniu , naniesieniu powłoki warst podkładowych i warstw 

nawierzchniowych. Wytwórca musi zapewnić Inżynierowi możliwość odbioru każdej czynności oddzielnie. 

Wszystkie prace malarskie /także naprawy/ muszą być wykonane w odpowiednich warunkach meteorologicznych tzn. 

w temperaturze od. +10 oC do +40 oC, przy wilgotności niższej niż 85%, a jednocześnie w temperaturze wyższej o 

3oC od temperatury punktu rosy dla danego ciśnienia i wilgotności. W związku z powyższym niedopuszczalne jest 

wykonywanie prac malarskich na wolnym powietrzu we wczesnych godzinach rannych i późnych popołudniowych, 

gdy na powierzchniach konstrukcji występuje rosa.  

Nie wolno malować w czasie deszczu, mgły i innych opadów atmosferycznych. 

 

 

 



 

5.7. BiHP i ochrona środowiska 

Za przestrzeganie aktualnie obowiązujących państwowych i lokalnych przepisów o BHP i ochronie środowiska 

odpowiada Wykonawca. Inżynier nie może nakazać wykonania czynności, których wykonanie naruszyłoby 

postanowienia tych przepisów. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Obowiązki Wykonawcy 

Wykonawca ma obowiązek prowadzić kontrolę jakości prowadzonych przez siebie robót, niezależnie od działań 

kontrolnych Inżyniera. 

 

6.2 Kontrola jakości robót konstrukcyjnych 

Kontrola jakości robót będzie obejmowała: 

- sprawdzenie czystości krawędzi cięcia po cięciu tlenowym, 

- odchyłki wymiarów liniowych, 

- badania usunięcia grotu, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegających i brzegów stykowanych z 

zachowaniem wymagań PN-89/S-10050 

- badania obróbki spoin, 

- kontrola rusztowań zgodnie z BN-70/9080-02. 

 

6.3. Kontrola jakości robót zabezpieczających 

Kontroli jakości robót zabezpieczających - antykorozyjnych podlegają następujące elementy tego procesu: 

- kontrola materiałów 

- kontrola warunków wykonania robót 

- kontrola jakości wykonanych robót i ocena wykonanego pokrycia zabezpieczającego 

 

6.3.1. Kontrola materiałów 

Kontrola ta obejmuje następujące materiały: 

- do zmywania i odtłuszczania powierzchni 

- do oczyszczania powierzchni z produktów korozji  

- do metalizowania 

- do malowania. 

Kontrola materiałów do zmywania i odtłuszczania sprowadza się do sprawdzenia ich zgodności z normami 

przedmiotowymi, sprawdzenia atestów i świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

Kontrolę materiałów używanych przy usuwaniu produktów korozji przez zastosowanie obróbki strumieniowo-

ściernej.  

Kontrola ścierniwa do oczyszczarek strumieniowo-ściernych o obiegu otwartym polega na sprawdzeniu: 

- rodzaju używanego ścierniwa 

- pochodzenia piasku: czy jest to piasek ostrokrawędziowy czy rzeczny o ziarnach zaokrąglonych 

- zawartości pyłów i drobnych frakcji poniżej 0,4 mm. 

- uziarnienia. 

Kontrola materiałów do malowania polega na sprawdzeniu: 

- rodzaju używanych materiałów i ich zgodności z Rysunkami 

- parametrów materiałów zgodnie z normami przedmiotowymi 

- atestów na materiały 

- braku osadu nie dającego się rozprowadzić 

- w przypadku farb: odpowiedniej lepkości dostosowanej do sposobu malowania i rodzaju używanej farby. 

 

6.3.2. Kontrola warunków wykonania 

Kontrola ta polega na sprawdzeniu przestrzegania warunków prowadzenia prac malarskich podanych w p. 5 

niniejszej Specyfikacji . Wynik kontroli należy wpisać do Dziennika Budowy. 

 

6.3.3. Kontrola sprawdzenia stosowania zaleceń producenta  powłok malarskich 

Kontrola ta polega na sprawdzeniu przestrzegania technologii i zaleceń producenta wyrobów malarskich przy 

wykonywaniu powłok  zabezpieczających. 

 



 

6.3.4. Kontrola jakości wykonanych robót i ocena wykonanego zabezpieczenia antykorozyjnego 

Kontrola ta i ocena związane są z odbiorami robót zanikających /odbiory międzyoperacyjne/ i odbiorem ostatecznym. 

 

Odbiorom międzyoperacyjnym podlegają następujące roboty: 

zmycie i odtłuszczenie powierzchni 

przygotowanie powierzchni do zabezpieczenia 

nałożenie warstwy metalizacyjnej  

szpachlowanie szczelin 

dodatkowe zabezpieczenie krawędzi elementów 

nałożenie warstwy nawierzchniowej 

Przed czyszczeniem powierzchni metalizowanej należy sprawdzić: 

Czy nie występują zadziory, odpryski po spawaniu, ślady żużla spawalniczego oraz czy ostre krawędzie są 

wyokrąglone promieniem 2 mm. 

Czy na powierzchni nie występują miejsca zatłuszczone 

Ocenę jakości metalizacji należy przeprowadzić okiem nieuzbrojonym, przy świetle dziennym lub sztucznym o mocy 

żarówki 100 W z odległości ok. 30 cm. 

Po wykonaniu metalizacji należy sprawdzić czy: 

Powłoka jest całkowicie jednorodna, o jednakowej ziarnistości i barwie, nie wykazuje widocznych porów, pęknięć, 

pęcherzy, odstawań, przypaleń i miejsc nie przykrytych 

Powłoka ma grubość 150 m z tolerancją –10%, +20%. Pomiary należy wykonać ultrametrem np. typu A-52.  

Za wynik pomiaru grubości należy przyjąć średnią arytmetyczną z minimum 7-u odczytów na badanej powierzchni, z 

tym że poszczególne odczyty winny mieścić się w granicach tolerancji. Wymagana dokładność pomiaru 5%. 

Badanie przyczepności natryskowej warstwy należy wykonać za pomocą ostro zeszlifowanego przecinaka lub rylca, 

nacinając kwadraty o wymiarach 3 x 3 cm. Powłoka natryskana musi być przecięta do podłoża. 

Przyczepność uznaje się za dobrą gdy powłoka odrywa się od podłoża kawałkami mniejszymi niż 5 mm2. Powłokę 

uznaje się za złą gdy odrywa się całymi kawałkami o powierzchni ok. 10 mm2. Powłokę o nieodpowiedniej 

przyczepności należy usunąć całkowicie, a element ponownie przygotować i metalizować na żądaną grubość. 

 

7. JEDNOSTKA OBMIARU 

Jednostką obmiarową jest tona (t) wykonanych konstrukcji stalowych. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Inspektor na podstawie zapisów w książce obmiarów i dzienniku budowy. 

a). Przejęcie robót zbrojarskich 

b). Świadectwo Wykonania. 

Roboty uznaje się za odebrane jeżeli zostały wykonane zgodnie ze Specyfikacją, Dokumentacją Projektową i 

poleceniami Inżyniera.  

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawę i system płatności określać będzie umowa zawarta między Zamawiającym a Wykonawcą. 

Zaleca się formę rozliczenia ryczałtowego. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania. 

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. 

PN-87/M-04251 Struktura geometryczna powierzchni. Chropowatość powierzchni. Wartości liczbowe parametrów. 

PN-77/M-82002 Podkładki. Wymagania i badania. 

PN-77/M-82003 Podkładki. Dopuszczalne odchyłki wymiarów oraz kształtu i położenia. 

PN-78/M-82005 Podkładki okrągłe zgrubne. 

PN-78/M-82006 Podkładki okrągłe dokładne. 

PN-84/M-82054/01 Śruby, wkręty i nakrętki. Stan powierzchni. 

PN-82/M-82054/02 Śruby, wkręty i nakrętki. Tolerancje. 

PN-82/M-82054/03 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne śrub i wkrętów. 

PN-82/M-82054/09 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne nakrętek. 

PN-85/M-82101 Śruby z łbem sześciokątnym. 



 

PN-86/M-82144 Nakrętki sześciokątne. 

PN-86/M-82153 Nakrętki sześciokątne niskie. 

PN-83/M-82171 Nakrętki sześciokątne powiększone do połączeń sprężanych. 

PN-61/M-82331 Śruby pasowane z łbem sześciokątnym. 

PN-66/M-82341 Śruby pasowane z łbem sześciokątnym z gwintem krótkim. 

PN-66/M-82342 Śruby pasowane z łbem sześciokątnym z gwintem długim. 

PN-71/H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej środowisk. 

PN-71/H-04653 Ochrona przed korozją. Podział i oznaczenie warunków eksploatacji wyrobów metalowych 

zabezpieczanych malarskimi powłokami ochronnymi. 

PN-70/H-97050 Ochrona przed korozją. Wzorce jakości przygotowania powierzchni stali do malowania. 

PN-70/H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do malowania. Ogólne 

wytyczne 

PN-70/H-97052 Ochrona przed korozją. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i żeliwa do malowania.  

PN-79/H-97070 Ochrona przed korozją. Pokrycia lakierowe. Wytyczne ogólne.  

PN-71/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne.  

PN-81/C-81508 Wyroby lakierowe. Oznaczenie czasu wpływu kubkami wpływowymi (lepkość umowna).  

PN-74/C-81515 Wyroby lakierowe. Nie niszczące pomiary grubości powłok. 

PN-79/C-81519 Wyroby lakierowe. Oznaczenie stopnia wyschnięcia. 

PN-80/C-81531 Wyroby lakierowe. Określenie przyczepności powłok do podłoża oraz przyczepności między 

warstwowej. 

PN-83/C-81545 Wyroby lakierowe. Pomiar grubości mokrych warstw. 

"Wytyczne stosowania zabezpieczeń antykorozyjnych mostów stalowych będących w eksploatacji"" wydane przez 

IBDiM, Zakład Mostów, Warszawa-1989 r. 

 

  

 

 

 

 

 

                   

 



 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST.13  ROBOTY  TYNKARSKIE, MALARSKIE, 

OKŁADZINY  ŚCIENNE  Z  PŁYTEK. 
 

 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA. 

1.1. Przedmiot 

Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót oraz malarskich zewnętrznych. S.T. jest 

dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót. 

 

1.2. Zakres robót 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót tynkarskich, malarskich 

oraz okładzinowych. 

Niniejsza specyfikacja opracowana została dla następujących klas robót według słownika CPV : 

- klasa 45.44. kod CPV 45442100-8 „Roboty malarskie” 

 

2. MATERIAŁY. 

Renowacyjne farby zewnętrzne dające powłokę otwartą na dyfuzję pary wodnej, preparat do gruntowania,  

Na zastosowane zestawy malarskie musi być akceptacja Inżyniera, preparaty pleśnio i grzybobójcze oraz preparaty 

ognioochronne 

 

 

 

3. SPRZĘT. 

Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, szpachle, łaty, poziomice, taczki, mieszadła do tynków , farb i 

klejów, pojemniki i wiadra, pędzle, narzędzia do cięcia terakoty (wyżynarki, noże specjalistyczne)  . 

W zależności od stosowanego materiału oraz wykonywanych robót zgodnie z w/w pozycjami w poszczególnych  

specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentów poszczególnych materiałów. 

Brak szczególnych wymagań odnośnie sprzętu. 

 

4. TRANSPORT 

Dostawa - samochodem ciężarowym, na miejsce robót i we wnętrzach ręczny. 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów malarskich, tynkarskich i okładzinowych powinny 

odbywać się tak aby zachować ich dobry stan techniczny. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

 

5.1. Ogólne warunki dotyczące wykonywania robót malarskich 

Podczas wykonywania robót malarskich obowiązują wymagania dotyczące  robót tynkarskich i niżej podanych robót 

malarskich. 

Prace na wysokości powinny być z prawidłowo wykonanych rusztowań i drabin. 

Przy robotach przygotowawczych  wymagających użycia materiałów alkalicznych (wapno, soda kaustyczna, pasta do 

ługowania powłok itp.) należy stosować środki ochrony osobistej: 

a/   zabezpieczyć oczy okularami ochronnymi przed zaprószeniem lub poparzeniem 

b/   zabezpieczyć skórę twarzy i rąk przez posmarowanie  ich tłustym kremem ochronnym oraz wykonywać prace w 

rękawicach 

c/   używać specjalnej odzieży ochronnej (buty gumowe, fartuchy) 

 

5.2. Warunki ogólne przystąpienia do robót  malarskich 

Przed przystąpieniem do malowania należy wyrównać i wygładzić powierzchnię przeznaczoną do malowania, 

naprawić  uszkodzenia,  wykonać szpachlowanie i szlifowanie jeżeli jest wymagana duża gładkość powierzchni. 

Roboty malarskie wewnątrz budynku powinny być wykonane dopiero po wyschnięciu tynków i miejsc  



 

naprawianych.  

Wilgotność powierzchni tynkowych przewidzianych do tynkowania powinna być uzależniona od zastosowanych  

materiałów malarskich (zgodnie z zaleceniami producenta) jednocześnie powinna być nie większa niż to podano w  

tablicy 1. 

 

Tablica 1.  Największa dopuszczalna wilgotność tynku przeznaczonego do malowania 

 

Rodzaj powłoki z farby 
Największa wilgotność 

podłoża, % masy 

Farba wapienna 6 

Farba klejowa lub kazeinowa 4 

Farba olejna, olejno-żywiczna i 

syntetyczna (np. ftalowa) 
3 

Farba emulsyjna 4 

 

1/   Roboty malarskie na zewnątrz budynków  nie powinny być wykonywane w okresie zimowym, a w okresie letnim 

podczas opadów atmosferycznych, intensywnego nasłonecznienia malowanych powierzchni lub w czasie wietrznej 

pogody. Nie dopuszcza się malowania powierzchni zawilgoconych lub w dniach deszczowych. 

2/   Przy wykonywaniu robót malarskich materiałami malarskimi lub metodami pracy powodujących zagrożenie 

zdrowia dla wykonawców robót lub bezpieczeństwa pożarowego należy ściśle przestrzegać przepisów dotyczących 

zdrowia ludzi i mienia. 

3/   Roboty malarskie powinny być wykonywane na podłożach oczyszczonych i odpowiednio przygotowanych w 

zależności od rodzaju stosowanej farby i żądanej jakości robót. 

4/   Elementy które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu , należy zabezpieczyć i 

osłonić przed zabrudzeniem farbami (np. folią z tworzywa sztucznego lub płytą pilśniową miękką). 

 

5.10. Przygotowanie powierzchni do malowania 

5.10.1. Wyrównanie powierzchni  

1/   Podłoża betonowe, tynki cementowe i cementowo-wapienne posiadające drobne uszkodzenia powierzchni 

powinny być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementową 1:3 . 

2/   Dopuszcza się naprawę małych uszkodzeń powierzchni betonowych masą szpachlową przewidzianą do 

wykonania tynków pocienionych. 

3/   Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeżnice oraz inne elementy drewniane powinny mieć usunięte wszelkie drobne 

wady  powierzchniowe np. wgniecenia pęknięcia wyrwy. Wymienione ubytki należy wypełnić  szpachlami 

zalecanymi przez producenta wyrobów. 

4/   Ślusarka   starannie oczyszczona mechanicznie lub chemicznie ze rdzy, tłuszczów  (do czystej lśniącej 

powierzchni)   stare, zniszczone powłoki malarskie powinny być całkowicie usunięte. 

 

5.10.2. Gruntowanie 

W zależności od zastosowanych materiałów malarskich – zgodnie z zaleceniami producenta. 

 

5.10.3. Wykonywanie robót malarskich zewnętrznych 

1/   Powłoki jednowarstwowe powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i odprysków. Nie 

powinny ścierać się ani obsypywać przy potarciu miękką tkaniną bawełnianą lub wełnianą. Przy malowaniu 

uproszczonym dopuszcza się ślady pędzla. 

2/   Powłoki dwuwarstwowe nie powinny wykazywać smug, plam, prześwitów podłoża, ślady pędzla i odprysków. 

Dopuszcza się chropowatość powłoki  odpowiadającej rodzajowi faktury pokrywającego podłoża. Powłoki nie 

powinny się ścierać przy potarciu tkaniną. Barwa powłoki powinna być jednolita bez widocznych poprawek lub 

połączeń o innym odcieniu i natężeniu. Nie dopuszcza się widocznych plam lub zagłębień w miejscach wbicia 

gwoździ, natomiast dopuszcza się niejednolity odcień barwy powłoki w miejscach  naprawy tynku po hakach 

rusztowań, z tym, że największy ich wymiar nie powinien przekraczać 20 cm2. 

 

 

 

 



 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzać przez porównanie wykonanych tynków z 

dokumentacją opisową i rysunkową według protokołów badań kontrolnych i atestów jakości materiałów, protokołów 

odbiorów częściowych podłoża i podkładu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą oględzin 

zewnętrznych i pomiarów.  

Badanie przyczepności tynku do podłoża poprzez opukiwanie tynku lekkim młotkiem, 

Badania grubości tynku poprzez wycięcie pięciu otworów o średnicy około 30 mm w ten sposób, aby podłoże było 

odsłonięte lecz nie naruszone.   

Sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki. 

Sprawdzenie wykonania narzutu z tynku renowacyjnego-wewnętrznego. 

Sprawdzenie wykonania gładzi. 

Sprawdzenie kolorystyki i jakości robót malarskich. 

 

7. JEDNOSTKA OBMIARU 

(m2) tynków wewnętrznych oraz malowanych powierzchni , oraz powierzchni wykończonych glazurą scienną, (m) 

cokolików z płytek, emewntualnie z listew wykończeniowych (według ustaleń Wykonawcy z Inwestorem) 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty tynkarskie wewnętrzne i roboty malarskie, oraz okładzinowe odbiera Inspektor Nadzoru wraz z Nadzorem 

Autorskim. 

 

8.1. Odbiór podłoża 

Odbiór podłoża  należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót malarskich. Jeżeli odbiór 

podłoża odbywa się w dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed odbiorem oczyścić. 

 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawę i system płatności określać będzie umowa zawarta między Zamawiającym a Wykonawcą. 

 

10.  Przepisy związane 

PN-65 /B-14503 - Roboty tynkowe.  Zaprawy budowlane 

PN-70 /B-10100 - Roboty tynkowe tynki zwykłe.Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-65 /B-10101 - Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN- 76/ 6734-02- Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw wewnętrznych 

PN-85/B- 045000 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych 

PN-75/C  Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania. 

PN-85/B- 045000 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych 

PN-69/B-10280 Ap.1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodnorozcięczalnymi farbami   

                                                         emulsyjnymi 

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami,  lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych 

PN-80/C-04401 Pigmenty. Ogólne metody badań. 

PN-71/C-04403 Pigmenty do farb wodnych. Metody badań. 

PN-79/C-04411 Pigmenty. Oznaczenie trwałości na światło. 

 

Instrukcje i certyfikaty producenta 

 

 

 

 



 

SPECYFIKCJA  TECHNICZNA 

ST.14. ROBOTY  DEKARSKIE  I  BLACHARSKIE, RYNNY I 

RURY SPUSTOWE. 
 

 
1. WYMAGANIA OGÓLNE 

1.1. Przedmiot 

Przedmiotem są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót blacharskich i dekarskich.  Specyfikacja 

Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót. 

 

1.2. Zakres 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót dekarskich i blacharskich oraz montażu 

rynien i rur spustowych. 

Szczegółowy zakres robót według kosztorysowego Przedmiaru Robót, który stanowi integralny załącznik do 

niniejszej specyfikacji technicznej. 

 

Niniejsza specyfikacja opracowana została dla następujących klas robót według słownika CPV : 

- klasa 45.25. kod CPV 45260000-7 – roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych 

- klasa 45.22. kod CPV 45261320-3 – kładzenie rynien. 

 

2. MATERIAŁY 

Blacha ocynkowana lub/i powlekana grubości 0.6mm i 0.5mm, kołki, preparat do izolacji obróbki blacharskiej – 

kwas krzemowy. 

Papy termozgrzewalne – materiał  samoprzylepny dostępny na rynku, posiadający  aktualne świadectwo 

dopuszczenia do stosowania  ,aprobatę techniczna  albo certyfikat zgodności z polską normą. 

 

Parametry techniczne:  

Grubość –5.2/4.0 mm 

Warstwy nośne- bitum  oksydowany  

Powierzchnia  górna –lupek naturalny/talk 

Zrywalność – wzdłuż  ,w poprzek ,na skos  >1000 N 

Rozciągliwość – wzdłuż ,w poprzek ,na skos >2 % 

Odporność na wysokie temperatury  +700 oC 

Zachowanie elastycznosci w niskich temperaturach -/+ 0.0 oC 

Odporność na starzenie wg UEAtc 

Odporność  na rozprzestrzeniajacy się ogień i ciepło wgDIN 4102 i PN –B-02872 

Opakowanie –rolki po 5 m 2  

Aprobata techniczna ITB –AT –15-4574/2000 

Ceertyfikat  PCBC Nr  B/32/379/2000  -Uprawniający do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa  „B” 

 

3. SPRZĘT  

Specjalistyczny sprzęt dekarski: nożyce do cięcia blachy, giętarka do blachy, młotek, poziomice, piony, łaty, drabiny, 

wałki ząbkowane, noże tapeciarskie, wałki malarskie lub szczotki dekarskie, szczotki z miękkim włosiem (jak do 

tapet) na długim trzonku, w razie potrzeby namiot foliowy lub brezentowy na stelażu, dmuchawy elektryczne do 

ogrzewania, ręczne elektryczne dmuchawy gorącego powietrza, palniki gazowe i gaz propan-butan w butli. 

 

4. TRANSPORT 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów pokrycia powinny odbywać się tak aby zachować ich 

dobry stan techniczny 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Szczegółowy zakres robót przedstawiono w pkt.1.2. niniejszego opracowania. 



 

 

5.1. Ogólne warunki dotyczące wykonywania robót blacharskich 

Obróbki blacharskie wykonane z  blachy ocynkowanej oraz  z blachy powlekanej powinny być dostosowane do  

rodzaju pokrycia i wielkości pochylenia połaci dachowej. 

Dylatacje konstrukcyjne dachu powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przemieszczenie ruchów  dachu 

w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. 

 

Obróbki blacharskie do podłoża mocuje się za pomocą silikonu  dekarskiego natomiast przy okapach można łączyć 

gwoździami blacharskimi . Jednym ze sposobów połączenia blachy wykonuje się na pojedynczy lub podwójny rąbek 

leżący  i na żabki lub łapki. Styki z pokryciem połaci można wykonać na rąbki leżące lub połączenia systemowe. 

Obróbki  kominów mogą  być z wydrą i bez wydry. Okna  połaciowe, wywietrzaki dachowe, wywiewki kanalizacyjne 

montowane są z gotową obróbką dekarską. 

5.2. Przygotowanie i sprawdzenie materiałów i sprzętu oraz prace przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do izolowania należy sprawdzić czy na placu budowy znajduje się sprzęt pomocniczy i 

następujące narzędzia : 

noże tapeciarskie, wałki malarskie lub szczotki dekarskie, 

deska gładka szerokości min. 20 cm i długości min 3,0 m , 

listwa drewniana, 

w razie potrzeby namiot foliowy lub brezentowy na stelażu, dmuchawy elektryczne do ogrzewania.  

 

Warunkiem skutecznego zgrzania izolacji z podłożem jest wypływający bitum, który gwarantuje szczelne połączenie. 

Wytopiona masa bitumiczna powinna rozchodzić się poza obręb arkusza na odległość 12 cm oraz na całej długości 

podgrzewanej rolki. 

Izolacji nie wolno układać na mokrej powierzchni oraz w czasie deszczu. Przed ułożeniem izolacji należy dokładnie 

skontrolować czy na płycie nie ma zanieczyszczeń. 

Kalkulując ilość potrzebnego materiału należy przyjąć co najmniej 15% więcej izolacji niż istniejąca powierzchnia. 

Temperatura podłoża gruntowanego materiałem gruntującym powinna być wyższa co najmniej o 3C od temperatury 

punktu rosy lecz nie mniejsza od 5C, a wilgotnośc względna powietrza powinna być < 85%. 

Temperatura podłoża w czasie układania i zgrzewania materiału hydroizolacyjnego i wzmacniającego powinna być > 

0C ,a wilgotność względna powietrza < 90%. 

 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Wymagania ogólne: 

Obróbki blacharskie odbierać łącznie z odbiorem pokrycia dachowego. 

Roboty pokrywcze jako roboty zanikające wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru częściowego 

należy przeprowadzać  dla tych robót, do których dostęp później jest utrudniony. Dokonanie odbioru częściowego 

powinno być potwierdzone w dzienniku budowy. 

Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót po deszczu. 

Do odbioru technicznego robót pokrywczych wykonawca jest obowiązany przedstawić: 

a/   dokumentację techniczną, 

b/   zapisy stanowiące dokonanie odbiorów częściowych podkładu oraz poszczególnych warstw lub fragmentów 

pokrycia, 

c/   zapisy dotyczące wykonania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, 

Przed przystąpieniem do badań należy sprawdzić na podstawie protokółów i zapisów w dzienniku budowy: 

a/   czy przygotowane podkłady nadawały się do rozpoczęcia robót pokrywczych, 

b/   czy zastosowane materiały pokrywcze były odpowiedniej jakości, 

c/   czy zostały spełnione warunki wykonania robót – zgodne z niniejszymi warunkami technicznymi – oraz inne 

wymagania zapisane w dzienniku budowy. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Kontroli jakości wykonania podlega : 

-sprawdzenie połączeń  na stykach 



 

-sprawdzenie czy nie powstały  pęcherze pod izolacją świadczące o złym wykonaniu. 

 

 

7. JEDNOSTKA OBMIARU 

Jednostką obmiaru jest : 

(m2) obróbki blacharskiej oraz blachodachówki , ilość zamontowanych elementów systemowych,  

(m2) powierzchni ułożonej papy termozgrzewalnej nawierzchniowej. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbioru dokonuje lnspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie wizji lokalnej, zapisów w książce obmiarów i 

kontroli z dokumentacją techniczną. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawę i system płatności określać będzie umowa zawarta między Zamawiającym a Wykonawcą. 

Zaleca się formę rozliczenia ryczałtowego. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-61/B-10245  „Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.  Wymagania i badanie 

techniczne przy odbiorze.” 

PN-69/B-10260 "Izolacje bitumiczne" 

PN-72/B-04615 "Papy asfaltowe i smołowe". 

PN-80/B-10240 "Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych". 

 

Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania. 

Instrukcja producenta . 
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SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 

ST 15 ELEMENTY METALOWE. 

 

 

 
1. WYMAGANIA OGÓLNE 

1.1. Przedmiot 

Przedmiotem są wymagania dotyczące wykonania i odbioru balustrad oraz elementów metalowych. 

 

1.2. Zakres 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót  związanych z wykonaniem i 

zamontowaniem balustrad, wycieraczek oraz uchwytów do flag. Roboty, których dotyczy  niniejsza specyfikacja, 

obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i zamontowanie wyżej wymienionych  

elementów. 

 

Niniejsza specyfikacja opracowana została dla następujących klas robót według słownika CPV : 

• klasa 45.21. kod CPV 45223210-1 – roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali 

• kod CPV 28823200-7 – bariery ochronne. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ogólnej ST. 

 

Materiały do konstrukcji balustrad i elementów metalowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym  w  normie 

PN-H-86020, określającej odporność stali na działanie czynników atmosferycznych, korozji wywołanej działaniem 

kwasów, zasad, roztworów soli i innych środowisk korozyjnych. 

 

3. SPRZĘT  

Brak szczególnych wymagań odnośnie sprzętu. 

Do wykonania robót związanych z wykonaniem i montażem balustrad oraz elementów metalowych można używać 

sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 

 

4. TRANSPORT 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów pokrycia powinny odbywać się tak aby zachować ich 

dobry stan  techniczny, a przede wszystkim gwarantować zabezpieczenie przed uszkodzeniami i wpływem czynników 

atmosferycznych. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Szczegółowy zakres robót według kosztorysowego Przedmiaru Robót stanowiącego integralny załącznik do 

niniejszej specyfikacji technicznej. 

Montaż oraz wykonawstwo warsztatowe balustrad i elementów metalowych powinno być zlecane przedsiębiorstwu 

gwarantującemu właściwą jakość ich wykonania. Balustrady i elementy metalowe winny być wykonane ściśle wg 

dokumentacji technicznej oraz dokumentów związanych. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca oraz nadzór techniczny winny dokładnie zaznajomić się z całością 

dokumentacji technicznej oraz projektem organizacji robót. 

Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśniać z autorami poszczególnych opracowań  

przed przystąpieniem do robót. 

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie wykonawstwa tylko po uzyskaniu 

akceptacji Inspektora nadzoru, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań 

projektowych należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów. 

Przewiduje się mocowanie balustrad do podłoża za pomocą kołków rozporowych lub osadzenia w betonie. Montaż 

balustrad należy rozpocząć od wytrasowania rozstawu słupków, osadzenia kołków rozporowych lub zabetonowania 

słupków  w wyznaczonych gniazdach. Następnie łączy się kolejne elementy balustrad za pomocą łączników i śrub. 
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Zamocowanie balustrady do podłoża powinno być takie, aby pod obciążeniem siłą skupioną min .500 N, przyłożona 

prostopadle w najmniej korzystnym  punkcie, nie nastąpiły trwałe odkształcenia balustrady. 

Po zamocowaniu, balustrady należy oczyścić i wypolerować. Pozostałe elementy metalowe mocuje się w trakcie 

betonowania lub nakłada na przygotowane miejsce.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Wymagania ogólne: 

Roboty pokrywcze jako roboty zanikające wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru częściowego 

należy przeprowadzać  dla tych robót, do których dostęp później jest utrudniony. Dokonanie odbioru częściowego 

powinno być potwierdzone w dzienniku budowy. 

 

6.2. Stal ocynkowana ogniowo lub nierdzewna 

Stal ocynkowana ogniowo lub nierdzewna musi być odporna na działanie korozji  atmosferycznej, korozji wywołanej  

działaniem kwasów , zasad, roztworów soli i innych środowisk korozyjnych oraz odpowiadać wymaganiom normy 

PN-H-86020, określającej skład chemiczny stali, jego dopuszczalne odchyłki jak również jej właściwości fizyczne. 

Zakupiona partia stali musi posiadać zaświadczenie o jakości. 

 

Śruby powinny spełniać wymagania oraz badania wg: 

- PN-M-82054/01 

- PN-M-82054/03 

- PN-M-82054/15 

- PN-M-82054/19 

- PN-M-82054/20 

Przed montażem śrub należy zlikwidować noski. 

 

Kołki rozporowe – należy sprawdzić wymiary (średnicę oraz długość) przed montażem. 

Kołki powinny być proste, bez uszkodzeń  mechanicznych  takich jak: 

- naderwania 

- uszczerbki 

- nacięcia 

- zagięcia. 

Powinny posiadać jednolitą barwę, być gładkie i nie wykazywać porów  i pęcherzyków powietrza widocznych 

nieuzbrojonym okiem. 

 

 

7. JEDNOSTKA OBMIARU 

Jednostką obmiaru jest : 

(kg) – wykonanych i osadzonych balustrad metalowych, 

(szt.) – zamontowanych  pozostałych elementów metalowych. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbioru dokonuje lnspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie wizji lokalnej, zapisów w książce obmiarów i 

kontroli z dokumentacją techniczną. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 

 

Podczas odbioru należy sprawdzić: 

- jakość użytych materiałów 

- zachowanie pionu i poziomu 

- zachowanie podstawowych wymiarów geometrycznych 

- usytuowanie balustrad zgodnie z projektem 

- zamocowanie balustrad do podłoża 

- trwałość połączeń elementów balustrady 

- trwałość wypolerowania 

- prawidłowość osadzenia pozostałych elementów metalowych. 
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Balustrady i pochwyty muszą być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną określającą ich wymiary, przy czym 

dopuszcza się odchyłki w stosunku do niej : 

- długość, szerokość +/- 1 mm 

- rozstaw elementów +/- 1 mm. 

Usytuowanie elementów wg rzędnych z tolerancją +/- 2mm. 

Dopuszczalna odchyłka od pionu i poziomu +/- 1mm. 

Balustrady muszą zostać jednolicie i dokładnie wypolerowane. 

Wymiary oraz dopuszczalne ich odchyłki dla elementów, z których są wykonane, muszą odpowiadać normom: 

- rury bez szwu PN-H-74219 

- płaskownik (bednarka) PN-H-92325. 

Odbiór powinien być zakończony sporządzeniem protokołu, do którego należy dołączyć wszystkie dokumenty (atesty 

itp.) oraz świadectwa jakości wystawione przez wykonawcę.   

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawę i system płatności określać będzie umowa zawarta między Zamawiającym a Wykonawcą. 

Zaleca się formę rozliczenia ryczałtowego. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy: 

PN-H-86020 Stal odporna na korozję, nierdzewna i kwasoodporna. Gatunki. 

PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego stosowania. 

PN-H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowania. 

 

Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania. 

Instrukcja producenta . 
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SPECYFIKCJA TECHNICZNA 

ST 16  RUSZTOWANIA 
 

1. WYMAGANIA OGÓLNE 

1.1. Przedmiot 

 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dla robót 

związanych z montażem i demontażem rusztowań zewnętrznych do wykonywania prac hali gimnastycznej  

 

1.2. Zakres robót 
Roboty rozbiórkowe obejmują : 

 
Niniejsza specyfikacja opracowana została dla następujących klas robót według słownika CPV : 

• klasa 45.25. kod CPV 45262120-8 – wznoszenie rusztowań 

• klasa 45.25. kod CPV 45262110-5 – demontaż rusztowań 

 

1.3.Pracownicy zatrudnieni przy montażu i demontażu rusztowań powinni być przeszkoleni przy wykonywaniu 

tego rodzaju prac i powinni posiadać certyfikaty kwalifikacyjne upoważniające do wykonywania montażu 

rusztowań budowlanych. 

1.4.Rusztowanie może być użytkowane dopiero po dokonaniu odbioru technicznego i dopuszczeniu rusztowania 

do użytkowania. 

1.5.Rusztowanie winno posiadać certyfikat bezpieczeństwa (znak B lub CE), co oznacza, że dany rodzaj 

rusztowania został dopuszczony do stosowania w budownictwie po sprawdzeniu zgodności wymagań z 

przepisami. 

1.6.Każde rusztowanie stawiane na budowie musi posiadać dokumentacje techniczną. Dokumentacje techniczną 

może stanowić instrukcja montażu i eksploatacji rusztowania opracowana przez producenta rusztowania. 

Instrukcja montażu i eksploatacji rusztowania sporządzona przez producenta winna zawierać: 

1. Nazwę producenta z danymi adresowymi, 

2. System rusztowania (ramowe, modułowe, ruchome lub inne), 

3. Zakres stosowania rusztowania ze szczególnym uwzględnieniem podziału rusztowań na typowe i 

nietypowe, w których powinny się znaleźć informacje na temat: 

a. dopuszczalne obciążenie pomostów roboczych 

b. dopuszczalne wysokości rusztowań, dla których nie ma konieczności wykonania projektu 

technicznego, 

c. dopuszczalne parcie wiatru (strefa obciążeń wiatrem), przy których eksploatacja rusztowań jest 

możliwa. 

4. sposób montażu i warunki eksploatacji urządzeń transportu pionowego (wciągarki), 

5. informacji na temat ilości poziomów roboczych i ich wyposażenia, 

6. warunki montażu i demontażu rusztowania, 

7. schematy montażowe konstrukcji rusztowań typowych, sposoby postępowania w przypadku montażu 

rusztowania nietypowego, specyfikacje elementów, które należą do danego systemu rusztowania, 

sposób kotwienia rusztowania, zabezpieczenia rusztowania, 

8. wzór protokołu odbioru, 

9. wymagania montażowe i eksploatacyjne, zasady montażu i demontażu rusztowania, 

10. certyfikat bezpieczeństwa rusztowania (kryteria oceny zgodności wyrobu pod względem 

bezpieczeństwa), określający zgodność danego rusztowania z dokumentami odniesienia tj. 

dokumentacja rusztowania, oznakowaniem, wytrzymałością konstrukcji rusztowania i podestów, 

stateczności rusztowania, urządzenia piorunochronne, urządzenia ostrzegawcze, urządzenia 

transportowe, zabezpieczenia przed upadkiem osób i przedmiotów z wysokości, wysiłek fizyczny przy 

montażu i demontażu, wygoda pracy na rusztowaniu. Zakres merytoryczny instrukcji stosowania i 

montażu oraz eksploatacji rusztowań. 

1.7.Zabrania się stosowania na budowie rusztowań, które nie posiadają certyfikatu i dokumentacji rusztowania. 

1.8.Ze względu na sposób użytkowania rusztowania są: nieruchome lub ruchome (jezdne). 

1.9.Ze względu na sposób kotwienia i przenoszenia obciążeń rusztowania są: wolnostojące, przyścienne i 

wiszące. 
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2.MATERIAŁY 

 
2.1.Rusztowania robocze – to konstrukcja budowlana, tymczasowa, z której mogą być wykonywane prace na 

wysokości, służąca do utrzymywania osób, materiałów i sprzętu. Rusztowania ochronne to konstrukcja 

budowlana, tymczasowa, służąca do zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości ludzi i przedmiotów. 

Rusztowanie systemowe to konstrukcja budowlana, tymczasowa, w której wymiary siatki konstrukcyjnej są 

jednoznacznie narzucone przez wymiary elementów rusztowania, służą do utrzymywania osób. 

2.2.Rusztowania należy wykonywać tylko z materiałów wchodzących w skład danego systemu rusztowania, 

stanowiących integralna część całego rusztowania. 

2.3.Parametry rusztowania, które winny być określone w projekcie technicznym i dokumentacji rusztowania to: 

stężenie płaszczyzny pionowe (zamkniete ramy ze wzmocnieniem narożnym, ramy drabinowe z włazami, 

sztywne połączenia pomiędzy poprzecznicami i rurami pionowymi, klamry stężeń oraz elementy używane jako 

wzmocnienia pionowe), 

stężenie płaszczyzny poziomej ( ramy, płyty ramowe, klamry stężeń i sztywne połączenia pomiędzy 

poprzecznicami i podłużnicami oraz inne elementy używane jako wzmocnienia poziome), 

słupki poręczowe (rura z łącznikami, umożliwiająca zamontowanie poręczy ostatniej kondygnacji rusztowania, 

stężenie wsporników (rura zakończona łącznikami, służąca do podparcia wsporników rozszerzających 

rusztowanie w razie potrzeby, 

węzeł – miejsce rozłączenia połączenia 2-ch lub więcej elementów rurowych, 

stężenia wzdłużne, 

stojaki, poprzecznice, podłużnice wzmacniające, 

odciąg – element łączący rusztowanie z kotwą elewacji budynku, 

pomosty robocze – podesty, które tworzą miejsce do pracy pomiędzy dwoma stojakami, 

wspornik – element konstrukcyjny rusztowania, zamontowaniu na konstrukcji nośnej, służący do układania 

dodatkowych pomostów roboczych lub daszków ochronnych, 

podstawki (sztywna płyta, służąca do rozłożenia nacisku na większą powierzchnię), 

fundament rusztowania, dźwigar mocujący (samodzielnie przenoszący obciążenie), 

rama pozioma – element rusztowania pracujący w pozycji poziomej, składający się 2-óch podłużnic połączonych 

poprzeczkami, 

rama pionowa – główny element pracujący po zamontowaniu rusztowania w pozycji pionowej, składający się z 

2-Och stojaków połączonych poprzeczkami, 

kotwy – elementy wmontowane lub przytwierdzone do elewacji budynku w celu zamontowania odciągu, 

konstrukcja osiatkowania – siatki ochronne, zabezpieczające rusztowanie przed upadkiem z wysokości 

przedmiotów i materiałów budowlanych,, 

poręcz główna, poręcz pośrednia, krawężnik zabezpieczający, zabezpieczenie boczne, 

podstawki śrubowe, złącza (krzyżowe, obrotowe, równoległe, wzdłużne itp.). 

 

3.SPRZĘT 

 
Przy montażu używa się sprzętu systemowego dla danego rusztowania. 

 

4.TRANSPORT 
 

Wymagania ogólne dla transportu podano w specyfikacji ogólnej 

 

5.WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1.W przypadku, gdy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcja montażu i eksploatacji 

rusztowania jest nazwane rusztowaniem typowym i nie wymaga wykonania dodatkowej dokumentacji 

projektowej. Wszystkie pozostałe rusztowania, czyli rusztowania systemowe, które są montowane w 

konfiguracji innej niż zawarta w instrukcji montażu lub rusztowania niesystemowe są nazywane rusztowaniami 

nietypowymi i wymagają wykonania dokumentacji projektowej. Rusztowanie rurowo – złączkowe nie jest 

rusztowaniem systemowym i wymaga opracowania projektu technicznego. 

5.2.Zaleca się stosowanie przy remoncie hali rusztowania systemowego, którego montaż, demontaż i 

eksploatację należy prowadzić zgodnie z Instrukcją montażu i eksploatacji, dostarczona z rusztowaniem przez 

producenta. W celu bezpiecznego i poprawnego wykonania rusztowania monterzy rusztowania winni znać 

bardzo dobrze tę instrukcję montażu i eksploatacji danego rusztowania. 
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5.3.Najważnieszym działaniem w budowie i eksploatacji rusztowania jest odbiór techniczny rusztowania oraz 

jego przegląd techniczny. Wynikiem odbioru lub przeglądu technicznego jest protokólarne przekazanie 

rusztowania do eksploatacji. Zabrania się eksploatacji rusztowania przed jego odbiorem. 

5.4.Rusztowania można użytkować zgodnie z instrukcją eksploatacji i tylko rusztowania powiadające atest i 

certfykat na znak bezpieczeństwa. 

5.5.Po zakończeniu robót (eksploatacji rusztowania) należy zgłosić je do demontażu, dokonując wpisu w 

dzienniku budowy. 

5.6.Podczas montażu, demontażu i eksploatacji rusztowań należy przestrzegać przepisów bhp. Praca na 

rusztowaniach wymaga posiadania przez pracowników badań lekarskich zgodnych z Kodeksem Pracy, 

przepisami BHP oraz planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 

5.7.Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań oraz pracy na rusztowaniach: 

w czasie zmroku, jeżeli nie zapewniono światłą dającego dobrą widoczność, 

w czasie gęstej mgły, opadów deszczu, śniegu, gołoledzi, 

podczas burzy i wiatru, 

w sąsiedztwie czynnych linii  energetycznych, jeśli odległość licząc od skrajnych przewodów jest mniejsza niż 2 

m dla linii NN, 5 m dla linii do 15 kV, 10m dla linii do 30 kV, 15m dla linii powyżej 30 kV. (jeżeli warunki te 

nie sa spełnione, linie energetyczną należy zdemontować lub wyłączyć spod napięcia). 

5.8.Na rusztowaniach winna być wywieszona tablica informująca o dopuszczalnym obciążeniu pomostów. 

5.9.W miejscach wejść, przejść, przejazdów i przy drogach rusztowania winny mieć wykonane daszki ochronne 

na wysokości 2,4m od terenu i ze spadkiem 45 stopni w kierunku źródła zagrożenia. 

 

6.KONTROLA JAKOŚCI  
6.1.Przed odbiorem należy poddać rusztowanie sprawdzeniu i kontroli jakości. Sprawdzeniem objąć należy: 

• stan podłoża – przeprowadzeniu badań podłoża na którym montowane będą rusztowania, 

• posadowienie rusztowania, 

• siatkę konstrukcyjną – sprawdzenie wymiarów zamontowanych rusztowań z uwzględnieniem 

dopuszczalnych odchyłek, 

• stężenia – czy zgodne z instrukcją montażu lub projektem technicznym rusztowania, 

• zakotwienia – poprzez próby wyrywania kotew zgodnie z instrukcją montażu lub projektem 

technicznym rusztowania, 

• pomosty robocze i zabezpieczające, czy zgodne z instrukcją lub projektem technicznym rusztowania, 

• komunikację, czy zgodne z instrukcją lub projektem technicznym rusztowania, 

• urządzenia piorunochronne, poprzez pomiary oporności, 

• usytuowanie względem linii energetycznych, poprzez pomiar odległości od linii, 

• zabezpieczenia rusztowań, czy zgodne z instrukcją lub projektem technicznym rusztowania i czy 

zapewniają warunki bezpieczeństwa pracy. 

 

7. JEDNOSTKA OBMIARU 
Obmiar robót wykonuje się  w jednostkach m2 zamontowanego rusztowania wg rzutu  ściany na płaszczyznę 

poziomą, o ile wytyczne producenta nie określają inaczej. Czas eksploatacji (pracy) rusztowań wg ilości 

roboczogodzin danych robót wykonywanych z rusztowania w zależności od składu brygady roboczej. 

 

8.ODBIÓR ROBÓT 
8.1.Odbiór robót należy przeprowadzić każdorazowo po ich montażu. Odbioru dokonuje Kierownik Budowy 

przy udziale wykonawcy montażu oraz Inspektora Nadzoru. 

8.2.Warunki i wymagania odbiorowe określa Instrukcja montażu i eksploatacji danego rusztowania. 

8.3.Ponadto odbiory rusztowań (przeglądy rusztowań) należy wykonywać codziennie przed rozpoczęciem pracy 

sprawdzając: 

• czy rusztowanie nie jest uszkodzone lub odkształcone, 

• czy jest prawidłowo zakotwione, 

• czy nie styka się z przewodami elektrycznymi, 

• czy stan powierzchni pomostów roboczych i komunikacyjnych jest właściwy (czyste, nie śliskie, 

stabilne), 

• poręcze ochronne (czy nie obluzowane lub ich brak), 

• czy nie zaszły zjawiska mające ujemny wpływ na bezpieczeństwo rusztowania. 

8.4.Ponadto należy prowadzić przeglądy dekadowe co 10 dni. Powinien je przeprowadzać Kierownik Budowy 

lub konsrewator, który sprawdzić winien stan rusztowań, czy w konstrukcji rusztowań nie ma zmian, które mogą 

spowodować katastrofę budowlaną lub stworzyć niebezpieczne warunki pracy na rusztowaniach i eksploatacji 

rusztowania. 
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8.5.Ponadto należy prowadzić doraźne przeglądy rusztowania, zawsze po dłuższej przerwie w pracy niż 2 

tygodnie oraz po każdej burzy, po każdym silniejszym wietrze, opadach deszczu irp. Czynności sprawdzające są 

takie jak w odbiorze technicznym, przeglądzie codziennym i dekadowym. Przeglądy wykonuje się komisyjnie 

jak przy odbiorze. 

8.6.Wszystkie odbiory rusztowań i przeglądy winny być odnotowane w dzienniku budowy. Wszystkie 

zauważone usterki winne być w trybie pilnym usunięte z potwierdzeniem ich wykonania w dzienniku budowy 

przez osoby dokonujące kontroli. 

8.7.Każdorazowo po demontażu rusztowania należy dokonać oceny stanu technicznego wszystkich elementów 

rusztowania i sporządzić protokół pokontrolny. 

 

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Rozliczenie robót następuje na zasadach ustalonych w umowie pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, po 

zakończeniu robót i ich odbiorze końcowym. 

 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych  

2. Dz.U. 178/1745/2005 – w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bhp podczas użytkowania 

maszyn przez pracowników podczas pracy 

3. Ustawa o systemie zgodności 

4. Rozporządzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych co najmniej przez 2 osoby 

5. PN-M-47900 Rusztowania stojące metalowe robocze. Wymagania ogólne, badania i eksploatacja 

6. PN-EN 39 Rury stalowe do budowy rusztowań 

7. PN-EN 74 Złącz, śruby centrujące i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych nośnych 

wykonywanych z rur stalowych 

8. PN-EN 12810 Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych 

9. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót – dz.5 – Rusztowania – Instrukcja Instytutu Techniki 

Budowlanej 

                                                                               

 

 


