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1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z budową budynku  mieszkalnego z lokalami usługowymi  w Kwidzynie ul. Błogosławionej Doroty  

1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja techniczna (ST) będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1.  

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych 

prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, Ŝe podstawowe 

wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad 

sztuki budowlanej.  

1.3. Zakres robót objętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót budowlanych objętych 

szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST) dotyczącymi budynku mieszkalnego z lokalami usługowymi 

zlokalizowanego w Kwidzynie, przy ul. Błogosławionej Doroty. Zakres prac dotyczy robót konstrukcyjnych, 

architektonicznych, sanitarnych, elektrycznych. Opis budynku - w chwili obecnej jest wybudowany stan surowy. W 

projektowanej części nadziemnej w poziomie parteru przewidziano lokale usługowe, oraz powyŜej trzy kondygnacje 

mieszkalne. Budynek zaprojektowano o konstrukcji murowanej ze stropami Ŝelbetowymi. Dach konstrukcji Ŝelbetowej z  

pokryciem papowym. Komunikację budynku stanowią monolityczna klatka schodowa. Sztywność przestrzenna budynków 

zapewniona jest poprzez układ ścian zewnętrznych, słupów monolitycznych i  trzpieni.  

1.4. Określenia podstawowe 

Ilekroć w ST jest mowa o:  

1.4.1. 

a)

b 

c) 

1.4.2.  

1.4.3.  

1.4.4.  

obiekcie budowlanym - naleŜy przez to rozumieć: budynek 

wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,  

budowlę stanowiącą całość techniczno-uŜytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 

obiekt małej architektury;  

budynku - naleŜy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z 

przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.  

budowli - naleŜy przez to rozumieć kaŜdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej 

architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty 

antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne 

(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia 

techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, 

nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a 

takŜe części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz 

fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów 

składających się na całość uŜytkową.  

obiekcie małej architektury - naleŜy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności:  

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyŜe przydroŜne, figury,  

b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,  

c) uŜytkowe słuŜące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki,  



 

śmietniki.  

1.4.5. tymczasowym obiekcie budowlanym - naleŜy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do czasowego 

uŜytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub 

rozbiórki, a takŜe obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony 

sprzedaŜy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, 

barakowozy, obiekty kontenerowe.  

1.4.6. budowie - naleŜy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a takŜe odbudowę, 

rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.  

1.4.7. robotach budowlanych - naleŜy przez to rozumieć budowę, a takŜe prace polegające na przebudowie,  

montaŜu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.  

1.4.8.   remoncie - naleŜy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych  

polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieŜącej konserwacji.  

1.4.9. urządzeniach budowlanych - naleŜy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym 

zapewniające moŜliwość uŜytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia 

instalacyjne, w tym słuŜące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a takŜe przejazdy, ogrodzenia, place 

postojowe i place pod śmietniki.  

1.4.10. terenie budowy - naleŜy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 

przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.  

1.4.11. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - naleŜy przez to rozumieć tytuł prawny wynikający z 

prawa własności, uŜytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku 

zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.  

1.4.12. pozwoleniu na budowę - naleŜy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie 

prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niŜ budowa obiektu budowlanego.  

1.4.13. dokumentacji budowy - naleŜy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 

budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy 

słuŜące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiąŜkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą 

montaŜu - takŜe dziennik montaŜu.  

1.4.14. dokumentacji powykonawczej - naleŜy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.  

1.4.15. terenie zamkniętym - naleŜy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa geodezyjnego 

i kartograficznego:  

a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych podległych 

Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw 

Zagranicznych,  

b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoŜa, będący w dyspozycji zakładu górniczego.  

1.4.16. aprobacie technicznej - naleŜy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego 

przydatność do stosowania w budownictwie.  

1.4.17. właściwym organie - naleŜy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ 

specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8.  

1.4.18. wyrobie budowlanym - naleŜy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony 

w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, 

wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym 

połączeniu stanowiącym integralną całość uŜytkową.  

1.4.19. organie samorządu zawodowego - naleŜy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o 

samorządach zawodowych architektów, inŜynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 

z późno zm.).  

1.4.20. obszarze oddziaływania obiektu - naleŜy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na 

podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w  

 zagospodarowaniu tego terenu.    

1.4.21. opłacie - naleŜy przez to rozumieć kwotę naleŜności wnoszoną przez zobowiązanego za określone ustawą  



 

obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.  

1.4.22. drodze tymczasowej (montaŜowej) - naleŜy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, przeznaczoną do 

ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich 

zakończeniu.  

1.4.23. dzienniku budowy - naleŜy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 

zachodzących w czasie wykonywania robót.  

1.4.24. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upowaŜniona do kierowania robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za 

prowadzoną budowę.  

1.4.25. rejestrze obmiarów - naleŜy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru ksiąŜkę z ponumerowanymi 

stronami, słuŜącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i 

ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora 

nadzoru budowlanego.  

1.4.26. laboratorium - naleŜy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne 

laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i 

prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.  

1.4.27. materiałach - naleŜy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak równieŜ róŜne tworzywa i 

wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  

1.4.28. odpowiedniej zgodności - naleŜy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi tolerancjami, a 

jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla 

danego rodzaju robót budowlanych.  

1.4.29. poleceniu Inspektora nadzoru - naleŜy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 

prowadzeniem budowy.  

1.4.30. projektancie - naleŜy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem dokumentacji 

projektowej.  

1.4.31. rekultywacji - naleŜy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 

terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.  

1.4.32. części obiektu lub etapie wykonania - naleŜy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do spełniania 

przewidywanych funkcji techniczno-uŜytkowych i moŜliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji.  

1.4.33. ustaleniach technicznych - naleŜy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i 

szczegółowych specyfikacjach technicznych.  

1.4.34. grupach, klasach, kategoriach robót - naleŜy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu 

nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 

r., z późno zm.).  

1.4.35. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę 

zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której 

inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i 

wykonuje bieŜącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót 

zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak równieŜ przy odbiorze 

gotowego obiektu.  

1.4.36. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń technicznych i 

maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzaleŜność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów 

konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne uŜytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi 

(eksploatacji) jest równieŜ składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.  

1.4.37. istotnych wymaganiach - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych? aspektów 

interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane.  



 

1.4.38. normach europejskich - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet 

Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako "standardy europejskie (EN)" lub "dokumenty harmonizacyjne 

(HO)", zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji.  

1.4.39. przedmiarze robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich 

wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie 

szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości 

jednostek przedmiarowych robót podstawowych.  

1.4.40. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są moŜliwe do odebrania pod względem ilości i 

wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.  

1.4.41. Wspólnym Słowniku Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzonych na 

potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we 

wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV 

do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się 

obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.  

Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji 

Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.  

1.4.42. Zarządzającym realizacją umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych postanowieniach umowy, 

zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upowaŜniona do nadzorowania realizacji robót i 

administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie . Zarządzający realizacją umowy w 

ramach posiadanego umocowania od zamawiającego reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez 

sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami 

technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej 

realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarządzający realizacją umowy pisemnie 

wyznacza inspektorów nadzoru działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. 

Wydawane przez nich polecenia mają moc poleceń zarządzającego realizacją umowy. Zgodnie z umową, wykonawca 

jest zobowiązywany w ramach kwoty przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizować 

zamawiającemu na placu budowy i utrzymywać do końca robót biuro zarządzającego realizacją umowy.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

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

poleceniami Inspektora nadzoru.  

1.5.1.  Przekazanie terenu budowy  

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz 

reperów, przekaŜe dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.  

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru 

końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.  

1.5.2.  Dokumentacja projektowa  

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w 

szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową:  

- dostarczoną przez Zamawiającego,  

- sporządzoną przez Wykonawcę.  

1.5.3.  Zgodność robót z dokumentacją projektową, ST i SST  

Dokumentacja projektowa, ST i SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią 

załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte 

były w całej dokumentacji.  



 

W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich waŜności wymieniona w 

"Ogólnych warunkach umowy".  

Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien 

natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona  

odpowiednich zmian i poprawek.  

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieŜności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są waŜniejsze od 

odczytu ze skali rysunków.  

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST.  

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uwaŜane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 

odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i 

wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 

tolerancji.  

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub SST i 

mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy 

budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.  

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aŜ do zakończenia i 

odbioru ostatecznego robót.  

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, 

poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 

społeczności i innych.  

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę umowną·  

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 

naturalnego.  

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:  

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  

b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 

środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności 

społecznej, a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:  

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,  

2)  środki ostroŜności i zabezpieczenia przed:  

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,  

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  

c) moŜliwością powstania poŜaru.  

1.5.6. Ochrona przeciwpoŜarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej.  

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz 

produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.  

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami zabezpieczone przed dostępem 

osób trzecich.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat realizacje robót 

albo przez personel wykonawcy.  



 

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie 

jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 

urządzeń w czasie trwania budowy.  

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i 

zainteresowanych uŜytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 

dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 

Zamawiającego.  

1.5.8. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów  

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie gruntu, materiałów i 

wyposaŜenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo 

ładunków i w sposób ciągły będzie o kaŜdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki 

powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe nie będą dopuszczone na świeŜo ukończony fragment budowy w obrębie terenu 

budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami 

Inspektora nadzoru.  

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.  

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 

szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt odpowiednią 

odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.  

Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają odrębnej 

zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.  

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane do robót od daty 

rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.  

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowe) I samorządowej, 

które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów 

i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) 

oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września  

1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).  

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 

wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować 

Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  

1.5.12 RównowaŜność norm i zbiorów przepisów prawnych  

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powoływane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, 

wyposaŜenie, sprzęt i inne dostarczane towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia 

najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie 

postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju 

lub regionu, mogą być stosowane inne odpowiednie normy zapewniające zasadniczo równy lub wyŜszy poziom wykonania 

niŜ powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez 

Inspektora nadzoru.  

2. MATERIAŁY  

2.1 Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń  

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą być zgodne  
wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy  



 

tygodnie przed uŜyciem kaŜdego materiału przewidywanego do wykonania robót stałych Wykonawca przedłoŜy 

szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach odpowiednich 

badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji Inspektora nadzoru. To samo dotyczy instalowanych urządzeń.  

Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie będzie znaczyć, 

Ŝe wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do 

dostarczania atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla kaŜdej dostawy, Ŝeby 

udowodnić, Ŝe nadal spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej.  

W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego źródła, włączając te, 

które zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła Wykonawca ma 

obowiązek dostarczenia Inspektora nadzoru wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową 

eksploatację. Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiałów lokalnych. 

Za ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji 

Inspektora nadzoru.  

2.2 Kontrola materiałów i urządzeń  

Inspektor nadzoru moŜe okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i urządzenia, Ŝeby sprawdzić czy 

są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych.  

Inspektor nadzoru jest upowaŜniony do pobierania i badania próbek materiału Ŝeby sprawdzić jego własności. 

Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałów. Inspektor nadzoru jest równieŜ 

upowaŜniony do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń.  

W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez Inspektora nadzoru, Wykonawca ma obowiązek spełniać 

następujące warunki:  

a) W trakcie badania, Inspektorowi nadzoru będzie zapewnione niezbędne wsparcie i pomoc przez Wykonawcę i 

producenta materiałów lub urządzeń;  

b) Inspektor nadzoru będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i 

urządzenia przeznaczone dla realizacji robót.  

2.3 Atesty materiałów i urządzeń.  

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są atesty, kaŜda 

partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez 

Wykonawcę badań jakości materiałów, zarządzający realizacją umowy moŜe dopuścić do uŜycia materiały posiadające 

atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach 

technicznych.  

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami 

wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi 

nadzoru.  

Materiały posiadające atesty, a urządzenia - waŜną legalizację, mogą być badane przez zarządzającego realizacją 

umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do uŜycia 

materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte 

do wbudowania.  

2.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy  

Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi specyfikacjami 

technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę z placu budowy. Jeśli Inspektor nadzoru pozwoli 

wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niŜ te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych 

materiałów moŜe być odpowiednio skorygowana przez Inspektora nadzoru. KaŜdy rodzaj robót wykonywanych z uŜyciem 

materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, będzie wykonany na własne ryzyko 

Wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, Ŝe te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i 

niezapłacone.  

2.5 Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń  

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić. Ŝeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na budowie, były 

zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili 

wbudowania lub montaŜu. Muszą one w kaŜdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez  



 

Inspektora nadzoru, aŜ do chwili kiedy zostaną uŜyte.  

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w obrębie placu 

budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru , lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez 

Wykonawcę. Zapewni on, Ŝe tymczasowo składowane na budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed 

uszkodzeniem.  

2.6 Stosowanie materiałów zamiennych  

Jeśli Wykonawca zamierza uŜyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia zamienne, inne niŜ 

przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach technicznych, poinformuje Inspektora nadzoru 

o takim zamiarze przynajmniej na 3 tygodnie przed ich uŜyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub 

urządzenia przez zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie 

moŜe być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji Inspektora nadzoru.  

 



 

3. SPRZĘT  

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 

wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 

typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 

przez Inspektora nadzoru.  

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.  

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości 

do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego uŜytkowania.  

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam 

gdzie jest to wymagane przepisami.  

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez Inspektora nadzoru 

zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.  

JeŜeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 

wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany 

sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moŜe być później zmieniany bez jego zgody.  

4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 

wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów.  

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, 

SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.  

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych  

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 

dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 

dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu 

pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.  

Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą przez Wykonawcę usunięte z terenu budowy na polecenie 

Inspektora nadzoru.  

Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 

publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:  

- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej,  

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),  

- projekt organizacji budowy,  

- projekt technologii i organizacji montaŜu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych o większych gabarytach   

    lub masie).  



 

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami ST , SST, PZJ, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.  

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót 

określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru.  

5.2.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu  

i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny 

koszt.  

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, ST, SST, a takŜe w normach i 

wytycznych.  

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niŜ w 

czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej 

sytuacji ponosi Wykonawca.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Program zapewnienia jakości  

Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu 

zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i 

organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST, SST.  

Program zapewnienia jakości winien zawierać:  

organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,  

organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  

plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  

wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,  

system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,  

wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu 

Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),  

 



 

sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a takŜe wyciąganych wniosków i 

zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 

Inspektorowi nadzoru,  

wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposaŜeniem w 

mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,  

rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów,  

sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń 

itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów 

robót.  

6.2. Zasady kontroli jakości robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne 

do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.  

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 

stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej, ST i SST.  

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy nie zostały one 

tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z 

umową.  

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich 

inspekcji.  

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 

dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. JeŜeli 

niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma 

uŜycie do robót badanych materiałów i dopuści je do uŜytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 

Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.  

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.  

6.3. Pobieranie próbek  

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, Ŝe 

wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru 

Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 

kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych 

badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 

Zamawiający.  

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.  

Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 

Inspektora nadzoru.  

 



 

6.4. Badania i pomiary  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują 

jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane 

przez Inspektora nadzoru.  

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie 

pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 

Inspektora nadzoru.  

6.5. Raporty z badań  

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później 

jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.  

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego 

wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru  

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek 

i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umoŜliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do 

tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.  

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać 

zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST, SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.  

Inspektor nadzoru moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy, na swój koszt. 

JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub 

zleci niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 

własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, 

całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.  

6.7. Certyfikaty i deklaracje  

Inspektor nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te wyroby i materiały, które:  

1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu 

zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98)"  

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:  

3. Polską Normą lub  

4. aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeŜeli nie są objęte 

certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.  

5. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).  

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, kaŜda ich partia dostarczona do robót 

będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.  

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  

 



 

6.8. Dokumenty budowy 

[1] Dziennik budowy  

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od 

przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 

ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.  

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i 

mienia oraz technicznej strony budowy.  

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez 

przerw.  

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone 

datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.  

Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności:  

· datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  

· datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,  

· uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,  

· terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  

· przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,  

· uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,  

· daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  

· zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót,  

· wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  

· stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub  

wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,  

· zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,  

· dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,  

· dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  

· dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto je 

przeprowadzał,  

· wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,  

· inne istotne informacje o przebiegu robót.  

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłoŜone Inspektorowi nadzoru 

do ustosunkowania się.  

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 

zajęciem stanowiska.  

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak 

stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.  

[2] KsiąŜka obmiarów  

KsiąŜka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego z elementów robót. 

Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST.  

 



 

[3] Dokumenty laboratoryjne  

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, 

recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia 

jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie Inspektora 

nadzoru.  

[4] Pozostałe dokumenty budowy  

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące dokumenty:  

a) pozwolenie na budowę,  

b) protokoły przekazania terenu budowy,  

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,  

d) protokoły odbioru robót,  

e) protokoły z narad i ustaleń,  

f) operaty geodezyjne,  

g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

[5] Przechowywanie dokumentów budowy  

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.  

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem.  

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru przedstawiane do wglądu na Ŝyczenie 

Zamawiającego.  

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i SST, w 

jednostkach ustalonych w kosztorysie.  

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i 

terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.  

Wyniki obmiaru będą wpisane do ksiąŜki obmiarów.  

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w 

SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń 

Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.  

Obmiary będą takŜe przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a takŜe w przypadku 

wystąpienia dłuŜszej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy.  

Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich wykonywaniu, lecz przed 

zakryciem.  

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów  

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.  

Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej - 

przedmiarze robót.  

 



 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora 

nadzoru.  

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 

atestujących, to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacji.  

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania 

robót.  

8. ODBiÓR ROBÓT  

8.1. Rodzaje odbiorów robót  

W zaleŜności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:  

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  

b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych,  

c) odbiorowi częściowemu,  

d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),  

e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi  

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.  

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych 

robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych 

korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.  

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od 

daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.  

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet 

wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i 

uprzednimi ustaleniami.  

8.3. Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla 

zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 

dokonuje Inspektor nadzoru.  

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)  

8.4.1.  Zasady odbioru ostatecznego robót  

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości.  

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 

dziennika budowy.  

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 

Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.  



 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i 

Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, 

wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.  

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 

zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i 

robót poprawkowych.  

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych 

elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 

ostatecznego.  

W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie 

odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 

dokumentach umowy.  

8.4.2.  Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)  

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego.  

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku  

wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,  

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),  

3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,  

4. protokoły odbiorów częściowych,  

5. recepty i ustalenia technologiczne,  

6. dzienniki budowy i ksiąŜki obmiarów (oryginały),  

7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia jakości 

(PZJ),  

8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa 

zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),  

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŜenie linii telefonicznej, energetycznej, 

gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,  

10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,  

11. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.  

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 

ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.  

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego 

przez Zamawiającego.  

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.  

8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji  

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z 

usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji.  

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu  

z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. "Odbiór ostateczny robót (końcowy) robót".  

 



 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ustalenia ogólne  

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej 

pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych.  

 Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania  badania 

składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.  

Ceny jednostkowe robót będą obejmować:  

· robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,  

· wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren 

budowy,  

· wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,  

· koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,  

· podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.  

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu  

9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu na 

czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i 

uzgodnień wynikających z postępu robót,  

(b)  ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu,  

(c)  opłaty/dzierŜawy terenu,  

(d)  przygotowanie terenu,  

(e)  konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawęŜników, barier, oznakowań i drenaŜu,  

(f)  tymczasową przebudowę urządzeń obcych.  

 

9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  

(a)  oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i  

świateł,  



 

(b)  utrzymanie płynności ruchu publicznego.  

9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  

(a)  usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,  

(b)  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.  

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu poniesie ustalona w umowie Strona 

kontraktu.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1.  Ustawy  

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późno zm.).  

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z 

późniejszymi zmianami  

Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 9 

listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)  

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z 

późniejszymi zmianami  

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).  

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).  

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpoŜarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147 , poz. 1229).  

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późno zm.). Ustawa z dnia 27 

kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późno zm.). Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o 

drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).  

10.2.  Rozporządzenia  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów 

budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia polskich jednostek 

organizacyjnych upowaŜnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu 

ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).  

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych  

(Dz. U. Nr 47, poz. 401).  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz  

programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).  
 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów deklarowania  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy 

informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 

2042).  

10.3.  Inne dokumenty i instrukcje  

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990. 

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

techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki I nstalacyjnej I NST 

AL, Warszawa, 2001.  

 



 

(SST-01-01)  ROBOTY ROZBIÓRKOWE I 
WYBURZENIOWE   (CPV45111100-9) 

1 Wstęp 
1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
ogólnobudowlanych. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót 
rozbiórkowych w ramach dokończenia budowy budynku mieszkalnego z lokalami usługowymi w 
Kwidzynie  przy ul. Błogosławionej Doroty . 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna stanowi obowiązujący dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót. 

1.3  Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST mają zastosowanie przy wykonywaniu robót rozbiórkowych : 
• rozebranie ścian murowanych 
• rozebranie ścianek działowych  
• rozebranie konstrukcji betonowych 
• rozebranie kominów i czapek kominowych 
• wykucia otworów  
• wiercenia 

2 Wykonanie 
 
2.1 Przygotowanie rozbiórki 

• przed przystąpieniem do robót trzeba przeprowadzić dokładne badanie konstrukcji i stanu technicznego 
poszczególnych elementów składowych budynku, rozeznać jego otoczenie, ustalić metodę rozbiórki, 
opracować projekt organizacji robót rozbiórkowych i zagospodarować plac rozbiórki oraz załatwić 
formalności w wydziale budownictwa miejscowego urzędu. 

• badanie konstrukcji i stanu technicznego budynku. 
• przed dokonaniem rozbiórki trzeba rozeznać konstrukcję poszczególnych elementów, połączeń oraz 

stopień zniszczenia, aby moŜna było dobrać właściwy stopień rozbiórki. Z badania sporządza się 
kartę oględzin i na jej podstawie opracowuje się projekt organizacji rozbiórki, z określeniem 
kolejności robót i sposobu ich wykonania. Badań nie potrzeba przeprowadzać przy rozbiórce budynków 
tymczasowych. 

• dobór metody rozbiórki zaleŜy od tego, czy chce się mieć odzysk materiałów. Gdy rezygnuje się z 
odzyski materiałów, rozbiórkę przeprowadza się przy uŜyciu urządzeń i maszyn budowlanych. 

• ogólne metody rozbiórki dzieli się na: ręczne, mechaniczne i przy uŜyciu materiałów  
       wybuchowych. 

2.2 Rozbiórka ręczna 
• rozbiórka powinna być przeprowadzona tak, aby stopniowo odciąŜyć elementy nośne konstrukcji. 

Usunięcie elementów nie moŜe powodować naruszenia stateczności elementów przyległych. 
• rozbiórkę rozpoczyna się od demontaŜu instalacji, stolarki i innych elementów wykończenia oraz ścianek 

działowych.. Następnie rozbiera się dach, strop i ściany.  
• elementy wykończenia i wyposaŜenia oraz materiały z odzysku znosi się ręcznie lub przy zastosowaniu 

prostych przenośników. 

2.3 Rozbiórka przy uŜyciu maszyn 
• ściany budynku niskiego moŜna burzyć taranem, uwiązanym do wysięgnika koparki. 
• elementy prefabrykowane stropowe demontować z zastosowaniem Ŝurawia samojezdnego. 

2.4 Przebieg robót rozbiórkowych 
• zagospodarowanie placu rozbiórki wykonuje się zgodnie z projektem rozpoczynając od ogrodzenia i 

przygotowania dróg dla podjazdów wywoŜących materiały i gruz. Ogrodzenia budowli rozbieranych na 
obszarach zagospodarowywanych powinny być szczelne. 
Wykonuje się je najczęściej z blachy fałdowej, zawieszanych na stalowych słupkach z podstawami 
betonowymi. Oprócz ogrodzenia ustawienia się na placu barakowozy lub przy długotrwałych rozbiórkach 
kontenery słuŜące jako pakamery, magazyny narzędzi, drobnego sprzętu i biura kierownictwa robót. Plac rozbiórki 
łączy się z istniejącą drogą wewnętrzną lub publiczną, układając w razie potrzeby drogę tymczasową z płyt 
Ŝelbetowych na podsypce piaskowej. 

• demontaŜ elementów wykończenia i wyposaŜenia



 
 
Elementy wyposaŜenia znajdujące się w dobrym stanie (wg ocena uŜytkownika) demontuje się ręcznie i 
przekazuje do magazynu. Przed przystąpieniem do demontaŜu instalacji naleŜy je odłączyć od sieci miejskich. 
Demontuje się natynkowe przewody elektryczne w igielicie. Wyjętą typową stolarkę okienną, po 
wyjęciu nie naleŜy magazynować, gdyŜ nie spełniają aktualnych wymagań termoizolacyjnych. 

• rozbiórkę ścian wykonanych z drobnych elementów ściennych moŜna wykonywać ręcznie z zastosowaniem 
drobnego sprzętu budowlanego lub mechanicznie, z zastosowaniem cięŜszego sprzętu. 

• rozbiórkę fundamentów naleŜy wykonywać za pomocą prostych maszyn. Gruz usunąć na wskazane 
wysypisko. 

2.5 Dziennik robót rozbiórkowych 
Przebieg robót rozbiórkowych naleŜy odnotować w dzienniku rozbiórki, w którym poza danymi 
porządkowymi naleŜy umieścić: 
• kolejność i sposób wykonywania robót, 
• opis środków zabezpieczających, które zostały uŜyte przy rozbiórce, 
• opis okoliczności towarzyszących rozbiórce i mających wpływ na przebieg robót i bezpieczeństwo 

ludzi prowadzących rozbiórkę. 

2.6 Podstawowe zasady BHP przy robotach rozbiórkowych 
• roboty rozbiórkowe powinien prowadzić kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i 
• doświadczeniu zatrudniając pracowników obeznanych z tego rodzaju robotami. 
• przez cały czas trwania rozbiórki naleŜy pilnować, aby na plac rozbiórki nie wchodziły osoby 
• postronne. 
• przed przystąpieniem do rozbiórki trzeba opracować program rozbiórki i załogę zapoznać z nim. 

Szczególne niebezpieczeństwo stwarza demontaŜ wielkogabarytowych elementów ścian i konstrukcji 
dachu. 

• kierownik robót powinien wskazać miejsca ustawienia drabin i rusztowań, gromadzenia gruzu i 
zdemontowanych elementów. 

• budynek naleŜy odłączyć od sieci zewnętrznych. 
• teren rozbiórkowy ogrodzić i oznaczyć tablicami ostrzegawczymi, 
• robotnicy zatrudnieni przy rozbiórce muszą się legitymować świadectwem dopuszczenia do pracy na 

wysokości i muszą być wyposaŜeni w zabezpieczenia zgodnie z zasadami BHP. 
 
 
 



(SST-01-02)      BETONOWANIE  (CPV45262300-4) 
 

 SPIS TREŚCI 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA  

2. MATERIAŁY  

3. SPRZĘT  

4. TRANSPORT  

5. WYKONANIE ROBÓT  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT  

8. ODBIÓR ROBÓT  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 10. 

PRZEPISY ZWIĄZANE  

NajwaŜniejsze oznaczenia i skróty:  
ST - Specyfikacja Techniczna  
SST - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna ITB - Instytut 
Techniki Budowlanej  
PZJ - Program Zabezpieczenia Jakości  

 



 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. 

Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych związanych z budową budynku  mieszkalnego z lokalami 
usługowymi w Kwidzynie ul. Błogosławionej Doroty.  

1.2. Zakres stosowania SST  

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót o 
niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, Ŝe podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 
wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp.  

1.3. Przedmiot i zakres robót objętych SST  

Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych w obiektach 
kubaturowych. Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z:  

- przygotowaniem mieszanki betonowej,  

- wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem,  

- układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej,  

- pielęgnacją betonu.  

Zakres robót obejmuje elementy konstrukcyjne słupów, stóp, podciągów, nadproŜy, schodów, stropów,   

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST "Wymagania 
ogólne", Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4., a takŜe podanymi poniŜej:  

Beton zwykły - beton o gęstości powyŜej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i 
grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych.  

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu. Zaczyn cementowy - 

mieszanka cementu i wody.  

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków przechodzących przez sito kontrolne o 

boku oczka kwadratowego 2 mm.  

Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, do jego masy w stanie suchym.  

Stopień wodoszczelności - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod względem przepuszczalności wody. 
Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w MPa, działającego na próbki betonowe.  

Stopień mrozoodporności - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod względem jego odporności na 
działania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamraŜania i odmraŜania próbek betonowych.  

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B25) klasyfikujący beton pod względem jego wytrzymałości na ściskanie. Liczba 

po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną Rb G (np.  

Beton klasy B25 przy Rb G = 25 Mpa).    



 

Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie Rb G - wytrzymałość (zapewniona z 95-proc. prawdopodobieństwem) 

uzyskania w wyniku badania na ściskanie kostek sześciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych 

zgodnie z normą PN-EN 12300-3:2001.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

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

technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót wykonywanych na tej budowie podano w ST 

"Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.  

1.6. Dokumentacja wykonania konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych w obiektach  

kubaturowych  

Roboty betonowe i Ŝelbetowe naleŜy wykonać na podstawie dokumentacji, której wykaz oraz podstawy prawne ich sporządzania 

podano w ST "Wymagania Ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.6.  

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości  materiałów,  ich  pozyskiwania  

i składowania podano w ST "Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 2  

Wszystkie materiały do wykonania konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).  

2.2. Składniki mieszanki betonowej 2.2.1. Cement 

- wymagania i badania  

Do wykonania betonów klasy 825 powinien być stosowany cement portlandzki CEM I (bez dodatków), niskoalkaliczny, klasy 

32,5 N spełniający wymagania PN-EN 197-1 :2002. Do wykonania betonów klasy 830 powinien być stosowany cement 

portlandzki CEM I (bez dodatków), niskoalkaliczny, klasy 42,5 N spełniający wymagania PN-EN 197-1 :2002. Stosowane 

cementy powinny charakteryzować się następującym składem:  

- zawartość krzemianu trójwapniowego alitu (C3S) do 60%,  

- zawartość alkaliów do 0,6%,  

- zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa niereaktywnego do 0,9%,  

- zawartość C4AF + 2 x C3A =:;; 20%,  

- zawartość glinianu trójwapniowego C3A =:;; 7%.8tosowane cementy powinny charakteryzować  

się następującym składem:  

Cement pochodzący z kaŜdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w PN-EN 197-1 :2002. Przed uŜyciem cementu do 

wykonania mieszanki betonowej naleŜy przeprowadzić kontrolę obejmującą:  

- oznaczenie wytrzymałości wg PN-EN 196-1  

- oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-3  

- oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-3  

- sprawdzenie zawartości grudek cementu nie dających się rozgnieść w palcach    

nie rozpadających się w wodzie.  

Wyniki badań powinny spełniać następujące wymagania: - początek 

wiązania najwcześniej po upływie 60 minut  

- koniec wiązania najpóźniej po upływie 10 godz.  

- oznaczenie zmiany objętości: nie więcej niŜ 8 mm  

Nie dopuszcza się występowania w cemencie portlandzkim normalnie i szybko twardniejącynt,7 większej niŜ 20% cięŜaru 

cementu ilości grudek niedających się rozgnieść w palcach i  



 

nierozpadających się w wodzie. Grudki naleŜy usunąć poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W 
przypadku, gdy wymienione badania wykaŜą niezgodność z normami, cement nie moŜe być uŜyty do wykonania betonu.  

Magazynowanie:  

- cement pakowany (workowany) - składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone z boków 
przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach);  

- cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub Ŝelbetowe przystosowane do pneumatycznego załadunku i wyładunku 
cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzania kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub 
otwory do przeprowadzania kontroli objętości cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na wewnętrznych ścianach).  

PodłoŜa składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające cement przed ściekami 
wody deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed 
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.  

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zaleŜny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moŜe być uŜyty do betonu po 

okresie:  

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

- po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku przechowywania w  

składach zamkniętych.  

KaŜda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana osobno w sposób 

umoŜliwiający jej łatwe rozróŜnienie.  

2.2.2. Kruszywo  

Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością uziarnienia pozwalającą na 

wykonanie partii betonu o stałej jakości.  

Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu oddzielnie składowane, na umocnionym i czystym podłoŜu w sposób 

uniemoŜliwiający mieszanie się.  

Kruszywa grube powinny spełniać wymagania norm PN-EN 932 oraz PN-EN 933. W kruszywie grubym nie dopuszcza się 
grudek gliny. W kruszywie grubszym zawartość podziarna nie powinna przekraczać 5%, a nadziarna 10%. Ziarna kruszywa nie 
powinny być większe niŜ:  

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu betonowego,  

- 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia, leŜącymi w jednej płaszczyźnie  

prostopadłej do kierunku betonowania.  

Do betonów klas 830 i wyŜszych naleŜy stosować wyłącznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, o maksymalnym wymiarze 

ziarna 16 mm.  

Stosowanie grysów z innych skał dopuszcza się pod warunkiem, Ŝe zostały one zbadane w placówce badawczej wskazanej 
przez zamawiającego, a wyniki badań spełniają wymagania dotyczące grysów granitowych i bazaltowych.  

Grysy powinny odpowiadać następującym wymaganiom: - zawartość 

pyłów mineralnych - do 1 %,  

- zawartość ziaren nieforemnych (to jest wydłuŜonych płaskich) - do 20%,  

- wskaźnik rozkruszenia:  

· dla grysów granitowych - do 16%,  

• dla grysów bazaltowych i innych - do 8%, - nasiąkliwość 

- do 1,2%,  

- mrozoodporność według metody bezpośredniej - do 2%,  

- mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej do 10%,  

- reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) nie powinna  

wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%,  

- zawartość związków siarki - do 0,1%, 

28- zawartość zanieczyszczeń obcych - do 0,25%,  



 

2.3. Beton  

- zawartość zanieczyszczeń organicznych, nie dających barwy ciemniejszej od wzorcowej. 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 się mieścić w granicach: - do 0,25 mm - 14+19%,  

- do 0,50 mm - 33+48%,  

- do 1,00 mm - 53+76%.  

Piasek powinien spełniać następujące wymagania: - zawartość 

pyłów mineralnych - do 1,5%,  

- reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) nie powinna  

wywoływać 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 kaŜdej dostawy musi być poddany badaniom obejmującym:  

- oznaczenie składu ziarnowego wg normy PN-EN 933-1 :2000 lub PN-EN 933-2:1999,  

- oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg normy PN-EN 933-7:2000,  

- oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się podobnie, jak zawartość  

zanieczyszczeń obcych,  

- oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg normy PN-EN 933-8:2001, PN-EN 933-9:2001 lub 

PN-EN 933-10:2002.  

Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla kaŜdej partii kruszywa wyników jego pełnych badań wg normy PN-
EN 932 i PN-EN 933 oraz wyników badania specjalnego dotyczące reaktywności alkalicznej w terminach przewidzianych przez 
Inspektora nadzoru.  

W przypadku, gdy kontrola wykaŜe niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-EN 932 i PN-EN 933, 
uŜycie takiego kruszywa moŜe nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i 
ponownym sprawdzeniu. NaleŜy prowadzić bieŜącą kontrolę wilgotności kruszywa wg normy PN-EN 1097-6:2002 dla 
korygowania receptury roboczej betonu.  

2.2.3. Woda  

Do przygotowania mieszanki betonowej i skrapiania podłoŜa stosować moŜna wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-
EN 1008-1 :2004 "Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do 
betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu". Bez badań laboratoryjnych moŜna stosować wodociągową wodę 
pitną.  

Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2.4. Domieszki i dodatki do betonu  

Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu: - napowietrzającym,  

- uplastyczniającym,  

- przyśpieszającym lub opóŜniającym wiązanie.  

Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych: - napowietrzająco-

plastyczniających,  

- przyśpieszająco-uplastyczniających.  

Domieszki do betonów muszą mieć aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Dróg i Mostów oraz 
posiadać atest producenta.  

  



 

Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych musi spełniać następujące wymagania: - nasiąkliwość - do 5%; 

badanie wg normy PN-EN 206-1 :2003,  

- mrozoodporność - ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie  

większy niŜ 20% po 150 cyklach zamraŜania i odmraŜania (F150); badanie wg normy PN-EN 206-1 :2003,  

- wodoszczelność - większa od 0,8MPa (W8),  

- wskaźnik wodno-cementowy (w/c) - ma być mniejszy od 0,5.  

Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-EN 206-1 :2003 tak, aby przy najmniejszej ilości 
wody zapewnić szczelne ułoŜenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez wibrowanie. Skład mieszanki betonowej ustala 
laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.  

Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien odpowiadać najmniejszej jamistości.  

Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać niezbędną urabialność przy 
zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niŜ 42% przy kruszywie grubym do 16 mm.  

Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco:  

- z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3+5) mieszanek betonowych o ustalonym teoretycznie stosunku w/c 
i o wymaganej konsystencji zawierających róŜną, ale nie większą od dopuszczalnej, ilość piasku,  

- za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa zagęszczona przez wibrowanie charakteryzuje się 

największą masą objętościową.  

Wartość parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaźnika w/c charakteryzującego mieszankę 
betonową naleŜy określić doświadczalnie. Współczynnik ten wyznacza się na podstawie uzyskanych wytrzymałości betonu z 
mieszanek o róŜnych wartościach w/c (mniejszych i większych od wartości przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze 
stosowanych materiałów. Dla teoretycznego ustalenia wartości wskaźnika w/c w mieszance moŜna skorzystać z wartości 
parametru A podawanego w literaturze fachowej.  

Maksymalne ilości cementu w zaleŜności od klasy betonu są następujące:  

- 400 kg/m3 - dla betonu klas B-25 i B-30,  

- 450 kg/m3 - dla betonu klas B-35 i wyŜszych.  

Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej w warunkach naturalnych 
(średnia temperatura dobowa nie niŜsza niŜ 10 st. C),  

średnią wymaganą wytrzymałość na ściskanie naleŜy określić jako równą 1,3 Rb G.  

Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg normy PN-EN 206-1 :2003 nie powinna 
przekraczać:  

- wartości 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających,  

wartości 3,5+5,5% - dla betonu naraŜonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm,  

- wartości 4,5+6,5% - dla betonu naraŜonego na stały dostęp wody przed zamarznięciem przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm.  

Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie symbolem K-3. 
Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza się podczas projektowania jej składu i następnie przy wytwarzaniu.  

Dopuszcza się dwie metody badania:  

- metodą Ve-Be,  

- metodą stoŜka opadowego.  

RóŜnice pomiędzy załoŜoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami określony-mi w normie PN-EN 206-1 :2003 nie 
mogą przekraczać:  

- ±20% wartości wskaźnika Ve-Be,    

- ±10 mm przy pomiarze stoŜkiem opadowym.  



 

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-EN 206-1 :2003) trzeba dokonać aparatem Ve-Be.  

Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stoŜka opadowego.  

2.4. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót betonowych  

Materiały i wyroby do robót betonowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:  

- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 

(szczegółowej),  

- są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie 

nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),  

- spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,  

- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub  

jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) 

stosowania wyrobów,  

- spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do uŜycia.  

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokołem przyjęcia 

materiałów.  

2.5. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót betonowych  

Materiały i wyroby do robót betonowych powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz 
wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych.  

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych powinno być kryte, suche oraz 
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych.  

Wyroby konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach w temperaturze powyŜej 
+5'C a poni Ŝej +35'C. Wyroby pakowane w worki powinny być układane na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w 
ilości warstw nie większej niŜ 10.  

JeŜeli nie ma moŜliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę naleŜy przechowywać w szczelnych i 
czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywać wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w 
których wcześniej przetrzymywano materiały mogące zmienić skład chemiczny wody.  

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST "Wymagania ogólne", Kod CPV 45000000-7, pkt 3  

3.2. Sprzęt do wykonywania robót betonowych  

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania takiego sprzętu i narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość 
materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.  

Do wykonywania robót betonowych naleŜy stosować następujący sprzęt i narzędzia pomocnicze:  

3.2.1. Dozowanie składników  

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Składniki muszą być dozowane wagowo. 

3.2.2. Mieszanie składników  

Mieszanie składników musi odbywać się wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu  

(zabrania się stosować mieszarek wolnospadowych).    

3.2.3. Transport mieszanki betonowej  



 

Do transportu zewnętrznego mieszanek betonowych naleŜy stosować mieszalniki samochodowe (tzw. "gruszki"). Ilość "gruszek" 
naleŜy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia 
betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochodów skrzyniowych ani 
wywrotek.  

3.2.4. Podawanie mieszanki  

Do podawania mieszanek naleŜy stosować pojemniki lub pompy do podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza się takŜe 
przenośniki taśmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na odległość nie większą niŜ 1 O m.  

3.2.5. Zagęszczanie  

Do zagęszczania mieszanki betonowej stosować wibratory wgłębne o częstotliwości min. 6000 drgań/min. z buławami o średnicy 
nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia krzyŜującymi się w płaszczyźnie poziomej.  

Belki i łaty wibracyjne stosowane do wyrównywania powierzchni betonu powinny charakteryzować się jednakowymi drganiami 
na całej długości.  

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne", Kod CPV 45000000-7, pkt 4  

4.2. Transport cementu i przechowywanie cementu - wg PN-EN 197-1 :2002  

· Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK co najmniej trzywarstwowe wg PN-EN 

197-1 :2002.  

· Masa worka z cementem powinna wynosić 50±2 kg. Kolory rozpoznawcze worków oraz napisy na workach powinny być 

zgodne z PN-EN 197-1 :2002.  

· Dla cementu luzem naleŜy stosować cementowagony i cementosamochody wyposaŜone we wsypy umoŜliwiające 
grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do ładowania i wyładowania cementu. Cement wysyłany luzem powinien 
mieć identyfikator zawierający dane zgodnie z PN-EN 197-1 :2002.  

· Do kaŜdej partii dostarczanego cementu powinien być dołączony dokument dostawy zawierający dane oraz sygnaturę 

odbiorczą kontroli jakości wg PN-B-197 -1 :2002.  

4.3. Magazynowanie kruszywa  

Kruszywo naleŜy przechowywać na dobrze zagęszczonym i odwodnionym podłoŜu w warunkach zabezpieczających je przed 
rozfrakcjowaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywem innych klas petrograficznych, asortymentów, marek i 

gatunków.  

4.4. Ogólne zasady transportu masy betonowej  

4.4.1. Masę betonową naleŜy transportować środkami nie powodującymi segregacji ani zmian w składzie masy w stosunku do 

stanu początkowego.  

Masę betonową moŜna transportować mieszalnikami samochodowymi ("gruszkami"). Ilość gruszek naleŜy dobrać tak, aby 
zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej 
rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochodów skrzyniowych ani wywrotek.  

4.4.2.Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca, układania masy betonowej o takim 
stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego sposobu zagęszczenia i rodzaju konstrukcji.  

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuŜszy niŜ: - 90 minut przy 

temperaturze otoczenia +15'C  

- 70 minut przy temperaturze otoczenia +20'C    

- 30 minut przy temperaturze otoczenia +30'C  



 

4.5. Transport masy betonowej przenośnikami taśmowymi  

Dopuszcza się transportowanie przenośnikami taśmowymi przy zachowaniu następujących warunków:  

- masa betonowa powinna być co najmniej konsystencji plastycznej  

- szybkość posuwu taśmy nie powinna być większa niŜ 1 m/s  

- kąt pochylenia przenośnika nie powinien być większy niŜ 18° przy transporcie do góry i 12°  

przy transporcie w dół  

- przenośnik powinien być wyposaŜony w urządzenie do równomiernego wysypywania masy oraz do zgarniania zaprawy i 
zaczynu z taśmy przy jej ruchu powrotnym przy czym zgarnięty materiał powinien być stopniowo wprowadzony do 
dostarczanej masy betonowej.  

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 5.1. 

Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonywania robót podano w 8T "Wymagania ogólne", Kod CPV 45000000-7, pkt 5. Wykonawca przedstawi 
Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniające wszystkie warunki, w jakich będą 
wykonywane roboty betonowe oraz projekty deskowań i rusztowań.  

5.2. Warunki przystąpienia do robót  

Rozpoczęcie robót betoniarskich moŜe nastąpić na podstawie dostarczonego przez Wykonawcę szczegółowego programu i 
dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmującej:  

- wybór składników betonu,  

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,  

- sposób wytwarzania mieszanki betonowej,  

- sposób transportu mieszanki betonowej,  

- kolejność i sposób betonowania,  

- wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach,  

- sposób pielęgnacji betonu,  

- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),  

- zestawienie koniecznych badań.  

Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidłowość wykonania 

wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności:  

- prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp.,  

- prawidłowość wykonania zbrojenia,  

- zgodność rzędnych z projektem,  

- czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą  

wielkość otuliny,  

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułoŜonego w miejscu przerwy roboczej,  

- prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania przerw  

dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,  

- prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w betonową  

konstrukcję (kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.),  

- gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania.  

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206-1 :2003 i PN-B-06251.  
 

Betonowanie moŜna rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego  
wpisem do dziennika budowy.  



 

5.3. Wytwarzanie, podawanie i układanie mieszanki betonowej  

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym zakładzie produkcji betonu, który 

moŜe zapewnić Ŝądane w SST wymagania.  

Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo z dokładnością:  

- ±2% - przy dozowaniu cementu i wody,  

- ±3% - przy dozowaniu kruszywa.  

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Wagi powinny być 

kontrolowane co najmniej raz w roku.  

Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane co najmniej raz w miesiącu. Przy dozowaniu 
składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.  

Czas mieszania naleŜy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien on być krótszy niŜ 2 minuty.  

Do podawania mieszanek betonowych naleŜy stosować pojemniki o konstrukcji umoŜliwiającej łatwe ich opróŜnianie lub 
pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga się sprawdzenia ustalonej 
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.  

Mieszanki betonowej nie naleŜy zrzucać z wysokości większej niŜ 0,75 m od powierzchni, na którą spada. W przypadku, gdy 
wysokość ta jest większa, naleŜy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego 
teleskopowego (do wysokości 8,0 m).  

Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych naleŜy przestrzegać wymogów dokumentacji technologicznej, która 

powinna uwzględniać następujące zalecenia:  

- w fundamentach mieszankę betonową naleŜy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy bądŜ teŜ za pośrednictwem 
rynny warstwami o grubości do 40 cm, zagęszczając wibratorami wgłębnymi,  

- przy betonowaniu oczepów, gzymsów, wsporników, zamków i stref przydylatacyjnych stosować wibratory wgłębne.  

Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej naleŜy spełniać następujące warunki:  

- czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą) wibracyjną w jednym miejscu powinien wynosić od 30 do 60 

s.,  

- 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 naleŜy ustalić doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola.  

Przerwy w betonowaniu naleŜy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z Projektantem.  

Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione w Projektantem, a w prostszych 
przypadkach moŜna się kierować zasadą, Ŝe powinna ona być prostopadła do powierzchni elementu.  

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia betonu 
stwardniałego ze świeŜym przez usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa 
cementowego oraz zwilŜenie wodą.  

PowyŜsze zabiegi naleŜy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.  

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno się odbyć 
później niŜ w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. JeŜeli temperatura powietrza jest wyŜsza niŜ 20 st. C, czas 
trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin.  

Po wznowieniu betonowania naleŜy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułoŜonego betonu.  

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takŜe w nocy, konieczne jest wcześniejsze przygotowanie 
odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy.  



 

5.4. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu Betonowanie konstrukcji naleŜy 

wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niŜszych niŜ plus 5 st. C, zachowując warunki umoŜliwiające uzyskanie przez beton 

wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na 

próbkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.  

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5 st. C, jednak wymaga to zgody Inspektora 
nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20 st. C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego 
elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróŜniania betoniarki nie 
powinna być wyŜsza niŜ 35 st. C.  

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, naleŜy wówczas zabezpieczyć miejsce robót za 
pomocą mat lub folii.  

5.5. Pielęgnacja betonu  

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi osłonami 
zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem.  

Przy temperaturze otoczenia wyŜszej niŜ +5 st. C naleŜy nie później niŜ po 12 godz. od zakończenia betonowania rozpocząć 
pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę).  

Przy temperaturze otoczenia +15 st. C i wyŜszej beton naleŜy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzień i co 
najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę·  

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008-1 :2004.  

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania 
przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa.  

5.6. Wykańczanie powierzchni betonu  

Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania:  

- wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, przełomami i 

wybrzuszeniami ponad powierzchnię,  

- pęknięcia i rysy są niedopuszczalne,  

- wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niŜ 2 mm.  

Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. JeŜeli dokumentacja projektowa nie przewiduje 
specjalnego wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezpośrednio po rozebraniu deskowań naleŜy wszystkie 
wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody.  

Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.  

5.7. Deskowania  

Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustroju nośnego, podpór) naleŜy wykonać według projektu 
technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczeń statyczno-wytrzymałościowych.  

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem. Konstrukcja deskowań powinna być 

sprawdzana na siły wywołane parciem świeŜej masy betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników oraz powinna 

uwzględniać:  

- szybkość betonowania,  

- sposób zagęszczania,  

- obciąŜenia pomostami roboczymi.  

Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki:   



5.8. Elementy konstrukcyjne  

5.8.1 Słupy  

Słupy zaprojektowano jako monolityczne, Ŝelbetowe, wykonane na budowie o wymiarach wg rysunków konstrukcyjnych z betonu 

B-25 konstrukcyjnego, zbrojone prętami ze stali B500SP klasy C. Otulina zbrojenia - 3cm. Pręty słupów niŜszych wystające ponad 

strop stanowią pręty łącznikowe dla słupów wyŜszej kondygnacji. Słupy naleŜy wylewać do poziomu dochodzących belek lub do 

wysokości wynikającej z połączenia słupa z innymi elementami konstrukcji..  

- zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji,  

- zapewniać jednorodną powierzchnię betonu,  

- zapewniać odpowiednią szczelność,  

- zapewniać łatwy ich montaŜ i demontaŜ oraz wielokrotność uŜycia,  

- wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych.  

Deskowania zaleca się wykonywać ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na część deskowań moŜna uŜyć desek z drzew 
iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek wynosi 32 mm.  

Deski powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na wpust i pióro. Styki, gdzie nie moŜna zastosować 
połączenia na pióro i wpust, naleŜy uszczelnić taśmami z tworzyw sztucznych albo pianką. NaleŜy zwrócić szczególną uwagę na 
uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania oraz styków deskowań belek i poprzecznic.  

Sfazowania naleŜy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową.  

Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszą być wykonywane w deskowaniu z 
zastosowaniem wykładzin.  

  w konstrukcji i osadzanie elementów typu odcinki rur, łączniki naleŜy wykonać wg wymagań dokumentacji projektowej.  

5.8.2 Stropy  

Stropy międzykondygnacyjne- uzupełnienia zaprojektowano jako monolityczne wylewane na mokro o grubości płyt od 16 do 

24cm z betonu min.B-25 konstrukcyjnego zbrojony stalą B500SP klasy C.  

Otwory instalacyjne w płytach stropów naleŜy wykonać wg projektów architektonicznego i szczegółów zawartych w opracowaniu 

konstrukcyjnym, oraz sprawdzić z projektami branŜowymi. W miejscach oparcia trzonów kominowych oraz ścian stawianych 

bezpośrednio na stropie naleŜy w płytach stropów wykonać odpowiednie wzmocnienia.  

5.8.3 Stopy Ŝelbetowe  i ławy fundamentowe 

Stopy Ŝelbetowe - zaprojektowano jako monolityczne wylewane na mokro o grubości płyt od 30 cm z betonu min.B-25 

konstrukcyjnego zbrojony stalą B500SP klasy C zgodnie z dokumentacją projektową. 
 
5.8.4 Schody  

Schody Ŝelbetowe o konstrukcji płytowej. Projektuje się biegi monolityczne o grubości płyty 12-18cm. Spoczniki wylewane na 

mokro  gr. wg rysunków konstrukcyjnych. Beton B-25 , stal B500SP klasy C.  



.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w 5T "Wymagania ogólne", Kod CPV 45000000-7, pkt 6.  

6.2. Badania kontrolne betonu  

Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję naleŜy w trakcie betonowania pobierać próbki kontrolne w 
postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niŜ:  

- 1 próbka na 100 zarobów,  

- 1 próbka na 50 m3 betonu,  

- 3 próbki na dobę,  

- 6 próbek na partię betonu.  

Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje się, przygotowuje i bada w 

okresie 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250.  

JeŜeli próbki pobrane i badane jak wyŜej wykaŜą wytrzymałość niŜszą od przewidzianej dla danej klasy betonu, naleŜy 

przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji.  

JeŜeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton naleŜy uznać za odpowiadający wymaganej klasie betonu.  

W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza się w 
uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora nadzoru, spełnienie tego warunku w okresie póŜniejszym, lecz nie dłuŜszym niŜ 
90 dni.  

Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w okresie krótszym niŜ od 28 dni.  

Dla określenia nasiąkliwości betonu naleŜy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie betonowania 
obiektu oraz kaŜdorazowo przy zmianie składników betonu, sposobu układania i zagęszczania po 3 próbki o kształcie regularnym 
lub po 5 próbek o kształcie nieregularnym, zgodnie z normą PN-EN 206-1 :2003.  

Próbki trzeba przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-EN 206-1 :2003.  

Nasiąkliwość zaleca się równieŜ badać na próbkach wyciętych z konstrukcji.  

Dla określenia mrozoodporności betonu naleŜy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie 
betonowania obiektu oraz kaŜdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu po 12 próbek regularnych o 
minimalnym wymiarze boku lub średnicy próbki 100 mm. Próbki naleŜy przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w 
okresie 90 dni zgodnie z normą PN-EN 206-1 :2003.  

Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji.  

Przy stosowaniu metody przyśpieszonej wg normy PN-EN 206-1 :2003 liczba próbek reprezentujących daną partię betonu 
moŜe być zmniejszona do 6, a badanie naleŜg'8 przeprowadzić w okresie 28 dni.  



 

Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się, pobierając co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz 
kaŜdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu po 6 próbek regularnych o grubości nie większej niŜ 160 
mm i minimalnym wymiarze boku lub średnicy 100 mm.  

Próbki przechowywać naleŜy w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni wg normy PN-EN 206-1 :2003.  

Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji.  

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne laboratoria lub inne 
uprawnione) przewidzianych normą PN-B-06250, a takŜe gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru 
wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów.  

JeŜeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, naleŜy opracować plan kontroli jakości betonu dostosowany 
do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszą 
8T oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych.  

Badania powinny obejmować:  

- badanie składników betonu,  

- badanie mieszanki betonowej,  

- badanie betonu.  

Zestawienie wymaganych badań wg PN-EN 206-1 :2003:  

  Rodzaj  Metoda badania  I Termin lub  

    częstość  
  badania  według  badania  

SKŁADNIKI  1) Badanie cementu     Bezpośrednio przed  
BETONU  - czasu wiązania  PN-EN 196-3:2006   uŜyciem kaŜdej  

 - stałość objętości   j.w.   dostarczonej partii  
 - obecności grudek  PN-EN 196-6: 1997    
 - wytrzymałości  PN-EN 196-1 :2006    

 2) Badanie kruszywa     j.w.  
 - składu ziarnowego  PN-EN 933-1 :2000    
 - kształtu ziaren  PN-EN 933-3: 1999    
 - zawartości pyłów  PN-EN 933-9:2001    
 - zawartości  PN-EN 933-7:2000    
  zanieczyszczeń  PN-EN     
 - wilgotności  1097 -6:2002    

 3) Badanie wody  PN-EN    Przy rozpoczęciu  

   1008-1 :2004   robót i w przypadku  
      stwierdzenia  
      zanieczyszczenia  

 4) Badanie dodatków i  PN-EN 480    
  domieszek  i Aprobata    
   Techniczna    

MIESZANKA  Urabialność  PN-EN 206-1 :2003   Przy rozpoczęciu  

BETONOWA       robót  

 Konsystencja   j.w.   Przy projektowaniu  

      recepty i 2 razy  
      na zmianę roboczą  

 Zawartość powietrza   j.w.   j.w.  

 



 BETON  1) Wytrzymałość na ściskanie  j.w.  Po ustaleniu recepty  
 na próbkach   i po wykonaniu kaŜdej  
   partii betonu  

 2) Wytrzymałość  PN-B-06261  W przypadkach  
 na ściskanie   technicznie  
 - badania nieniszczące   uzasadnionych  

 3) Nasiąkliwość  PN-EN 206-1 :2003  Po ustaleniu recepty,  
   3 razy w okresie  
   wykonywania  
   konstrukcji i raz  

   na 5000 m3 betonu  

 4) Mrozoodporność  j.w.  j.w.  

 5) Przepuszczalność wody  j.w.  j.w.  

6.3. Kontrola deskowań i rusztowań  

Badania elementów rusztowań naleŜy przeprowadzić w zaleŜności od uŜytego materiału zgodnie z:  

- PN-M-4 7900-2: 1996 w przypadku elementów stalowych,  

- PN-B-03163:1998 w przypadku konstrukcji drewnianych.  

KaŜde deskowanie powinno być odebrane. Przedmiotem sprawdzenia w czasie odbioru powinny być:  

- klasy drewna i jego wady (sęki)  

- szczelność deskowań w płaszczyznach i naroŜach wklęsłych  

- poziom górnej krawędzi i powierzchni deskowania przed i po betonowaniu.  

Dopuszcza się następujące odchyłki deskowań w stosunku do wielkości załoŜonych w projekcie technologicznym deskowań:  

a) rozstaw Ŝeber ± 0,5%, lecz nie więcej niŜ o 2 cm,  

b) odchylenie deskowań od prostoliniowości lub od płaszczyzny o 0,1%,  

c) róŜnice w grubości desek ± 0,2 cm,  

d)odchylenie ścian od pionu o ± 0,2%, lecz nie więcej niŜ 0,5 cm, e) wybrzuszenie 

powierzchni o ± 0,2 cm, na odcinku 3 m,  

e) odchyłki wymiarów wewnętrznych deskowań (przekrojów betonowych): - 0,2% wysokości, 

lecz nie więcej niŜ - 0,5 cm,  

- + 0,5% wysokości, lecz nie więcej niŜ + 2 cm,  

- - 0,2% grubości (szerokości), lecz nie więcej niŜ + 0,5 cm.  

W kaŜdym rusztowaniu w czasie odbioru naleŜy sprawdzić:  

- rodzaj materiału (klasę drewna - nie naleŜy stosować do rusztowań klasy niŜszej niŜ K27),  

- łączniki i złącza,  

- poziomy górnych krawędzi przed obciąŜeniem i po obciąŜeniu oraz krawędzie dolne,  

- efektywność stęŜeń,  

- przygotowanie podłoŜa i sposób przekazywania nacisków na podłoŜe.  

Rusztowania i deskowania powinny być przedmiotem bieŜącej kontroli geodezyjnej podczas ich budowy, w czasie 
betonowania oraz demontaŜu (sprawdzenie wpływu zdjęcia rusztowań i deskowań na odkształcenia konstrukcji nośnej).  

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w 5T "Wymagania ogólne", Kod CPV 45000000-7, pkt 7  

 



 

7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót betonowych  

Objętość konstrukcji betonowej lub Ŝelbetowej oblicza się w m3 (metr sześcienny). Do obliczenia ilości przedmiarowej lub 
obmiarowej przyjmuje się wymiary według dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potrąca się rowków, skosów o przekroju 
równym lub mniejszym od 6 cm2.  

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST "Wymagania ogólne", Kod CPV 45000000-7, pkt 8  

8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu  

W trakcie odbioru naleŜy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6 niniejszej specyfikacji.  

JeŜeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny moŜna uznać, Ŝe roboty betoniarskie zostały wykonane zgodnie z 
dokumentacją projektową oraz szczegółową specyfikacją techniczną.  

JeŜeli chociaŜ jeden wynik badania jest negatywny roboty naleŜy uznać za niezgodne z wymaganiami. W takim przypadku 
naleŜy ustalić zakres prac koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac naleŜy przedstawić 
je do ponownego odbioru.  

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu naleŜy zapisać w dzienniku budowy lub 
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).  

8.3. Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla 
zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.  

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed 
odbiorem końcowym.  

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy.  

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeŜeli taką formę przewiduje.  

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)  

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości i 
zgodności z dokumentacją projektową.  

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników 
badań oraz dokonanej oceny wizualnej.  

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. Wykonawca robót 

obowiązany jest przedłoŜyć komisji następujące dokumenty:  

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,  

- szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania  

robót,  

- dziennik budowy i ksiąŜki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, protokoły kontroli spisywane w 

trakcie wykonywania prac,  

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uŜytych materiałów i wyrobów budowlanych,  

- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych,  

- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.  

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłoŜonymi dokumentamł,1 przeprowadzić badania zgodnie z 
wytycznymi podanymi w pkt. 6 niniejszej 88T, porównać je z  



 

wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej robót betoniarskich, 
opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamówienia, oraz dokonać oceny wizualnej.  

Konstrukcje betonowe i Ŝelbetowe powinny być odebrane, jeŜeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez 
wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym.  

JeŜeli chociaŜby jeden wynik badań był negatywny konstrukcje nie powinny być odebrane. W takim przypadku naleŜy wybrać 

jedno z następujących rozwiązań:  

- jeŜeli to moŜliwe naleŜy ustalić zakres prac korygujących, usunąć nieprawidłowości wykonania konstrukcji w stosunku do 
wymagań określonych w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej (szczegółowej) i przedstawić je 
ponownie do odbioru,  

- jeŜeli odchylenia od wymagń nie zagraŜają bezpieczeństwu uŜytkownika i trwałości konstrukcji zamawiający moŜe wyrazić 
zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniŜeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń 
umownych.  

- w przypadku, gdy nie są moŜliwe podane wyŜej rozwiązania, wykonawca zobowiązany jest usunąć wadliwie wykonany element 
konstrukcyjny, wykonać go ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.  

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór moŜe być dokonany po ich uzupełnieniu.  

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien 

zawierać:  

- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,  

- ocenę wyników badań,  

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,  

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania konstrukcji z zamówieniem.  

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.  

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji  

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji betonowej lub Ŝelbetowej po uŜytkowaniu w tym 
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej konstrukcji, z uwzględnieniem 

zasad opisanych w pkt. 8.4. "Odbiór ostateczny (końcowy)".  

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej; negatywny do ewentualnego 

dokonania potrąceń wynikających z obniŜonej jakości robót.  

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauwaŜone wady w wykonanych 

robotach betoniarskich.  

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH  

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST "Wymagania ogólne", Kod CPV 45000000-7, pkt 

9  

9.2. Zasady rozliczenia i płatności  

Rozliczenie robót betoniarskich moŜe być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym 
odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót.  

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.  

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonywanego i odebranego zakresu robót betoniarskich  

stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie:    

- określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót  



 

zaakceptowanych przez zamawiającego  

Ceny jednostkowe wykonania 1 m3 konstrukcji betonowych lub Ŝelbetowych uwzględniają:  

- przygotowanie stanowiska roboczego,  

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,  

- obsługę sprzętu,  

- montaŜ rusztowań z pomostami i deskowań,  

- przygotowanie mieszanki betonowej wraz z wbudowaniem w konstrukcję oraz  

z zagęszczeniem i pielęgnacją,  

- wykonanie przerw dylatacyjnych,  

- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworów, jak równieŜ osadzenie  

potrzebnych zakotwień, marek, rur itp.,  

- demontaŜ deskowań, rusztowań i pomostów wraz z ich oczyszczeniem,  

- oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie, będących własnością wykonawcy, materiałów  

rozbiórkowych i urządzeń,  

- wykonanie badań i pomiarów kontrolnych standardowych,  

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.  

Cena jednostkowa nie obejmuje podatku VAT.  

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  

10.1. Normy  

1. PN-EN 196-1 :2006  

Metody badania cementu. Część 1: Oznaczanie wytrzymałości.  

2. PN-EN 196-2:2006  

Metody badania cementu. Część 2: Analiza chemiczna cementu.  

3. PN-EN 196-3:2006  

Metody badania cementu. Część 3: Oznaczanie czasu wiązania i stałości objętości. 

 4. PN-EN 196-6: 1997  

Metody badania cementu. Część 6: Oznaczanie stopnia zmielenia. 

 5. PN-EN 197-1 :2002  

Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego uŜytku.  

6. PN-EN 197-1 :2002/A1 :2005  

- jw.-  

7. PN-EN 197-2:2002  

Cement. Część 2: Ocena zgodności.  

8. PN-EN 932-1 :1999  

Badania podstawowych właściwości kruszyw - Część 1: Metody pobierania próbek.  

9. PN-EN 932-2:2001  

Badania podstawowych właściwości kruszyw - Część 2: Metody pomniejszania próbek laboratoryjnych.  

10. PN-EN 932-3: 1999  

Badania podstawowych właściwości kruszyw - Część 3: Procedura i terminologia uproszczonego  

opisu petrograficznego.  

11. PN-EN 932-3: 1999/A 1 :2004  

- jw.-  

12. PN-EN 932-5:2001  
  

Badania podstawowych właściwości kruszyw - Część 5: WyposaŜenie podstawowe  



 

wzorcowanie.  

13. PN-EN 932-6:2002  

Badania podstawowych właściwości kruszyw - Część 6: Definicje powtarzalności odtwarzalności.  

14. PN-EN 933-1 :2000  

Badanie geometrycznych właściwości kruszyw - Część 1: Oznaczenie składu ziarnowego -  

Metoda przesiewowa.  

15. PN-EN 933-1 :2000/A1 :2006  

-jw.-  

16. PN-EN 12620:2004 

Kruszywa do betonu.  

17. PN-EN 12620:2004/AC:2004 -jw.-  

18. PN-EN 934-2:2002  

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.  

19. PN-EN 934-2:2002/A1 :2005  

-jw.-  

20. PN-EN 934-2:2002/A2:2006 -jw.-  

21. PN-EN 480-1 :1999  

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 1: Beton wzorcowy i zaprawa  

wzorcowa do badania.  

22. PN-EN 480-1 :2006(u)  

-jw.-  

23. PN-EN 480-2:2006  

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 2: Oznaczanie czasu wiązania.  

24. PN-EN 480-4:2006(u)  

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 4: Oznaczanie ilości wody wydzielającej się samoczynnie z 

mieszanki betonowej.  

25. PN-EN 480-5:2006(u)  

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 5: Oznaczanie absorpcji  

kapilarnej.  

26. PN-EN 480-6:2006(u)  

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 6: Analiza w podczerwieni.  

27. PN-EN 480-8:1999  

Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Metody badań. Część 8: Oznaczanie umownej zawartości suchej substancji.  

28. PN-EN 480-10:1999  

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 10: Oznaczanie zawartości chlorków rozpuszczalnych w wodzie.  

29. PN-EN 480-12:2006(u)  

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 12: Oznaczanie zawartości  

alkaliów w domieszkach.  

30. PN-EN 1008-1 :2004  

Woda zarobowa do betonu. Część 1: Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w 
tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.  

31. PN-EN 206-1 :2003    

Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.  



 

32. PN-EN 206-1 :2003/Ap1 :2004 -jw.-  

33. PN-EN 206-1 :2003/A1 :2005 -jw.-  

34. PN-EN 206-1 :2003/A2:2006 -jw.-  

35. PN-EN 12504-1 :2001  

Badanie betonu w konstrukcjach. Część 1: Odwierty rdzeniowe - Wycinanie, ocena i badanie  

wytrzymałości na ściskanie.  

36. PN-EN 12504-2:2002  

Badanie betonu w konstrukcjach. Część 2: Badania nieniszczące - Oznaczanie liczby odbicia.  

37. PN-EN 12504-2 :2002/ Ap 1 :2004  

-jw.-  

38. PN-EN 12504-3:2006  

Badanie betonu w konstrukcjach. Część 3: Oznaczanie siły wyrywającej.  

39. PN-EN 12504-4:2005  

Badanie betonu w konstrukcjach. Część 4: Oznaczanie prędkości fali ultradźwiękowej. 40. PN-B-06251  

Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne. (Norma wycofana bez zastąpienia) 41. PN-N-02211 :2000  

Geodezyjne wyznaczenie przemieszczeń. Terminologia podstawowa. 42. PN-ISO-9000  

(seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczące zarządzania jakością i zapewnienie jakości.  

10.2. Ustawy  

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).  

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r.  

Nr 204, poz. 2087).  

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z póŜn. zmianami).  

10.3. Rozporządzenia, instrukcje i inne dokumenty  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 
108, poz. 953 z póŜniejszymi zmianami).  

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

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami).  

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Wymagania ogólne Kod CPV 45000000-7, wydanie II 

OWEOB Promocja - 2005 rok.  

Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych, wydanie ITB nr 240/82.  

- Instrukcja zabezpieczenia przed korozją alkaliczną betonu przez zastosowanie dodatków mineralnych, wydanie ITB nr 306/91.  

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, wydanie Arkady - 1990 rok.  
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1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

zbrojenia betonu w konstrukcjach Ŝelbetowych wykonywanych na mokro w związku z budową budynku mieszkalnego z 

lokalami usługowymi w Kwidzynie ul. Błogosławionej Doroty.  

1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) będzie stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych 

prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, Ŝe podstawowe 

wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad 

sztuki budowlanej.  

1.3. Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia konstrukcji budynków. 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie robót związanych z:  

przygotowaniem zbrojenia, 

montaŜem zbrojenia,  

kontrolą jakości robót i materiałów.  

Zakres robót obejmuje elementy konstrukcyjne słupów, trzpieni, podciągów, nadproŜy, ścian ( tarczownice ), schodów, 

stropów, wienców , attyk, ścian kolankowych, uŜebrowania ścian poddasza.  

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST Kod 

CPV 45000000-7 "Wymagania ogólne".  

Pręty stalowe wiotkie - pręty stalowe o przekroju kołowym Ŝebrowane o średnicy do 40 mm.  

Zbrojenie niespręŜające - zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzające do niej napręŜeń w sposób czynny.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

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

poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Kod CPV 45000000-7.  

2. MATERIAŁY  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania składowania podano w ST Kod CPV 45000000-7 

"Wymagania ogólne" pkt 2.  

 



 

2.1. Stal zbrojeniowa  

2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej  

Do zbrojenia konstrukcji Ŝelbetowych prętami wiotkimi w obiektach budowlanych objętych zakresem kontraktu stosuje się stal 

klas i gatunków wg dokumentacji projektowej, wg norm PN EN 10080:2005(U), PN-H-93220:2006 stal zbrojeniowa B500SP 

klasy C: zamiennie wg normy PN-H-84023/6: stal AIIIN, gatunku RB500W/BSt500S-0.T.B. oraz stal klasy Al, gatunku St3SX-b 

na elementy uzupełniające.  

2.1.2. Właściwości mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej  

Pręty okrągłe Ŝebrowane ze stali gatunku B500SP klasy C o następujących parametrach:  

średnica pręta w mm  

granica plastyczności R. (min) w MPa 

wytrzymałość na rozciąganie R", (min) w MPa 

wytrzymałość charakterystyczna w MPa 

wytrzymałość obliczeniowa w MPa wydłuŜenie 

(min) w %  

zginanie do kąta 600  

8+32 

500 

575 

490 

375  

10 
brak pęknięć i rys w złączu.  

Pręty okrągłe Ŝebrowane ze stali gatunku RB500W/BSt500S-Q.T.B. (Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT/2001-041115) o 

następujących parametrach:  

średnica pręta w mm  

granica plastyczności R. (min) w MPa 

wytrzymałość na rozciąganie R", (min) w MPa 

wytrzymałość charakterystyczna w MPa 

wytrzymałość obliczeniowa w MPa wydłuŜenie 

(min) w %  

zginanie do kąta 600  

8+40 

500 

550 

490 

375  

10 
brak pęknięć i rys w złączu.  

Pręty okrągłe Ŝebrowane ze stali gatunkuSt3SX-b wg normy PN-H-84023/01 o następujących parametrach:  

średnica pręta w mm  

granica plastyczności R. (min) w MPa 

wytrzymałość na rozciąganie R", (min) w MPa 

wytrzymałość charakterystyczna w MPa 

wytrzymałość obliczeniowa w MPa wydłuŜenie 

(min) w %  

zginanie do kąta 1800  

5,5+40 

240 

370 

240 

200  

24 
brak pęknięć i rys w złączu.  

Pręty okrągłe gładkie ze stali gatunku StOS-b wg normy PN-H-84023 o następujących parametrach:  

średnica pręta w mm  

granica plastyczności R. (min) w MPa 

wytrzymałość na rozciąganie R", (min) w MPa 

wydłuŜenie (min) w %  

zginanie do kąta 1800  

5,5+40 

220 

310 22 

brak pęknięć i rys w złączu.  

Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań.  

Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczone są jamy usadowe, rozwarstwienia, pęknięcia widoczne gołym okiem.  

2.1.3. Wymagania przy odbiorze  
 



 

Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-H-93215.  

Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest, w którym mają być podane: nazwa 

wytwórcy,  

oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215, 

numer wytopu lub numer partii,  

wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny według analizy wy topowej,  
masa partii,  

rodzaj obróbki cieplnej.  

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kaŜdej wiązki prętów lub kręgu prętów (po dwie do kaŜdej wiązki) muszą 

znajdować się następujące informacje:  

znak wytwórcy,  

średnica nominalna,  

znak stali,  

numer wytopu lub numer partii, 

znak obróbki cieplnej.  

2.2. Drut montaŜowy  

Do montaŜu prętów zbrojenia naleŜy uŜywać wyŜarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego.  

2.3. Podkładki dystansowe  

Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów podkładek dystansowych wyłącznie z betonu. Podkładki dystansowe muszą być 

przymocowane do prętów.  

3. SPRZĘT  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogólne" pkt 3.  

Sprzęt uŜywany przy przygotowaniu i montaŜu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien spełniać 

wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu, jak: giętarki, prościarki, 

zgrzewarki, spawarki powinny być sprawne oraz posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi. Sprzęt powinien spełniać 

wymagania BHP, jak przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń mechanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie 

niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za 

BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone.  

4. TRANSPORT  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogólne" pkt 4.  

Pręty do zbrojenia powinny być przewoŜone odpowiednimi środkami transportu, w sposób zapewniający uniknięcie trwałych 

odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogólne" pkt 5. 5.1. 

Organizacja robót  

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji uwzględniający 

wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty zbrojarskie.  

harmonogram robót  

 



 

5.2. Przygotowanie zbrojenia  

5.2.1. Przygotowanie, montaŜ i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom normy PN  

91/5-10042, a klasy i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją projektową.  

5.2.2. Czyszczenie prętów  

Pręty przed ich uŜyciem do zbrojenia konstrukcji naleŜy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia 

zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną moŜna opalać lampami benzynowymi lub czyścić preparatami rozpuszczającymi 

tłuszcze.  

Stal naraŜoną na choćby chwilowe działanie słonej wody naleŜy zmyć wodą słodką.  

Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub mechanicznie bądź teŜ przez 

piaskowanie. Po oczyszczeniu naleŜy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów.  

Stal tylko zabrudzoną moŜna zmyć strumieniem wody.  

Pręty oblodzone odmraŜa się strumieniem ciepłej wody.  

MoŜliwe są równieŜ inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru. 5.2.3. 

Prostowanie prętów  

Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, ścianek. Dopuszczalna wielkość miejscowego odchylenia od linii 

prostej wynosi 4 mm.  

5.2.4. Cięcie prętów zbrojeniowych  

Cięcie prętów naleŜy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest sporządzenie w tym celu planu 

cięcia. Cięcia przeprowadza się przy uŜyciu mechanicznych noŜy. Dopuszcza się równieŜ cięcie palnikiem acetylenowym.  

5.2.5. Odgięcia prętów, haki  

Minimalne średnice trzpieni uŜywanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy PN-S-10042 . Minimalna 

odległość od krzywizny pręta do miejsca, gdzie moŜna na nim połoŜyć spoinę, wynosi 10d dla stali A-III i A-II lub Sd dla stali A-

I. Na zimno na budowie moŜna wykonywać odgięcia prętów o średnicy d S 12 mm. Pręty o średnicy d > 12 mm powinny być 

odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.  

W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają jednocześnie wszystkie pręty zbrojenia 

rozciąganego, naleŜy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 20d.  

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

Przy odbiorze haków i odgięć prętów naleŜy zwrócić szczególną uwagę na ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są tam 

pęknięcia powstałe podczas wyginania.  

5.3. MontaŜ zbrojenia  

5.3.1. Wymagania ogólne  

Układ zbrojenia w konstrukcji musi umoŜliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po ułoŜeniu zbrojenia w 

deskowaniu rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie moŜe ulec zmianie. W konstrukcję moŜna 

wbudować stal pokrytą co najwyŜej nalotem niełuszczącej się rdzy.  

Nie moŜna wbudować stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabłoconej i 

oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie słonej wody.  

Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu Ŝelbetowego  

powinna wynosić co najmniej:  

0,05 m - dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych,  

0.04 m - dla zbrojenia podciągów i nadproŜy - otulina górna i boczna, dotyczy rys. nr K4.1- K4.16  

0,03 m - dla zbrojenia słupów, trzpieni, pociągów i nadproŜy( otulina dolna dla rys. nr K4.1- K4.16 oraz wszystkie otuliny dla 

pozostałych rysunków) , ścian tarczownic, ścian attyk, stropów, wieńców,  

0.025 m - dla zbrojenia schodów  

Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu, podnoszenie w trakcie betonowania        

jest niedopuszczalne.  



 

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.  

5.3.2.  Montowanie zbrojenia  

Pręty zbrojenia naleŜy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej.  

SkrzyŜowania prętów naleŜy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami dystansowymi. Drut 

wiązałkowy, wyŜarzony o średnicy 1 mm, uŜywa się do łączenia prętów o średnicy do 12 m, przy średnicach większych naleŜy 

stosować drut o średnicy 1,S mm.  

W szkieletach zbrojenia belek i słupów naleŜy łączyć wszystkie skrzyŜowania prętów naroŜnych ze strzemionami, a 

pozostałych prętów - na przemian.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogólne" pkt 6.  

Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz podanymi 

powyŜej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.  

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę naleŜy przeprowadzić następujące badania:  

sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem, 

sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-9321S, 

sprawdzenie wymiarów wg normy PN-H-9321S, sprawdzenie 

masy wg normy PN-H-9321S,  

próba rozciągania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998, próba 

zginania na zimno wg normy PN-H-04408.  

Do badania naleŜy pobrać minimum 3 próbki z kaŜdego kręgu lub wiązki. Próbki naleŜy pobrać z róŜnych miejsc kręgu.  

Jakość prętów naleŜy ocenić pozytywnie, jeŜeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik pozytywny. 

Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podano poniŜej.  

         Usytuowanie prętów:  

otulenie wkładek według projektu zwiększone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje się zmniejszenia grubości  

otuliny,  

rozstaw prętów w świetle: 10 mm,  

odstęp od czoła elementu lub konstrukcji: ±10 mm, 

długość pręta między odgięciami: ±10 mm, miejscowe 

wykrzywienie: ±S mm.  

Poprzeczki pod kable naleŜy wykonać z dokładnością: ±1 mm (wzajemne odległości mierzone w przekroju poprzecznym).  

 



 

NiezaleŜnie od tolerancji podanych powyŜej obowiązują następujące wymagania:  

dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno przekraczać 3%, liczba 

uszkodzonych skrzyŜowań na jednym pręcie nie moŜe przekraczać 25% ogólnej ich liczby na tym pręcie, róŜnica w 

rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ±O,5 cm,  

róŜnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ±2 cm.  

7. OBMIAR ROBÓT  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogólne" pkt 7.  

7.1. Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową jest 1 kilogram. Do obliczania naleŜności przyjmuje się teoretyczną ilość (kg) zmontowanego uzbrojenia, tj. 

łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnoŜoną odpowiednio przez ich masę jednostkową (kg/m). Nie dolicza się stali 

uŜytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montaŜowych ani drutu wiązałkowego. Nie uwzględnia się teŜ zwiększonej 

ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych w dokumentacji 

projektowej.  

8. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogólne" pkt 8.  

8.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST  

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i SST oraz pisemnymi poleceniami Inspektora nadzoru.  

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

8.2.1. Dokumenty i dane  

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu są:  

pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją projektową i SST, 

inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robót.  

8.2.2. Zakres robót  

Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne potwierdzone 

przez niego dokumenty.  

8.3. Odbiór końcowy  

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakończenia robót 

zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczęcie betonowania elementów, których zbrojenie podlega 

odbiorowi.  

Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu:  

zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową,  

zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych przekrojach,  

rozstawu strzemion,  

prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów, 

zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.  

Do odbioru robót mają zastosowanie postanowienia zawarte w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogólne  



 
  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogólne" pkt 9.  

9.1. Cena jednostkowa Cena 

jednostkowa obejmuje:  

zapewnienie niezbędnych czynników produkcji,  

oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie prętów stalowych, 

łączenie prętów, w tym spawane "na styk" lub "na zakład",  

montaŜ zbrojenia przy uŜyciu drutu wiązałkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacją projektową i niniejszą ST,  

wykonanie badań i pomiarów,  

oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia, stanowiących własność Wykonawcy i usunięcie ich poza teren budowy.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy  

PN EN 10080:2005(U) 

PN-H-93220:2006 

Ŝebrowane.  

PN-ISO 6935-1:1998 lOT-

ISO 6935-1:1991 PN-ISO 

6935-1/AK:1998 PN-ISO 

6935-2:1998 lOT-ISO 6935-

2:1991 PN-ISO 6935-

2/AK:1998 Poprawki PN-ISO 

6935-21  

lAK: 19981 Ap 1: 1999  

PN 82/H-93215  

Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa. Postanowienia ogólne  

Stal B500SP o podwyŜszonej ciągliwości do zbrojenia betonu. Pręty i walcówka  

Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie.  

Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania. Stal 

do zbrojenia betonu.  

Pręty Ŝebrowane  

Stal do zbrojenia betonu. Pręty Ŝebrowane. Dodatkowe wymagania  

Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu  

Poprawki: 1. BI 4/91 poz. 27  

2. BI 8/92 poz. 38 

Zmiany 1. BI 4/84 poz. 17  

PN-S-10042  Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. Projektowanie.  

PN-B-06251  Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne.  

Zmiany PN-H-84023-061 A 1: 1996 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.  

PN-H-04408  Metale. Technologiczna próba zginania.  

PN-EN 10002-1 + AC1 :1998  Metale: Próba rozciągania. Metoda badania w temperaturze otoczenia.  

PN-B-03264  Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. Projektowanie.  
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PZJ - Program Zabezpieczenia Jakości  

 



 

1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
elementów konstrukcyjnych stalowych nadproŜy i belek stropowych w budynku  mieszkalnym z lokalami 
usługowymi  w Kwidzynie ul. Błogosławionej Doroty.  

1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót określonych w pkt 1.1.  

1.3. Zakres robót wymienionych w SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie i montaŜ 
elementów konstrukcyjnych stalowych nadproŜy okiennych i drzwiowych oraz belek stropowych w obiekcie przetargowym.  

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podano w ST kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogólne" pkt. 1.5. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, ST, SST i 
poleceniami Inspektora nadzoru.  

2. MATERIAŁY  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania 
ogólne" pkt 2.  

2.1. Stal.  
2.1.1. Konstrukcja stropów, podciągów i nadproŜy  

Do konstrukcji stalowych stosuje się: wyroby ze stali klasy 1 w gatunkach St3SX wg PN-EN 10025:2002 , ściśle 
zgodnie z dokumentacją projektową.  

2.2. Wymagania stawiane wyrobom z elementów stalowych  

2.2.1. Własności mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002.  

Wady powierzchniowe - powierzchnia walcówki powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. Na powierzchniach czołowych 
niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem.  

2.2.2. Odbiór stali  
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być zaopatrzony kaŜdy element 
lub partia materiału. Atest powinien zawierać:  
- znak wytwórcy  
- profil  
- gatunek stali  
- numer wyrobu lub partii  
- znak obróbki cieplnej.  
Cechowanie materiałów wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.  

2.2.3. Odbiór konstrukcji  

Odbiór konstrukcji na budowie winien być dokonany na podstawie protokółu ostatecznego odbioru konstrukcji w wytwórni 
wraz z oświadczeniem wytwórni, Ŝe usterki w czasie odbiorów  

 



 

międzyoperacyjnych zostały usunięte.  

2.3. Łączniki  

Jako łączniki występują: połączenia spawane oraz połączenia na śruby.  

2.3.1. Materiały do spawania - elektrody  

Do spawania konstrukcji ze stali zwykłej stosuje się spawanie elektryczne przy uŜyciu elektrod otulonych EA-146 wg PN-
91/M-69430 oraz ER1.46 oraz EB1.50.  

Elektrody EA-146 są to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych naraŜonych na obciąŜenia 
statyczne i dynamiczne.  
Elektrody powinny mieć:  
- zaświadczenie jakości  
- spełniać wymagania norm przedmiotowych  
- opakowanie, przechowywanie i transport winny być zgodne z wymaganiami obowiązujących  

norm i wymaganiami producenta. 
Zastosowanie:  
- w elementach stalowych konstrukcji słupów dachu.  

2.3.2. Śruby  

Do konstrukcji stalowych stosuje się:  

(1) śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 średniodokładne klasy: dla średnic 8-16 mm - 4.8-

11  
dla średnic powyŜej 16 mm - 5.6-11  

stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998 tolerancje 
wg PN-EN 20898-7: 1997  
własności mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997.  
(2) śruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W; Z lub P  
(3) nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034;2002 własności mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 - 
częściowo zast. PN-EN 20898-2:1998  
(4) podkładki okrągłe zgrubne wg PN-ISO 7091 :2003  

(5) podkładki klinowe do dwuteowników wg PN-79/M-82009 (6) podkładki 
klinowe do ceowników wg PN-79/M-82018  

Wszystkie łączniki winny byc cechowane: śruby i nakrętki wywalcowane cechy na główkach. Zastosowanie: do mocowania 
elementów konstrukcyjnych w kaŜdym z obiektów.  

2.3.3. Kotwy wklejane oraz wklejane kołki HILTI 

2.3.4. Kotwy mechaniczne.  
Zastosowanie: mocowanie elementów stalowych do konstrukcji Ŝelbetowych.  

2.3.5. Powłoki malarskie  
Materiały na powłoki malarskie wg oddzielnej SST.  

2.4. Składowanie materiałów i konstrukcji  

(1) Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane Ŝurawiami. Do wyładunku mniejszych 
elementów moŜna uŜyć wciągarek lub wciągników. Elementy cięŜkie, długie i wiotkie naleŜy przenosić za pomocą zawiesi i 
usztywnić dla zabezpieczenia przed odkształceniem. Elementy układać w sposób umoŜliwiający odczytanie znakowania. 
Elementy do scalania powinny być w miarę moŜliwości składowane w sąsiedztwie miejsca  
przeznaczonego do scalania.  
Na miejscu składowania naleŜy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu, segregować i układać na wyznaczonym 
miejscu, oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powłoki 
antykorozyjnej. Konstrukcje naleŜy układać w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z bali lub desek na wyrównanej do 
poziomu ziemi w odległości 2.0 do 3.0 m od siebie.  
Elementy, które po wbudowaniu zajmują połoŜenie pionowe składować w tym samym połoŜeniu.  
(2) Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed    
zawilgoceniem.  



 

(3) Łączniki (śruby, nakrętki, podkładki) składowac w magazynie w skrzynkach lub beczkach.  

2.5. Badania na budowie  

2.5.1. KaŜda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację Inspektora nadzoru.  

2.5.2. KaŜda konstrukcja dostarczona na budowę podlega odbiorowi pod względem:  

- jakości materiałów, spoin, otworów na śruby,  
- zgodności z projektem,  
- zgodności z atestem wytwórni  
- jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji.  
- jakości powłok antykorozyjnych.  

Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie transportu potwierdza 
Inspektor nadzoru wpisem do dziennika budowy.  

3. SPRZĘT.  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogólne" pkt 3.  

3.1. Sprzęt do transportu i montaŜu konstrukcji  

Do transportu i montaŜu konstrukcji naleŜy uŜywać Ŝurawi, wciągarek, dźwigników, podnośników i innych urządzeń. Wszelkie 
urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy podlegające przepisom o dozorze technicznym powinny być dostarczone wraz z 
aktualnymi dokumentami uprawniającymi do ich eksploatacji.  

3.2. Sprzęt do robót spawalniczych  

Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umoŜliwiać wykonanie złączy zgodnie z technologią spawania i dokumentacją 
konstrukcyjną.  

Spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być większe jak 10%. Eksploatacja sprzętu 

powinna być zgodna z instrukcją.  
Stanowiska spawalnicze powinny byc odpowiednio urządzone:  

- spawarki powinny stać na izolującym podwyŜszeniu i być zabezpieczone od wpływów atmosferycznych,  
- sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach,  
- stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpoŜarowymi,  

zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją; Stanowisko robocze 
powinno być odebrane przez Inspektora nadzoru.  

3.3. Sprzęt do połączeń na śruby  

Do scalania elementów naleŜy stosować dowolny sprzęt.  

4. TRANSPORT  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogólne" pkt 4.  

Elementy konstrukcyjne mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i elementy 
konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.  
Sposób składowania wg punktu 2.3.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogólne" pkt. 5.  

5.2. Cięcie  



 

Brzegi po cięciu powinny być czyste, bez naderwań, gradu i zadziorów, nacieków i rozprysków metalu po cięciu. Miejscowe 
nierówności zaleca się wyszlifować.  

5.4. Składanie zespołów  

5.4.1. Części do składania  

Części do składania powinny być czyste oraz zabezpieczone przed korozją co najmniej w miejscach, które po montaŜu 
bedą niedostępne. Stosowane metody i przyrządy powinny zagwarantować dotrzymanie wymagań dokładności zespołów i 
wykonania połączeń według załączonej tabeli.  

5.4.2. Połączenia spawane  

(1) Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15 mm powinny być oczyszczone z rdzy, farby i zanieczyszczeń 
oraz nie powinny wykazywać rozwarstwień i rzadzizn widocznych gołym okiem.  
Kąt ukosowania, połoŜenie i wielkość progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyłki przyjmuje się według 

właściwych norm spawalniczych.  
Szczelinę miedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosować nie większą od 1,5mm. (2)  
Rzeczywista grubość spoin moŜe być większa od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza się grubość mniejszą: o 5% 
- dla spoin czołowych , o 10% - dla pozostałych. Dopuszcza się miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jeśli wady te 
mieszczą się w granicach grubości spoiny. Niedopuszczalne są pęknięcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica. (3) Wymagania 
dodatkowe takie jak:  
- obróbka spoin  
- przetopienie grani  
- wymaganą technologię spawania moŜe zalecić Inspektor nadzoru wpisem do dziennika  
budowy.  
(4) Zalecenia technologiczne  
- spoiny szczepne powinny być wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne  
- wady zewnętrzne spoin moŜna naprawić uzupełniającym spawaniem,  
- natomiast pęknięcia, nadmierna ospowatość, braki przetopu, pęcherze naleŜy usunąć przez  
szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.  

5.4.3. Połączenia na śruby  

- długość śruby powinna być taka aby moŜna było stosować moŜliwie najmniejszą liczbę podkładek, przy zachowaniu warunku, ze 
gwint nie powinien wchodzić w otwór głębiej jak na dwa zwoje.  

- nakrętka i łeb śruby powinny bezpośrednio lub przez podkładkę dokładnie przylegać do łączonych powierzchni.  
- powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrętek i podkładek przed montaŜem pokryć warstwą smaru.  
- śruba w otworze nie powinna przesuwać się ani drgać przy ostukiwaniu młotkiem kontrolnym.  

5.4.4 Połączenia na kotwy  

- Belki stalowe   połączyć ze stropem istniejącym  za pomocą wklejanych  kotew Hilti  

5.5. MontaŜ konstrukcji  

MontaŜ naleŜy prowadzić zgodnie z dokumentacją projektową i przy udziale środków, które zapewnią osiągnięcie 
projektowanej wytrzymałości i stateczności, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. Kolejne elementy mogą być 
montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu  
stateczności elementów uprzednio zmontowanych.    
Połączenia wykonywać wg punktu 5.4.  



 

Zabezpieczenia antykorozyjne wg SST -01-04.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady  
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogólne" pkt. 6. Kontrola jakości polega na 
sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami podanymi w punkcie 5. Roboty podlegają odbiorowi.  

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogólne" pkt. 7.  

7.2. Jednostka i zasady przedmiarowania  

Jednostkami obmiaru jest - masa gotowej konstrukcji, oczyszczonej i z pełnym zabezpieczeniem 

antykorozyjnym podana w tonach.  

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogólne" pkt. 8. Roboty uznaje się za zgodne z 
dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem 
dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 SST dały pozytywny wynik. Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót 
zanikających.  

9. PODSTAWA PLATNOŚCI  

9.1. Ogólne zasady  

Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności podano w ST kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogólne" pkt. 9.  

9.2 Zasady rozliczenia i płatności  

Rozliczenie robót związanych z konstrukcja stalową nadproŜy, podciągów i stropu moŜe być dokonane jednorazowo po 
wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów 
częściowych robót.  

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.  

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót związanych z konstrukcją stalową dachu stanowi 
wartość tych robót  

obliczona na podstawie:  

- określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych przez Zamawiającego  

Ceny jednostkowe wykonania robót związanych z konstrukcją stalowa dachu uwzględniają: - przygotowanie stanowiska 

roboczego,  

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,  

- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,  

- ustawienie i przestawienie rusztowań i pomostów roboczych umoŜliwiających wykonanie  

robót na wysokości do 4 m mierząc od poziomu podłoŜa  

- odbiór i przyjęcie na budowę od dostawcy elementów i konstrukcji stalowych,  

- transport elementów konstrukcji stalowych ze składowiska przyobiektowego do miejsc  

montaŜu  



 

- scalanie i montaŜ ze skręceniem i regulacją konstrukcji stalowej zgodnie z dokumentacją projektową, szczegółową specyfikacją 

techniczną  

i instrukcją producenta materiałów podstawowych i pomocniczych, - wykonanie 

połączeń styków montaŜowych  

usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie montaŜu konstrukcji  

- oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających  

- likwidację stanowiska roboczego.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.  

1 0.1. Normy PN-B-
06200:2002  

Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. PN-EN 
10025:2002  
Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.  
PN-91/M-69430  

Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i wymagania. PN-75/M-69703  
Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.  



 
(SST-01-05)  ROBOTY ZIEMNE(CPV45111200-0) 

SPIS TREŚCI  

1. CZĘŚĆ OGÓLNA  

2. MATERIAŁY  

3. SPRZĘT  

4. TRANSPORT  

5. WYKONANIE ROBÓT  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT  

8. ODBIÓR ROBÓT  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 10. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

NajwaŜniejsze oznaczenia i skróty:  
ST - Specyfikacja Techniczna  

SST - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna ITB - 

Instytut Techniki Budowlanej  

PZJ - Program Zabezpieczenia Jakości  

 



 
 
 
1 Wstęp 
 
1.1 Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z wykonaniem robót ziemnych w  budynku mieszkalnym z lokalami usługowymi  przy ul.Błogosławionej Doroty w Kwidzynie 
 
1.2 Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontaktowy przy zlecaniu  
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 
 
l.3 Zakres robót objętych ST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST maja zastosowanie przy wykonywaniu robót ziemnych podczas wykonywania robót ziemnych 
wewnątrz budynku pod stopy i ławy fundamentowe w budynku mieszkalnym z lokalami usługowymi przy ul. Błogosławionej 
Doroty w Kwidzynie.  
 
1.4 Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz z określeniami podanymi w ST 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
1.5.1. Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych w postaci wykopów lub przekopów naleŜy sprawdzić  poziom wody 
gruntowej w miejscu wykonywania robót i uwzględniać ciśnienie spływowe, które moŜe powodować utrudnienia w wykonawstwie i 
naruszenie równowagi skarp wykopu lub zboczy 
 
1.5.2. Przy wykonywaniu robót ziemnych naleŜy uwzględniać : 
• naturalna wilgotność gruntu w złoŜu, jego masę oraz porowatość 
• niepoŜądane zjawisko kapilarnego podciągania wody w gruncie 
• przepuszczalność gruntu 
1.5.3. Materiały 
1.5.4  Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu: zgodnie z „Wymaganiami ogólnymi” oraz kosztorysem 
1.5.5 Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu : zgodnie z „Wymaganiami ogólnymi” 
1.5.6 Wykonanie robót 
2. Wykopy fundamentowe powinny być wykonywane w takim okresie, aby po ich zakończeniu moŜna 
było przystąpić do wykonywania robót 
3. Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących budowli na głębokości równej 
lub większej niŜ głębokości posadowienia tych budowli, naleŜy zastosować środki zabezpieczające 
przed osiadaniem i odkształcaniem tych budowli 
5. Wymiary wykopów powinny być dostosowane do wymiarów budowli lub wymiarów w planie 
fundamentów, głębokości wykopu i rodzaju gruntu.  
6. W przypadku, gdy nie zachodzi moŜliwość wykonania bezpiecznego nachylenia ścian wykopu, 
powinny byc uwzględnione w szerokości dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukcji 
zabezpieczającej oraz swobodna przestrzeń na prace ludzi pomiędzy zabezpieczeniem ściany wykopu 
a wykonywanym w wykopie fragmentem. Przestrzeń ta powinna wynosić nie mniej niŜ 0,60 m, a w 
przypadku wykonywania na ścianach izolacji nie mniej niŜ 0,80 m 
8. wykonywanie wykopów w gruntach spoistych powinno się odbywać bez naruszenia naturalnej 
struktury gruntu dna wykopu 
6 Warunki BHP 
1. Roboty ziemne musza być prowadzone zgodnie z dokumentacją 
2. Przed przystąpieniem do robót naleŜy bezwzględnie wyznaczyć przebieg instalacji podziemnych, a w 
szczególności linii gazowych i elektrycznych 
3. Roboty w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji podziemnych naleŜy prowadzić ze szczególną 
ostroŜnością i pod nadzorem kierownictwa robót 
9. Wykonywanie wykopów przez podkopywanie jest zabronione 
7 Kontrola jakości robót 
1. Sprawdzenie prac przygotowawczych : 
• oczyszczenie terenu, 
• zdjęcie darniny i ziemi urodzajnej, 
• usuniecie kamieni i gruntów o małej nośności 
• wykonanie odwodnienia 
• zabezpieczenie przed osuwiskami gruntu 



• sprawdzenie wykonanych wykopów polega na : 
o sprawdzeniu zabezpieczenia stateczności skarp wykopów 
o sprawdzeniu rozparcia i podparcia ścian wykopów pod fundamenty 
o sprawdzeniu prawidłowość odwodnienia wykopu 
o sprawdzeniu dokładność wykonania wykopu 
8 Obmiar Robót 
Wykopy oblicza się w m3 objętości wykopów w stanie rodzimym z dokładnością do 0,5 m3 
W przypadku gdy w wykopie występują róŜne kategorie gruntu, obmiarów naleŜy dokonać oddzielnie dla 
kaŜdej kategorii 
Wymiary dna wykopu naleŜy przyjmować równe wymiarom rzutu ławy fundamentowej 
Deskowania wykopów wraz z podparciem, rozparciem i późniejsza rozbiórka, naleŜy oblicza w m2 
umocnionej powierzchni z dokładnością do 1 m2 
9 Jednostka obmiarowa 
Jednostka obmiaru jest l m3 
10 Odbiór robót 
Odbiór robót naleŜy przeprowadzić wg pkt. 7 (kontrola jakości) niniejszego rozdziału 
11 Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „warunkach ogólnych ST” 
12 Cena jednostkowa 
Cena jednostkowa uwzględnia 
• odspojenie gruntu 
• wyrównanie z grubsza skarp i dna wykopu 
• wykonywanie i utrzymywanie rowków odwadniających w wykopie 
• przewóz urobku samochodami i wyładunek 
• utrzymywanie i naprawa dróg samochodowych przy wykopie na trasie i na odkładzie 
13 Przepisy związane 
Normy 
PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej 
BN-64/8931-02 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia 
 


