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Wszelkie zmiany bez zgody autora projektu są niedopuszczalne i chronione ustawowo     

(Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dnia 04.02.1994 r.) 

 

 

ST-00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE 

 

CPV 45000000 

 

1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot ST. 
 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z aktualizacją projektu „Zagospodarowanie terenu 
część B (Zamknięta) przy specjalistycznym Szpitalu im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w 
Branicach.   
 

1.2. Zakres stosowania ST. 
 
 Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowych 
specyfikacji technicznych stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót związanych z projektowaną budową ogrodzenia wewnętrznego i 
boiska do siatkówki. Zakres niniejszej specyfikacji technicznej obejmuje roboty potrzebne do 
wykonania zadania jak 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, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu 
metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną (ST) 
 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla 
robót budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi i szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi. 
  

1.4. Określenia podstawowe 
 
1.4.1 Określenia podstawowe występujące w Specyfikacji Technicznej (ST) zdefiniowane 
w: 

 - Obwieszczeniu MRRiB z dnia 10 listopada 2000 roku w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu - Prawo Budowlane, Dziennik Ustaw Nr 106, poz. 1126; 

 - Ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane, Dziennik Ustaw Nr 106 
(załącznik do poz. 106) 
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Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność 
do stosowania w budownictwie. 

Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu a także odbudowa, 
rozbudowa i nadbudowa obiektu budowlanego. 

Budowla - każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub urządzeniem małej 
architektury. 

Budynek - obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni 
za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

Deklaracja zgodności - oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, 
stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowana 
specyfikacją techniczną. 

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 
dziennikiem budowy, protokołami odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby 
rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książka obmiarów, a w 
przypadku realizacji obiektów metodą montażu także dziennik montażu.  

Dokumentacja projektowa - służy do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robot 
budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie na budowę - składa się w szczególności 
z: projektu budowlanego, projektów wykonawczych, przedmiaru robot i informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami wykonawczymi. 

Dziennik budowy - dokument urzędowy służący do zapisu przebiegu robót budowlanych oraz 
zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, wydany i opieczętowany 
przez właściwy organ. 

Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobującą ocenę techniczną zdolności produktu 
do użycia, dokonaną w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robót budowlanych, 
przy użyciu własnej charakterystyki produktu oraz okreslonych warunków Jego zastosowania 
i użycia. 

Grupy, klasy, kategorie robót - 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 późn. zm.).  

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca upoważnienie Inwestora do nadzoru 
nad budową i do występowania w jego imieniu w sprawach związanych z realizacją umowy, 
mająca uprawnienia budowlane w specjalności zgodnej z rodzajem wykonywanych robót. 

Instrukcja technicznej obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawcę 
urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność 
czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne 
i bezpieczne użytkowanie.  

Inwestor (Zamawiający) - strona umowy zlecająca roboty, do której należy zorganizowanie 
procesu budowy przez zapewnienie opracowania projektów oraz wykonania i odbioru robót 
budowlanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. 

Istotne wymagania - wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych 
aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełnić roboty budowlane.  
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Kierownik budowy - osoba posiadająca upoważnienie wykonawcy do kierowania budową 
i występowania w jego imieniu w sprawach związanych z realizacją umowy, mająca 
uprawnienia budowlane w specjalności zgodnej z rodzajem wykonywania robót. 

Materiały - wszelkie materiały naturalne i wytwarzane, jak również różne tworzywa i wyroby 
niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami 
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  

Normy europejskie - normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz 
Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako "standardy 
europejskie (EN)" lub "dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogólnymi zasadami 
działania tych organizacji.  

Obiekt budowlany - za obiekt budowlany uważa się: a) budynek wraz z instalacjami 
i urządzeniami technicznymi; b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz 
z instalacjami i urządzeniami; c) obiekt małej architektury. 

Obszar oddziaływania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie 
przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w 
zagospodarowaniu terenu. 

Odpowiednia zgodność - zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli 
granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.  

Obmiar robot - pomiar wykonanych robot budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich 
ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robot, albo obliczenia 
wartości robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem.  

Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych 
z prowadzeniem budowy. 

Pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie 
budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 

Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - tytuł prawny wynikający 
z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego 
albo stosunku zobowiązaniowego , przewidującego uprawnienia do wykonywania robót 
budowlanych.  

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej. 

Przedmiar robot - 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 budowlanych.  

Rejestr obmiarów - akceptowana przez Inspektora nadzoru książka z ponumerowanymi 
stronami, służąca 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.  

Remont - wykonanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających 
na odtworzeniu stanu pierwotnego a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 
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Roboty budowlane - budowa, przebudowa, montaż, remont lub rozbiórka obiektu 
budowlanego. 

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania 
pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia 
robót.  

Teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

Umowa - podstawowy akt prawny określający wszystkie zobowiązania Inwestora 
i Wykonawcy dotyczące realizacji budowy. 

Urządzenia budowlane - urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym 
zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza 
i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także 
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.  

Ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i 
szczegółowych specyfikacjach technicznych.  

Wspólny Słownik Zamówień - system klasyfikacji produktów, usług i robot budowlanych, 
stworzony na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz 
słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej.  

Właściwy organ - organ administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego. 

Wykonawca - strona umowy odpowiedzialna za realizację budowy zgodnie z dokumentacją 
budowlano-wykonawczą, sztuką budowlaną, odpowiednimi normami i przepisami 
budowlanymi oraz poleceniami inspektora nadzoru oraz innych osób uprawnionych do 
kontroli budowy. 

Wyrób budowlany - wyrób, w rozumieniu przepisów o badaniach i certyfikacji, wytworzony 
w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały 
w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw 
wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

Zarządzający realizacja umowy - osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 
postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, 
upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie 
określonym w oddzielnym pełnomocnictwie.  
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność 
z dokumentacją projektową, ST, odpowiednimi normami i przepisami budowlanymi oraz 
z poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 
1.5.1 Wymagania w zakresie terenu budowy 

 Zamawiający w formie protokołu przekaże Wykonawcy, w terminie określonym 
w umowie, teren budowy, wymagane uzgodnienia formalno-prawne oraz jeden komplet 
dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz ze specyfikacją techniczną (ST). Do 
obowiązków Wykonawcy należy zabezpieczenie przekazanego terenu budowy. Wykonawca 
jest odpowiedzialny za ochronę obiektu budowlanego oraz materiałów, sprzętu i urządzeń 
znajdujących się na terenie budowy od dnia przyjęcia placu budowy do dnia przekazania 
inwestorowi przedmiotu zadania stosownym "Protokołem odbioru końcowego". Wykonawca 
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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.  
 
1.5.2 Wymagania w zakresie dokumentacji budowlano-wykonawczej i specyfikacji 
technicznej (ST) 

 Zamawiający przekaże dla Wykonawcy jeden egzemplarz kompletnej dokumentacji 
budowlano-wykonawczej zawierającej wszystkie niezbędne pozwolenia i uzgodnienia 
potrzebne do realizacji przedmiotu umowy oraz jeden egzemplarz specyfikacji technicznej 
(ST).  Dokumenty te stanowią część umowy a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich obowiązują tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie 
może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w przekazanych dokumentach, a po ich 
zauważeniu winien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru inwestorskiego w celu 
ustalenia dalszego sposobu prowadzenia robót. 
 
1.5.3 Wymagania w zakresie dziennika budowy 

 Z chwilą przyjęcia terenu budowy zamawiający przekaże Wykonawcy dziennik 
budowy (jeżeli został wydany i roboty będą prowadzone na podstawie pozwolenia na 
budowę). Dziennik budowy jest przeznaczony do rejestracji, w formie wpisów, przebiegu 
robót budowlanych oraz wszystkich zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku ich 
wykonywania i mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości wykonania robót. 
Do dokonywania wpisów w dzienniku budowy upoważnieni są: inwestor, inspektor nadzoru 
inwestorskiego, projektant, kierownik budowy, kierownik robót, pracownicy organów 
nadzoru budowlanego. Za właściwe prowadzenie dziennika budowy, jego stan oraz właściwe 
przechowywanie na terenie budowy (umożliwiające dostęp dla osób upoważnionych) 
odpowiedzialny jest kierownik budowy. 
 
1.5.4 Wymagania w zakresie B.H.P. 

 Wykonawca stworzy takie warunki, na terenie budowy, aby jego pracownicy nie 
wykonywali robót w warunkach niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia. Na terenie 
budowy Wykonawca zapewni pracownikom właściwe warunki socjalne, odzież roboczą jak 
również sprawny technicznie sprzęt i narzędzia budowlane niezbędne do realizacji robót. Na 
żądanie inwestora Wykonawca okaże odpowiednie uprawnienia pracowników umożliwiające 
wykonywanie robót specjalistycznych. Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo 
budowlane, jest zobowiązany sporządzić (przed rozpoczęciem budowy), plan bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia, zwany "planem bioz", na podstawie "Informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia" sporządzonej przez projektanta. "Plan bioz" należy 
opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. 
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  
 Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględniane w cenie umowy.  
 

1.5.5. Wymagania w zakresie p.poż. 

 Na terenie budowy Wykonawca oraz pracownicy zobowiązani są do przestrzegania  
przepisów ochrony p.poż. Odpowiednie postępowanie dotyczy zabezpieczenia terenu budowy 
(wyposażenie i utrzymywanie sprawnego sprzętu przeciwpożarowego) oraz składowania 
materiałów. Szczególną uwagę należy zwrócić na materiały łatwopalne, które składowane 
będą zgodnie z odpowiednimi przepisami.  
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 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawczy.  

1.5.6. Wymagania dotyczące ochrony środowiska 

 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia robót, wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Wykonawca będzie podejmował 
wszystkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów i normatyw z zakresu ochrony 
środowiska na placu budowy i poza jego terenem. Będzie unikał szkodliwych działań, 
szczególnie w zakresie zanieczyszczeń powietrza pyłami i gazami, wód gruntowych, 
nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników 
powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót budowlanych.  
 Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na lokalizację baz, warsztatów, 
magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych. Podejmie wszelkie środki ostrożności 
i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub 
substancjami toksycznymi.  

1.5.7. Wymagania dotyczące 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. 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. Wymagania dotyczące stosowania się do prawa i innych przepisów 

 Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy 
administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane 
z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów 
i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych 
i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 
wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować 
Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. 
 
 

2. MATERIAŁY - OGÓLNE WYMAGANIA. 
 
 Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby 
budowlane o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym 
i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 
5 ust. 1 pkt. L ustawy Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego stosowania w budownictwie, a także powinny być zgodne z wymaganiami 
określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych.  

 Wykonawca w celu należytego zrealizowania przedmiotu umowy zobowiązany jest do 
zastosowania materiałów o takich właściwościach użytkowych aby spełniały następujące 
wymagania: 

 bezpieczeństwo konstrukcji, 

 bezpieczeństwo pożarowe, 

 bezpieczeństwo użytkowania, 



STWiO – Zagospodarowanie terenu przy Specjalistycznym Szpitalu im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach                           

 

Pracownia Projektowa ABrys        47-400 Racibórz ul. Kolejowa 20 

Str. 9 

 odpowiednie warunki higieniczne, zdrowotne i ochrony środowiska, 

 ochrony przed hałasem i drganiami, 

 oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród. 

 Użyte wyroby, w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, winny być dopuszczone 
do powszechnego stosowania i muszą posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa dla 
wyrobów podlegających certyfikacji lub certyfikat zgodności (deklarację zgodności) dla 
pozostałych. Zastosowanie wyrobów innych niż wyroby podane w dokumentacji budowlano-
wykonawczej wymaga pisemnej zgody zamawiającego. 

 

2.1 Źródła uzyskania materiałów 
 Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, 

zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa 

badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. materiały 

powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami 

technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach technicznych (SST). 

 

2.2. Inspekcja wytwórni materiałów 

 Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru 

w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki 

materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli 

będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 

 

2.3.Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

 Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez wykonawcę wywiezione 

z terenu budowy lub złożone w miejscu wskazanym przez inspektora. Jeśli Inspektor zezwoli 

Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione 

to ich koszt zostanie przewartościowany. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie 

zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z 

jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.  

 

2.4. Przechowywane i składowanie materiałów 

 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą 

potrzebne na budowie, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość 

i właściwość do robót oraz aby były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru w celu 

przeprowadzenia inspekcji. Miejsce czasowego składowania będzie zlokalizowane w obrębie 

terenu budowy lub poza terenem budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
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2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

 Wszelkie materiały i urządzenia stosowane w Dokumentacji Projektowej można 

zastąpić równoważnymi stosując te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne 

poparte certyfikatami, świadectwa dopuszczenia, atestami w zależności od wymagań 

wynikających z odpowiednich przepisów. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru 

o wyborze materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 

zmieniany bez zgody inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie 

zbadane i nie zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego materiały, elementy 

budowlane lub urządzenia, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko i ponosi pełną 

odpowiedzialność techniczną i kosztową. 

 

3. SPRZĘT. 
 
 Sprzęt, przeznaczony do wykonania robót, powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy 
oraz z zaleceniami podanymi w dokumentacji budowlano-wykonawczej, szczegółowej  
specyfikacji technicznej (SST), programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji 
robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Zmiana rodzaju lub ilości sprzętu użytego 
podczas robót wymaga zgody Inspektora nadzoru. W przypadku braku odpowiednich ustaleń 
w szczegółowych specyfikacjach technicznych (SST) niezbędna jest akceptacja sprzętu przez 
Inspektora nadzoru inwestorskiego.  

 Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu jaki nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Wykonawca dostarczy Inspektorowi 
nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam 
gdzie jest to wymagane przepisami. 

 Liczba i jakość sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie 
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej w terminie przewidzianym umową.  

 Sprzęt znajdujący się na budowie musi posiadać świadectwa stwierdzające 
dopuszczenie do wykonania określonego rodzaju robót. Wykonawca zobowiązany jest do 
utrzymywania sprzętu, maszyn, urządzeń i narzędzi, przez cały czas trwania robót, w dobrym 
stanie technicznym i gotowości do pracy. Sprzęt będzie spełniał normy ochrony środowiska 
i przepisy dotyczące użytkowania.  

 Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone 
do robót.  
 

4. TRANSPORT.  
 
 Przy realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie 
takich środków transportu, które zapewnią dobrą jakość wykonywanych robót oraz nie 
spowodują uszkodzeń mechanicznych bądź zmiany parametrów technicznych użytych do prac 
materiałów. Ilość środków transportowych musi zapewnić sprawne prowadzenie robót, bez 
zbędnych przerw i przestojów. 
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4.1. Wymagania dotyczące transportu poziomego 

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

uszkodzeń przewożonych materiałów i urządzeń. 

4.2. Wymagania dotyczące transportu pionowego 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu pionowego ustalonych w 

szczegółowych specyfikacjach technicznych (SST). Przy braku ustaleń środki te Wykonawca 

uzgadnia z Inspektorem nadzoru inwestorskiego. 

4.3. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na 

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

pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie 

usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT. 
 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót. 
 
 Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót w sposób jakościowo dobry, 
zgodnie z postanowieniami umowy, dokumentacją budowlano-wykonawczą, wymaganiami 
szczegółowych specyfikacji technicznych (SST), odpowiednimi normami i przepisami 
budowlanymi oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego i innych osób 
uprawnionych do kontroli budowy. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w czasie realizacji 
zadania w stosunku do rozwiązań przyjętych w dokumentacji budowlano-wykonawczej 
wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. Do robót dodatkowych Wykonawca może 
przystąpić dopiero po uzgodnieniu ich rodzaju i zakresu z Zamawiającym i po podpisaniu 
przez Zamawiającego protokołu konieczności, dodatkowego zlecenia lub aneksu do umowy 
na prowadzone prace.  

 Przed przystąpieniem do robót budowlanych kierownik budowy przedstawi 
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego zaświadczenie o posiadanych uprawnieniach 
budowlanych i przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów i Techników Budownictwa. 
Wykonawca opracuje projekt zagospodarowania placu budowy, plan bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia oraz projekt organizacji budowy. 

 Wszelkie polecenia Inspektora nadzoru, dotyczące realizacji budowy, będą 
wykonywane niezwłocznie, nie później niż w wyznaczonym terminie, pod rygorem 
wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu obciążają Wykonawcę. 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 
wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na 
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piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 
Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeżeli wymagać tego będzie 
Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  

 Po zakończeniu prac Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy 
i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy. Uprzątniecie terenu budowy stanowi 
wymóg określony przepisami administracyjnymi o porządku. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
 
 Celem kontroli jakości robót będzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, 
aby osiągnąć założoną jakość robót. Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor 
nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania u źródła ich 
wytwarzania. Wykonawca zapewni Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszelkiej 
potrzebnej do tego pomocy.  

 Dla zapewnienia dobrej jakości robót i użytych materiałów, Wykonawca jest 
zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli jakości robót. W tym celu należy 
przeprowadzić niezbędną ilość pomiarów i badań przy użyciu właściwego sprzętu i urządzeń. 
Wymagania co do zakresu badań i ich ilości określone są w Polskiej Normie i niniejszej 
specyfikacji technicznej (ST). Każda partia materiałowa dopuszczona do robót będzie 
posiadać atest producenta określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Kopie tych atestów 
lub badań będą dostarczone przez Wykonawcę inspektorowi nadzoru. 

 Jeżeli inspektor nadzoru zarządzi dodatkowe badania, to koszty tych badań obciążą 
Wykonawcę jedynie w tym przypadku, gdy zastosowane materiały lub prowadzone przez 
Wykonawcę roboty są niezgodne z wymogami podanymi w dokumentacji budowlano-
wykonawczej i szczegółowych specyfikacjach technicznych (SST). Koszty badań dodatkowo, 
ponadnormatywnie zlecanych przez stronę zamawiającą pokryje Inwestor. 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien poddać badaniu, pod względem 
zgodności z dokumentacją techniczną, materiały dostarczone na budowę. Materiały użyte do 
robót powinny być zgodne z pkt. 2 specyfikacji szczegółowych lub pośrednio na podstawie 
zapisów w dzienniku budowy, certyfikatów zgodności i załączonych atestów. 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. 

 Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że 
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. Koszty dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.  

 Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które posiadają 
certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie polskich Norm, aprobat technicznych oraz te 
materiały, które posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub 
aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 
jeżeli nie są objęte certyfikacją i które spełniają wymogi SST.  

 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 
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na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz 
technicznej strony budowy. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą 
oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy, 
i Inspektora nadzoru. 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.  
 

7. OBMIAR ROBÓT. 
 
 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie 
z dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót. Obmiar 
wykonanych robót przeprowadzony będzie po zakończeniu wszystkich prac.  

 Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym zawiadomieniu Inspektora 
nadzoru inwestorskiego o zakresie obmierzanych robót i terminie odbioru, co najmniej 3 dni 
przed tym terminem. Wyniki obmiaru są wpisywane do książki obmiaru. Obmiary 
przeprowadzane będą przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a także 
w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmianie Wykonawcy robót. 
Obmiaru robót zanikowych należy wykonać w czasie ich wykonywania, a robót ulegających 
zakryciu przed ich zakryciem. 

 Jeżeli wystąpi błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w przedmiarze robót lub 
specyfikacji technicznej (SST) nie zwalnia to Wykonawcy od obowiązku ukończenia tych 
robót. Błędne dane winny być poprawione przez Inspektora nadzoru. Natomiast obmiaru 
robót zanikowych należy wykonać w czasie ich wykonywania a robót ulegających zakryciu 
przed ich zakryciem. 

 Dla prawidłowego oszacowania wartości wykonanych robót, obmiarów robót należy 
wykonać dla każdej pozycji przedmiaru robót zgodnie z podanymi jednostkami i ich 
dokładnością pomiaru. Długości pomiędzy poszczególnymi punktami należy obmierzać 
poziomo, wzdłuż linii osiowej i podawać w [m]. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne 

nie wymagają dla określonych robót inaczej, objętości należy wyliczać w [m
3
] a powierzchnie 

w [m
2
]. Armaturę, sprzęt i urządzenia w [szt]. Ilości, które mają być obmierzane wagowo, 

będą określane w [kg] lub [t]. 
  Urządzenia i sprzęt pomiarowy, dostarczone przez Wykonawcę, winny posiadać 
świadectwa legalizacyjne (dla urządzeń tego wymagających) i być zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT. 
 
 W ramach wykonywanych robót wyróżnia się następujące rodzaje ich odbiorów: 

 a) odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu, 

 b) odbiór częściowy robót, 

 c) odbiór ostateczny  robót, 

 d) odbiór pogwarancyjny robót. 
 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
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 Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu polega na ocenie ilości, jakości oraz 
zgodności z dokumentacją budowlano-wykonawczą i specyfikacją techniczną (ST) 
wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji budowy ulegną zakryciu.  

 Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej 
części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy. Inspektor 
nadzoru dokonuje odbioru zezwalając na dalsze prowadzenie robót lub nakazuje usunięcie 
nieprawidłowości. Dalsze prowadzenie prac przez Wykonawcę jest możliwe dopiero po 
stwierdzeniu usunięcia wszystkich usterek przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 
8.2. Odbiór częściowy. 
 
 Częściowego odbioru robót dokonuje się w przypadku etapowego rozliczania robót, 
np. do celów miesięcznych płatności faktur przejściowych. Odbiór częściowy polega na 
ocenie ilości, jakości oraz zgodności z dokumentacją budowlano-wykonawczą oraz 
specyfikacją techniczną (SST) wykonanych robót. W tym celu kierownik budowy 
powiadamia zamawiającego oraz wpisuje do Dziennika Budowy zakres robót do odbioru 
częściowego. Inspektor nadzoru w ciągu 7 dni ma obowiązek dokonać odbioru robót. 
Płatność za wykonane częściowo roboty może wystąpić ze strony zamawiającego dopiero po 
usunięciu wad i usterek stwierdzonych przez inspektora nadzoru podczas odbioru. 
 
8.3. Odbiór ostateczny. 
 
 Celem odbioru ostatecznego jest finalna ocena w zakresie ilości, jakości, wartości oraz 
zgodności z dokumentacją budowlano-wykonawczą i specyfikacją techniczną (SST) 
wykonanych robót. 

 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
zawiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbiór ostateczny robót nastąpi 
w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez 
inspektora nadzoru zakończenia robót. Odbioru dokonuje komisja odbiorowa, w skład której 
wchodzą przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy, w obecności Inspektora nadzoru 
i kierownika budowy.  

 Podstawowym dokumentem, do dokonania odbioru ostatecznego robót, jest protokół 
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez zamawiającego. Do odbioru ostatecznego 
Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 - Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami, 

 - Specyfikację Techniczną, 

 - Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru, 

 - wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnych z ST, 

 - atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 

 - uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających 
 - i ulegających zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 

 - inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
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 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.  

 W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. Komisja dokonuje oceny 
przedłożonych dokumentów: protokołów odbioru częściowego, prób szczelności, protokołów 
pomiarów i badań, certyfikatów deklaracji zgodności. Z przeprowadzonych czynności 
sporządza się protokół zawierający ustalenia poczynione w trakcie odbioru. Protokół winien 
być podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i Wykonawcy. 

 Wszelkie usterki, wady i braki stwierdzone przy odbiorze Wykonawca usunie na własny 
koszt w terminie ustalonym w protokole odbioru. O usunięciu usterek i odebraniu 
zakwestionowanych robót decyduje Inspektor nadzoru inwestorskiego powiadomiony 
pisemnie przez Wykonawcę. Jeżeli w wyznaczonym terminie Wykonawca nie wykona 
czynności naprawczych wskazanych w protokole odbioru ostatecznego, to zamawiający może 
sam dokonać poprawek finansowo obciążając Wykonawcę.  

 Jeżeli wady i braki stwierdzone w czasie odbioru uniemożliwiają użytkowanie obiektu 
budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub 
żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi. 

 
8.4. Odbiór pogwarancyjny. 
 
 Protokolarne stwierdzenie usunięcia usterek robót prowadzonych przez Wykonawcę 
stanowi początek biegu okresu gwarancyjnego. Przed upływem terminu gwarancji 
zamawiający zwołuje odbiór pogwarancyjny. Polega on na ocenie wizualnej robót w celu 
stwierdzenia usunięcia starych bądź nowych usterek powstałych na skutek wadliwego 
wykonania robót. Z powyższych czynności spisywany jest protokół na zasadach jak dla 
odbioru ostatecznego. 
 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 
 Podstawą płatności, za wykonane prace budowlane tymczasowe i towarzyszące, będzie 
kosztorys ofertowy złożony przez Wykonawcę i sporządzony w oparciu o dostarczony przez 
Zamawiającego przedmiar robót (ślepy kosztorys). Cena pozycji kosztorysu ofertowego 
winna obejmować wszystkie czynności, badania i wymagania określone dla tej pozycji w 
dokumentacji budowlano-wykonawczej i specyfikacji technicznej (SST). Katalogi Nakładów 
Rzeczowych, podane przy każdej pozycji przedmiarowej, nie służą jako podstawa 
wyceny robót a są jedynie opisem przedmiotu zamówienia.  

 Cena jednostkowa danej pozycji kosztorysu ofertowego obejmować będzie: 

− robociznę bezpośrednią, 

− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 

− wartość sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac 
budowy i z powrotem, montaż i demontaż stanowiska pracy), 

− koszty pośrednie, w skład których wchodzą płace personelu i kierownictwa budowy, 
pracowników nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym 
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doprowadzenie energii i wody), wydatki dotyczące BHP, usługi obce na rzecz 
budowy, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

− zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym, 

− podatki i obowiązkowe składki obliczone zgodnie z przepisami. 

 Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

 Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym 
kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za 
wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową.  
 

 9.1.  Roboty dodatkowe 

 9.1.1. Definicja "roboty dodatkowe" 

 Jeżeli konkretne roboty nie były objęte pierwotnym zamówieniem złożonym na 
podstawie projektów oraz nie były objęte przedmiotem zamówienia określonego na podstawie  
danych projektów jak też nie były uwzględnione w cenie umownej - takie roboty 
w rozumieniu art. 630 § 1 i 2 k.c. nazywają się w każdym wypadku robotami dodatkowymi.  
 Jeżeli w toku wykonywania robót zajdzie konieczność wykonania prac dodatkowych, to 
przyjmujący zamówienie może żądać podwyższenia wynagrodzenia za takie roboty 
dodatkowe, jeżeli wykonał je za zgodą Zamawiającego. 

 9.1.2. Zlecenie robót dodatkowych 

 W przypadku konieczności udzielenia Wykonawcy zamówień dodatkowych, 
nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 20% realizowanego 
zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się 
konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli: 

  a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia  
  dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia  
   niewspółmiernie wysokich kosztów 
  lub 
  b) wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania  
  zamówienia dodatkowego, to Inwestor może udzielić zamówienia z wolnej ręki. 

 Na realizację ewentualnych robót dodatkowych zostanie zawarta nowa umowa w trybie 
art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 
19 poz. 177 z późniejszymi zmianami). 
 

10. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY. 
 
 W trakcie wykonywania robót budowlanych należy zastosować się do: 

1. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane (Dz. U. Nr89, poz. 414 z  
 późniejszymi zmianami); 

2. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie  
 warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; 

3. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie  
 dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia  
 zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia; 
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4. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie  
 szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz  
 szczegółowego zakresu rodzaju robót budowlanych, stwarzających zagrożenia  
 bezpieczeństwa i zdrowia ludzi; 

5. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie  
 bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych; 

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

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

8. Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 
 z późn. zm.); 

9. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 
 z późn. zm.); 

10. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.  
 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 
 1650); 

11. 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); 

12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające  
 rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej  oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia  (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 

 Należy również stosować się do norm i przepisów powoływanych w tekście niniejszej 
 specyfikacji technicznej. 
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SST – 00.01. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
 
1. Wstęp  
 
1.1. Przedmiot SST  
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót rozbiórkowych.  
 
1.2. Zakres stosowania SST  
 
Niniejsza specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu robót zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych dla zadania 
„Zagospodarowanie terenu część B (Zamknięta) przy specjalistycznym Szpitalu im. Ks. 
Biskupa Józefa Nathana w Branicach.   
 
1.3. Zakres robót objętych ST  
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie rozbiórek istniejącego ogrodzenia wewnętrznego wokół Części B 
(Zamkniętej).  
 
1.4. Określenia podstawowe  
 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Kierownika budowy.  
 
2. Materiały  
 
2.1. Dla robót rozbiórkowych materiały nie występują. 
 
3. Sprzęt  
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Ogólna Specyfikacja Techniczna.  
3.1. Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt.  
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. W miejscach lokalizacji urządzeń 
podziemnych, np. przyłączy , sieci lub ich sąsiedztwie roboty prowadzić wyłącznie ręcznie.  
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu np.:  
- żurawi budowlanych samochodowych,  
- podnośnika montażowego samochodowego hydraulicznego,  
- koparek podsiębiernych,  
- samochód skrzyniowy 5 t,  
 
4. Transport  
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Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Ogólna Specyfikacja Techniczna.  
Transport materiałów z rozbiórki należy prowadzić środkami transportu kołowego z 
zabezpieczeniem przewożonego ładunku przed przemieszczaniem na skrzyni ładunkowej i 
spadaniem na jezdnię. 
 
5. Wykonanie robót  
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Ogólna Specyfikacja Techniczna  
5.1. Roboty przygotowawcze  
 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:  
– teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP,  

– zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną, instalację teletechniczną i wodno-
kanalizacyjną oraz wszelkie istniejące uzbrojenie.  
 
5.2. Roboty rozbiórkowe  
 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. 
(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych.  
 
6. Kontrola jakości robót  
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
 
Ogólne zasady jakości robót podano w ST Ogólna Specyfikacja Techniczna.  
 
6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych  
 
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót 
Rozbiórkowych  
 
7. Obmiar robót  
 
Jednostkami obmiarowymi są:  
- dla nawierzchni boisk, placów i chodnika – m2 (metr kwadratowy) 
- dla krawężnika, opornika, obrzeża, itp. - m (metr).  
 
8. Odbiór robót  
 
Wszystkie roboty rozbiórkowe podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  
 
9. Podstawa płatności  
 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane 
przez Kierownika budowy i Zleceniodawcę mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.  
 
10. Uwagi szczegółowe  
 
10.1. Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Kierownika 
budowy Inspektora Nadzoru. i Zleceniodawc 
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SST – 00.02. ROBOTY ZIEMNE (wykopy pod fundamenty) 

Kod CPV 45111200 

Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  i 

odbioru robót ziemnych pod fundamenty i podwaliny ogrodzenia. 

Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 

Roboty , których dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmuje wszystkie czynności  

umożliwiające i mające na celu wykonanie robót ziemnych dla zrealizowania wszystkich 

elementów zewnętrznych projektowanego budynku, zgodnie z Dokumentacją Projektową          

i przedmiarem robót. Zakres rzeczowy robót do wykonania podano w obmiarze robót. 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót 

ziemnych i obejmują wykonanie wykopów w gruntach nie skalistych (kat. I-III) 

Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 

oraz określeniami podanymi w Dokumentacji Projektowej. 

Fundament konstrukcji – element konstrukcji współpracujący z gruntem- przekazujący 

wszelkie obciążenia z konstrukcji na grunt. 

Wskaźnik zagęszczania-jest to stosunek gęstości objętościowej szkieletu gruntowego, gruntu 

sztucznie zagęszczonego (nasypu) do maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu 

gruntowego. 

Wilgotność optymalna gruntu- wilgotność optymalna gruntu jest to wilgoć, przy której grunt 

ubijany znormalizowany uzyskuje maksymalną gęstość objętościową. 

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

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

Odkład- miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 

wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów, zasypów oraz innych 

prac związanych. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami. 
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Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora. 

Materiały 

Do zasypywania wykopów należy użyć gruntu wydobytego z tego samego wykopu, nie 

zamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna, odpady materiałów 

budowlanych itp. 

Zasypywanie wykopów gruntem rodzimym jest niedopuszczalne w miejscach, w których 

grunt rodzimy nie spełnia wymagań podanych dalej dla zasypki. Grunty uzyskane przy 

wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym 

stopniu do zasypania i budowy skarp. Grunty przydatne do budowy mogą być wywiezione 

poza teren budowy tylko za zezwoleniem Zamawiającego. 

Zamawiający może nakazać pozostawienie na trenie budowy gruntów, których czasowa 

przydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 

Sprzęt 

Roboty mogą być wykonywane mechanicznie bądź ręcznie 

Roboty ziemne można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez 

Inspektora, nie powodującego naruszenia budowy podłoża ponad niezbędne minimum 

wymagane Dokumentacją Projektową. Wykonawca przystępujący do wykonania robót 

ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu do: 

                - odspajania i wydobywania gruntów (mechaniczne koparki, ładowarki) 

                - transportu mas ziemnych (samochody, wywrotki, samochody skrzyniowe itp.) 

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

Transport 

Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi 

przez Inspektora w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem, Należy umieścić je 

równomiernie na  całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem   i 

przesuwaniem. W szczególności przestrzegać należy warunków zapewnienia ochrony przed 

wpływami atmosferycznymi (deszcz, śnieg) co mogłoby zmienić w sposób niekontrolowany 

parametry gruntu. 
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Z tych samych względów materiały składowane na okład należy również bezpośrednio 

zabezpieczyć, przestrzegając ich nie przemieszczania się w trakcie składowania. Wybór 

środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii 

gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości 

transportu. Wydajność środków transportu powinna być ponadto dostosowana do wydajności 

sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą 

roszczeń wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone 

odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Zamawiającego. 

Roboty ziemne 

Urządzenia i materiały napotkane w trakcie prowadzenia robót 

W przypadku natrafienia w poziomie posadowienia na grunt o nośności mniejszej od 

przewidzianej w projekcie lub na grunt silnie nawodniony lub na kurzawkę, roboty należy 

przerwać i powiadomić inwestora w celu ustalenia odpowiednich sposobów zabezpieczeń. 

Jeżeli napotyka się urządzenia podziemne nie przewidziane  w dokumentacji, lub materiały 

nadające się do dalszego użytku, roboty należy przerwać, powiadomić Inwestora oraz 

instytucje sprawujące nadzór nad tymi urządzeniami, a dalsze prace prowadzić po 

uzgodnieniu trybu postępowania. 

W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub szczątki archeologiczne roboty należy 

przerwać i powiadomić Inwestora oraz władze konserwatorskie. 

Zabezpieczenia  ścian wykopów 

Jeśli Dokumentacja Projektowa (ze względu na nieskomplikowany charakter zabezpieczeń) 

nie narzuca rozwiązania, Wykonawca rozwiąże sposób zabezpieczenia wykopu we własnym 

zakresie, zgodnie z obowiązującymi normami i wytycznymi w porozumieniu z Inspektorem. 

Zasady prowadzenia robót 

Metoda wykonania robót ziemnych powinna być odpowiednio dobrana do wielkości robót, 

głębokości wykopu, ukształtowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzętu 

mechanicznego. 

Wykopy fundamentowe powinny być wykonywane w takim okresie, żeby po ich zakończeniu 

można było natychmiast przystąpić do wykonania przewidzianych w nich robót i szybko 

zlikwidować wykopy przez ich zasypanie. 
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Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej budowli, na głębokości 

równej lub większej niż głębokość posadowienia fundamentów tych budowli, należy 

zastosować środki zabezpieczające przed osiadaniem  i odkształcaniem tych budowli 

Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie 

prowadzenie robót, a naprawa uszkodzeń wynikłych z nieprawidłowego ukształtowania skarp 

wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od Dokumentacji Projektowej obciążą 

Wykonawcę robót ziemnych. 

Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu 

przydatności do budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich 

wymieszanie. Odstępstwo od powyższego wymagania uzasadnione skomplikowanym 

układem warstw geotechnicznych , wymaga zgody Zamawiającego. 

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane 

w nasyp lub przewiezione na odkład. O ile Zamawiający dopuści czasowe składowanie 

odspojonych gruntów, należy je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym 

zawilgoceniem. Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury 

gruntu dna wykopu, przy czym w porównaniu do projektowanego poziomu, powinna być 

pozostawiona niedobrana warstwa gruntu, o grubości co najmniej 20 cm. Warstwa ta powinna 

być usunięta ręcznie bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu. 

Jeżeli grunt jest zamarznięty nie należy odspajać go do głębokości około 0,5 m powyżej 

projektowanych rzędnych robót ziemnych. 

Postępowanie w przypadku przegłębienia wykopów. 

W przypadku przegłębienia wykopów poniżej przewidywanego poziomu, a zwłaszcza poniżej 

projektowanego poziomu posadowienia należy się porozumieć z Inspektorem celem podjęcia 

odpowiednich decyzji, względnie doprowadzić do ponownego wypoziomowania dna               

i wykonać grubszy podkład na koszt Wykonawcy. 

Odwodnienia robót ziemnych 

Niezależnie od budowy urządzeń stanowiących elementy systemów odwadniających, 

Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia które 

zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych, tak aby 

zabezpieczyć grunty przed nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania 

wykopów i nasypów aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót 

spadki zapewniające prawidłowe odwodnienie. 
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Jeżeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowodują ich 

długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia 

ich gruntami przydatnymi, na własny koszt, bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony 

Zamawiającego za te czynności jak również za dowieziony grunt. Odprowadzenie wód do 

istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone 

uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 

Odwodnienie wykopów 

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym 

okresie trwania robót zimnych. Wykopywanie wykopów liniowych powinno postępować w 

kierunku podnoszenia się niwelety. W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni 

spadek podłużny i nadać przekrojom poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód 

z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów 

spoistych i nie mniejszy niż 2% przypadku gruntów niespoistych. Należy uwzględnić 

ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania ich 

robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie 

postępu robót ziemnych. 

Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy  i/lub dreny. 

Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 

Wymagania dotyczące zagęszczenia 

Jeżeli grunty rodzime w wykopach nie spełniają wymaganego wskaźnika zagęszczenia wg 

projektu, to przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je zagęścić . 

Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie 

zagęszczenie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, 

umożliwiającego uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. Możliwe do 

zastosowania środki, proponuje Wykonawca i przestawia do akceptacji Inwestorowi. 

Ruch budowlany 

Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy 

gruntu(nakładu) powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 metra. 

Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim 

jedynie ruch maszyn wykonujących tę czynność budowlaną. Może odbywać się jedynie 

sporadyczny ruch pojazdów, które nie spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu. Naprawa 
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uszkodzeń powierzchni  robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych powyżej 

warunków obciąża Wykonawcę robót ziemnych 

Zasypki  

Wykonawca może przystąpić do zasypywania po uzyskaniu zezwolenia Inspektora, co 

powinno być potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy. Każda warstwa gruntu zasypki 

powinna mieć grubość 0,2 m. Można ją zagęszczać ręcznie lub mechanicznie. Wskaźnik 

zagęszczenia gruntu wg Proctora nie powinien być mniejszy niż: 

-1,00 – dla górnej warstwy nasypu gr. 0,50m, 

-0,95 – dla warstwy do głębokości 1,20 m 

-0,90 – dla warstw poniżej 1,20 

W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów zagęszczenia warstwy należy określać 

za pomocą oznaczenia wskaźnika zagęszczenia lub porównania pierwotnego i wtórnego 

modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931 –02. 

Porównanie modułów należy stosować tylko dla gruntów gruboziarnistych, dla których nie 

jest możliwe określenie wskaźnika zagęszczenia !s, wg BN-77/8931-12. Wskaźnik 

zagęszczenia określony wg BN-77/8931-12 powinien spełniać wymagania podane wyżej. 

Jeżeli jako kryterium oceny zagęszczenia stosuje się porównanie modułów odkształcenia, to 

wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia określonych zgodnie z BN-

64/8931-02 nie powinna być większa niż 2,2 

Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające to 

Wykonawca powinien spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i 

powtórnie zagęścić. 

Wilgotność gruntu winna być zbliżona do wilgotności optymalnej dla danego gruntu. W 

wypadku gdy wilgotność ta wynosi mniej niż80% wilgotności optymalnej, zagęszczaną 

warstwę należy polewać wodą. Jeżeli wilgotność gruntu jest większa od optymalnej, grunt 

przed zagęszczaniem winien być osuszony. 

Wilgotność optymalna i maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego powinny 

być wyznaczone laboratoryjnie. W przypadku braku badań laboratoryjnych wilgotność 

optymalną gruntu można przyjmować orientacyjnie : dla piasków i żwirów –10% 

Przy zagęszczeniu gruntu nasypowego należy przestrzegać następujących zasad: 
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- rozścielać grunt warstwami równej grubości – sposobem ręcznym , 

lekkim sprzętem mechanicznym, 

- warstwę nasypanego gruntu zagęszczać na całej powierzchni, przy 

jednakowej liczbie przejść urządzenia zagęszczającego, 

- prowadzić zagęszczanie od krawędzi ku środkowi nasypu. 

Dokładność wykonania wykopów 

Dopuszczalne odchyły nie powinny być większe niż: 0,002 – dla spadków terenu.± 2% - dla 

wskaźnika zagęszczenia gruntu i ± 5 cm dla rzędnych dna wykopu. Pochylenie skarp nie 

powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości wyrażonej tangensem 

kąta. Maksymalne głębokości nierówności na powierzchni skarb nie powinna przekraczać 10 

cm przy pomiarze łatą3-metrową, albo powinny być spełnione inne wymagania dotyczące 

równości wynikające ze sposobu umocnienia powierzchni 

Kontrola jakości robót 

Zasady ogólne 

Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST. Sprawdzenie i 

odbiór winny być wykonane zgodnie z normami: 

PN-68.B-06050 – Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania  

I badania przy odbiorze 

BN-83/8836-02- Przewody podziemne. Roboty ziemne 

Warunki szczegółowe 

Sprawdzenie wykonania wykopów i zasypu wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z 

wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji i w Dokumentacji Projektowej 

W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

- odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości 

- zapewnienie pewnego osadzenia rozparć stosowanych ścianek 

zabezpieczenia wykopów 

- odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót, dokładność 

wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie) 
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Sprawdzenie jakości wykonania zasypek polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 

określonymi w niniejszej ST i Dokumentacji Projektowej. 

Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy musi być potwierdzona przez Inspektora 

wpisem do Dziennika Budowy. 

Ocenę wyników zagęszczenia gruntów, zawartych w dokumentach kontrolnych, 

przeprowadza się w następujący sposób. 

a) oblicza się średnią arytmetyczną wszystkich wartości Is lub stosunku modułów 

odkształcenia 1 przedstawionych przez Wykonawcę w raportach w bieżącej kontroli 

robót ziemnych, 

b) zagęszczenie nasypu na dojeździe uznaje się za zgodne z wymaganiami, jeśli 

spełnione będą warunki: 

–2/3 wyników badań użytych do obliczenia średniej spełnia warunki zagęszczenia a 

pozostałe wyniki nie powinny odbiega ć o więcej niż5% (!s) lub 10% (!0) od wartości 

wymaganej 

- Is – średnie nie mniej niż Is – wymagane, 

- I0 – średnie nie mniej niż Io – wymagane, 

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami 

ST określonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacją projektową 

Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 

- właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być zgodny z założeniami projektu. 

Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 

Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech określonych w punktach 5 i 6 ST 

powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. \ 

Odbiór robót 

Zgodność robót z Projektem i Specyfikacją 
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Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadzić zgodnie z ST. Podstawą 

dokonania oceny ilości i jakości robót ulegających zakryciu i zanikających są następujące 

dane i dokumenty: 

a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie 

budowy i akceptowanymi przez inspektora, 

b)  dane geotechniczne, zawierające informacje o rodzaju gruntu, w którym były 

wykonywane roboty fundamentowe i ziemne. 

c) atesty użytych na zasypki konstrukcyjne i podbudowy materiałów budowlanych, 

d) Dziennik Budowy 

e) uzasadnienie ewentualnych zmian Dokumentacji 

Zakres 

Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 

a) zgodności wykonania wykopów i robót ziemnych z projektem, 

b) rzędnych dna wykopu, 

c) grubości poszczególnych warstw zasypki, 

d) wskaźnika zagęszczenia gruntów. 

Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy robót przeprowadzić zgodnie z ST. Przy odbiorze końcowym powinny być 

przedłożone następujące dokumenty: 

- wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań, 

- protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu 

Normy i przepisy związane 

[1] PN-72/8932-01 – Roboty ziemne , budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i 

badania przy odbiorze. 

[2] BN-72/8932-01 – Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 

[3] BN-83/8836-02 – Przewody podziemne. Roboty ziemne. 

[4] BN-77/893 1-12 – Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

[5] PN-86/B-02480- Grunty budowlane. Określenia, symbole. Podział i opis gruntów. 
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[6] PN –81/B-04452- Grunty budowlane Badania polowe. 

[7] PN-88/B-04481 – Grunty budowlane. Badanie próbek gruntów. 

[8] PN-60/B-04493 – Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. 

[9] PN-78/B-06714/28 – Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości siarki metodą 

bromową. 

[10]  PN-80/B-06714/37 – Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazowego. 

[11] PN –57/I 1-93433 – Stal węglowa walcowana. Grodziec. Warunki techniczne wykonania 

i odbioru robót budowlano-montażowych. ITB Warszawa 1989 r. 

[12] BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą. 

[13] Wytyczne wykonania robót budowlano – montażowych w okresie obniżonych 

temperatur. Wydawnictwo ITB – Warszawa 1988. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STWiO – Zagospodarowanie terenu przy Specjalistycznym Szpitalu im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach                           

 

Pracownia Projektowa ABrys        47-400 Racibórz ul. Kolejowa 20 

Str. 30 

SST – 00.03  ROBOTY Z BETONU KONSTRUKCYJNEGO  

Kod CPV 45262311-4 

Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z wykonywaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych z betonu 

konstrukcyjnego. 

Zakres robót objętych Specyfikacją. Techniczną. 

Roboty, których dotyczy ST, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie elementów i obiektów z betonu konstrukcyjnego, łącznie z zasadami prowadzenie 

robót związanych z: 

- wykonaniem mieszanki betonowej, 

- wykonaniem deskowań, szalunków i niezbędnych rusztowań, 

- układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej. 

Celem wykonywanych prac jest realizacja elementów betonowych i żelbetowych: 

fundamenty, ściany wykonywane w technologii monolitycznej i elementy stropów 

żelbetowych. 

Zakres rzeczowy robót do wykonania podano w przedmiarze robót. 

Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

Beton zwykły – beton po gęstości powyżej 1,8 kg dm 3 , wykonany z cementu, wody i 

kruszywa mineralnego o frakcjach  piaskowych i grubszych, oraz ewentualnych dodatków 

mineralnych i domieszek chemicznych. 

Mieszanka betonowa – mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu 

Klasa betonu- symbol literowo – liczbowy (np. C20/25) klasyfikujący beton pod względem 

jego wytrzymałości na ściskanie. Pierwsza liczba po literze C oznacza wytrzymałość 

charakterystyczną na walcach średnicy podstawy 15cm i wysokości 30 cm. Druga liczba 

oznacza wytrzymałość gwarantowaną na próbkach sześciennych o boku 15 cm i odpowiada 

wytrzymałości w dotychczasowych oznaczeniach.  
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Nasiąkliwość betonu- stosunek masy wody, którą beton jest zdolny wchłonąć do swojej 

masy w stanie suchym. 

Stopień mrozoodporności- symbol literowo –liczbowy (np. F 150) klasyfikujący beton pod 

względem jego odporności na działanie mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę 

cykli zamrażania i odmrażania próbek betonowych. 

Stopień wodoszczelności- symbol literowo –liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod 

względem przepuszczalności wody.  Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość 

ciśnienia wody w [MPa], działającego na próbki betonowe. 

Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie- wytrzymałość zapewniona z 95% 

prawdopodobieństwem, uzyskana w wyniku badania na ściskanie kostek sześciennych o boku 

150mm, wykonywanych, przechowywanych i badanych zgodnie z PN-88/B-06250 

Zaczyn cementowy -mieszanina cementu i wody, 

Zaprawa – mieszanina cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków 

przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.  

Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora. 

Materiały 

Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują postanowienia odpowiednich 

polskich norm. 

Składniki mieszanki betonowej. 

 Cement – wymagania i badania. 

Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w PN-B-

19701:1997. Dopuszczalne jest stosowanie cementu marki”32,5”. 

Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości (atest) wraz z 

wynikami badań. 

Zakazuje się pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów) jeśli nie ma pewności, że 

dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni. 
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Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-88/B-

04300, a wyniki ocenione wg normy PN-B-19701:1997. Zakres badań cementu pochodzącego 

z dostawy, dla której jest atest z wynikami badań cementowni- można wykonać w zakresie 

badań podstawowych. Prze użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement 

powinien podlegać następującym badaniom: 

- oznaczenie czasu wiązania wg PN-88/B-04300, oznaczenie zmiany objętościwg PN-

88/B-04300.  

W wypadku, gdy w/w badania wykażą niezgodność z normami, cement nie może być użyty 

do betonu.  

Magazynowanie i okres składowania, 

Dla cementu pakowanego(workowanego): 

składy otwarte(wydzielone miejsca zaduszone na otwartym terenie, zabezpieczone z boków 

przed opadami) lub magazyny zamknięte(budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i 

ścianach). 

Dla cementu luzem: 

        magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przeznaczone do 

pneumatycznego  

       załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzenia 

kontroli   

      objętości cementu, włazy do oczyszczenia oraz klamry na wewnętrznych ścianach) 

Podłoża 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  

zależny jest od miejsca przechowywania. 

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

-  po upływie trwałości podanym przez wytwórcę, w przypadku przechowywania w 

składach zamkniętych.  

Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinna być 

przechowywana osobno w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 
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Kruszywo 

Kruszywo grube – wymagania i badania. 

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 budowy składowane oddzielnie 

na umocnionym i czystym podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się. W przypadku 

stosowania kruszywa pochodzącego z różnych źródeł należy spowodować, aby udział tych 

kruszyw był jednakowy dla całej konstrukcji betonowej. 

Kruszywa grube powinny wykazywać wytrzymałość badaną przez ściskanie w cylindrze 

zgodną z wymaganiami norm BN-69/6721-02 i BN-68/6723-01. 

W kruszywie grubym nie dopuszcza się grudek gliny, zawartość podziarna nie powinna 

przekraczać 5 %, a nadziarna 10%, Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 

-  ¼    najmniejszego wymiaru poprzecznego 

- ¾  odległości w świetle między prętami zbrojenia, leżącymi w jednej płaszczyźnie 

prostopadłej do kierunku betonowania. 

Do betonu klasy B25 można stosować żwir o maksymalnym wymiarze ziarna 31,5 mm. Żwir 

powinien spełniać wymagania normy PN-86/B-06712 dla marki 30 w zakresie cech 

fizycznych i chemicznych. Mrozoodporność żwiru, badana metodą bezpośrednią wg BN-

84/6774-02 ogranicza się do 10% 

Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wykonać 

kontrolne badania niepełne, obejmujące: 

- oznaczenie składu ziarnowego wg PN-91/B-067 14/15, 

- oznaczenie z ziaren nieforemnych wg PN-78/B-067 14/16 

- oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych PN-78/B-067 14/12 

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

ogólnych, 

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

W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami wg 

PN-86/B-06712, użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu(np. przez 
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płukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Należy 

prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-77/B-06714/18 dla korygowania 

recepty roboczej betonu. 

Kruszywo drobne wymagania- badania. 

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 –57-76% 

Piasek powinien spełniać następujące wymagania: 

- zawartość pyłów mineralnych-do 1,5% 

- reaktywność alkaliczna z cementem –wg PN-78/06714/34 –wzrost <1%, 

- zawartość związków siarki – do 0,20% 

- zawartość zanieczyszczeń obcych – do 0,25% 

- zawartość zanieczyszczeń organicznych – nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej. 

- zawartość gliny – niedopuszczalna. 

Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym: 

- oznaczenie składu ziarnowego wg PN-91/B-067 14/15, 

- oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-78/B –067 14/12, 

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

ogólnych, 

- oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN – 78/B-067 14/13 

Zobowiązuje się dostawcę do przekazania, dla każdej partii piasku, wyników badań pełnych 

wg PN-86/B-06712 oraz okresowo wyników badania specjalnego, dotyczącego reaktywności 

alkalicznej. Dla betonów klas B<30 należy stosować kruszywo o łącznym uziarnieniu 

mieszczącym się w granicach podanych niżej: 

Dla kruszywa do 16mm: 
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Bok oczka sita [mm]                            Przechodzi przez sito[%] 

          0,25                                                            3-8 

           0,5                                                         07-20 

             1,00                                                        12-33 

          2,00                                                        21-42 

          4,00                                                        36-56 

          8,00                                                        60-70 

          16,00                                                         100 

Dla kruszywa do 31,5 mm: 

Bok oczka sitka [mm]                          Przechodzi przez sito [%] 

          0,25                                                           2-8 

          0,50                                                         5-18 

          1,00                                                         8-28 

          2,00                                                       14-37 

          4,00                                                       23-47 

          8,00                                                       38-62 

         16,00                                                      62-80 

         31,50                                                         100 

Należy dążyć aby punkt pyłowo piaskowy wynosił: 

- 0,3- dla betonów gęsto plastycznych 

-0,5 – dla betonów plastycznych. 

Zaleca się aby punkt piaskowy wynosił: 

35-40% przy kruszywie grubym do 16 mm, 

30-35% przy kruszywie grubym do 31,5 mm. 

Woda zarobowa  
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Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250. Wodę 

przewiduje się czerpać z  wodociągów miejskich( woda ta nie wymaga badania)  

Domieszki i dodatki  do betonu. 

Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych  domieszek chemicznych o działaniu: 

- napowietrzającym 

- uplastyczniającym, 

- przyspieszającym lub opóźniającym. 

Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych napowietrzająco – uplastyczniających. 

 Mieszanka betonowa 

Na budowie należy stosować klasy betonu określone w Dokumentacji Projektowej. 

Wymagania ogólne dla betonu konstrukcyjnego. 

- nasiąkliwość – do 4%- badanie wg PN-88/B-06250 

- mrozoodporność – ubytek masy  nie większ6y niż 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie 

nie większy niż20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (FI5 0) – badanie wg PN –

88/B-06250, 

- wodoszczelność – większa od 0,4 MPa (W4) 

- wskaźnik wodno-cementowy (w/C) < 0,50. 

Skład mieszanki betonowej winien być ustalony zgodnie z PN-88/B-06250, to jest: 

a) Skład mieszanki powinien być taki, aby przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne 

ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczenia przez wibrowanie. 

b) wskaźnik wodno- cementowy(w/c) ma być mniejszy od 0,50. 

c) Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium wykonawcy lub wytwórni betonów i 

wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora. 

d) Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien               

odpowiadać najmniejszej jamistości. 

e) zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie 

zapewniać niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrownie oraz nie powinna być 

większa niż: 
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- 37% - przy kruszywie grubym do 31,5 mm 

- 42% - przy kruszywie grubym do 16 mm 

Sprzęt. 

Roboty betoniarskie można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego 

przez Inspektora. Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie 

składników winno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu(zabrania 

się stosowania mieszarek wolnospadowych) 

Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do 

podawania mieszanek plastycznych. 

Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować: 

- przy zagęszczaniu wgłębnym – wibratory z buławami o średnicy nie większej niż 0,65 

odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 

6000 drgań /minutę 

- przy zagęszczaniu powierzchniowym ( do wyrównania powierzchni) – stosować łaty 

wibracyjne charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości. 

Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej. 

Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi 

przez Inspektora, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Środki do transportu 

betonu: 

- mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi tzw. 

„gruszkami” 

- ilość „gruszek” należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z 

uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w 

przypadku awarii samochodu. 

Czas transportu i wbudowania: 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

- 90 min. – przy temperaturze +15 ºC 

- 70 min. – przy temperaturze +20 ºC 

- 30 min – przy temperaturze +30 ºC 
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Wykonanie robót 

Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić w oparciu o szczegółowy program i 

dokumentację technologiczną ( zaakceptowaną przez Inspektora) Obejmującą: 

                - 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 przerwach, 

                - sposób pielęgnacji betonu, 

                - warunki rozformowania konstrukcji,  

                - zestawienie koniecznych badań. 

Przed przystąpieniem do betonowania, powinna być stwierdzona prawidłowość wykonania 

wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 

- prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, 

- prawidłowość wykonania zbrojenia 

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej i 

właściwy montaż taśm uszczelniających PVC 

- prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania przerw 

dylatacyjnych, warstw izolacyjnych 

- prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych (szalunki, 

kanały, wpusty, sączki itp.) 

- gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm:PN-88/B-06250 i 

PN-65/B- 06251. 

Wytwarzanie mieszanki betonowej. 

Dozowanie składników. 
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a) dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie 

wagowo z dokładnością: 

- ± 2% - przy dozowaniu cementu i wody 

- 3% - przy dozowaniu kruszywa. 

Dozowniki muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Wagi winny być kontrolowane 

co najmniej raz w roku. Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być 

sprawdzane co najmniej raz w miesiącu. 

b) przy dozowaniu składników powinno się uwzględnić korektę związaną ze zmiennym 

zawilgoceniem kruszywa. 

Mieszanie składników. 

Mieszanie składników winno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym 

działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). Czas mieszania należy 

ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty. 

Podawanie i układanie mieszanki betonowej. 

Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji 

umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek 

plastycznych, przy stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne, 

przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy 

wylocie. 

Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: 

- położenie zbrojenia, 

- zgodność rzędnych z projektem, 

- czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych otulin zbrojenia 

Mieszanki betonowej nie należy przestrzegać dokumentacji technologicznej, która 

powinna uwzględniać następujące zalecenia: 

- w fundamentach mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub 

rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, warstwami o grubości do 40 cm, 

zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 
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- przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika 

lub rorociągu pompy, przy betonowaniu stref przydylatacyjnych stosować wibratory 

wgłębne. 

Zagęszczanie betonu 

Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować następujące warunki. 

- przy zagęszczaniu wgłębnym – wibratory z buławami o średnicy nie większej niż 0,65 

odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 

6000 drgań/minutę. 

- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą  

wibratora, 

- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5-8 

cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 

sekund, po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym, 

-kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4R ( gdzie R- 

skuteczny promień działania wibratora) : odległość ta zwykle wynosi 0,3 –0,7 m, 

- przy zagęszczaniu powierzchniowym ( do wyrównania powierzchni) – stosować łaty 

wibracyjne charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości, 

- czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką(łatą) wibracyjną w jednym 

miejscu powinien wynosić od 30 do 60 sekund 

- zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku 

głębokości i od 1,0 do 1,5 w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy 

ustalić doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola., 

- mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne. 

Przerwy w betonowaniu. 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidywanych i 

uzgodnionych z projektantem i uszczelniać taśmami dylatacyjnymi PVC lub innymi 

taśmami przewidzianymi do przerw roboczych za zgodą Inspektora Ukształtowanie 

powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z Projektantem, a w 

prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do 

kierunku naprężeń głównych. 
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Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie 

przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 

- usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz 

warstwy szkliwa cementowego, 

- zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z gęstego 

zaczynu cementowego o grubości 2-3 mm lub zaprawy cementowej 1:1 o grubości  

5 mm. 

Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania 

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanego przez wibrowanie, wznowienie 

betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub całkowitym 

stwardnieniu betonu, jeśli temperatura powietrza nie jest wyższa niż 20ºC to czas trwania 

przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać 

dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 

Pobranie próbek i badanie 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych( przez 

W odpowiedzi własne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normą PN-88/B-

06250 i dodatkowymi wymaganiami GDDP oraz gromadzenia, przechowywania i 

okazywania Inspektorowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i 

stosowanych materiałów. 

Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan 

kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli 

powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi ST oraz 

ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidłowości stosowanych zabiegów 

technologicznych. 

Badania powinny obejmować: 

- badanie składników betonów, 

 - badanie mieszanki betonowej, 

- badanie betonu 

Zestawienie wymaganych badań betonu wg PN-88/B-06250 podano poniżej: 

Badania składników betonu: 
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Badanie cementu : 

- czas wiązania, zmiany objętości, obecność grudek, norma PN-88/B-06250 – punkt 3.1. 

metoda badania : PN-88/B –04300 

termin badania : bezpośrednio przed użyciem każdej partii 

Badanie kruszywa: skład ziarnowy, kształt ziaren, zawartość pyłów, zawartość 

zanieczyszczeń, wilgotność, norma PN-88/B-06250 – punkt 3.2. 

metoda badania: PN-78/B-06714/[10,12,13,16,18] 

termin badania: bezpośrednio przed użyciem każdej partii 

Badanie wody : norma PN-88/B-06250 – punkt 3.3, metoda badania: norma PN-88/B-

32250 termin badania: przy rozpoczęciu robót i przy stwierdzeniu zanieczyszczeń 

Badanie dodatkowych domieszek: norma PN-88/B-06250- punkt 3.4. 

metoda badania : Instrukcja ITB nr 206/77 i świadectwa dopuszczenia do stosowania, termin 

badania: bezpośrednio przed użyciem każdej partii. 

Badania mieszanki betonowej: 

Badanie urabialności: 

norma PN-88/B-06250 – punkt 4.2. metoda badania : PN-88/B-06350, termin badania: przy 

rozpoczęciu robót. 

Badanie konsystencji: norma PN-88/B-06250 –punkt 4.2. metoda badania: norma PN-88/B-

06350, termin badania: przy projektowaniu recepty i 2x na zmianę roboczą. 

Badanie zawartości powietrza : norma PN-88/B-06250 – punkt 4.2. metoda badania : norma 

PN-88/B-06350, termin badania: przy projektowaniu recepty i 2 x na zmianę roboczą. 

Badanie próbek betonowych 

Badanie wytrzymałości próbek na ściskanie : norma PN-88/B-06250 – punkt 5.1., metoda 

badania : norma PN-88/B-06350, termin badania: po ustaleniu recepty i po wykonaniu każdej 

partii betonu 

Badanie wytrzymałości betonu na ściskanie – badania nieniszczące :  

norma PN-88/B-06250 – punkt 5.2. metoda badania :  norma PN-74/B-06261 i PN-74/B-

06262, termin badania : w przypadkach techniczne uzasadnionych. 
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Badanie nasiąkliwości : norma PN-88/B-06250 – punkt 5.2. metoda badania: PN-88/B-

06205 termin badania : po ustaleniu recepty, 3x w okresie wykonywania konstrukcji / raz na 

5000 m3 betonu. 

Badanie mrozoodporności : norma PN-88/B-06250 – punkt 5.3. metoda badania: PN-88/B-

06205 termin badania : po ustaleniu recepty, 3x w okresie wykonywania konstrukcji / raz na 

5000 m3 betonu. 

Badanie przepuszczalności wody : norma PN-88/B-06250 – punkt 5.4. metoda badania: PN-

88/B-06205 termin badania : po ustaleniu recepty, 3x w okresie wykonywania konstrukcji / 

raz na 5000 m3 betonu. 

Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu. 

Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż 

+5ºC, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 

15 Mpa przed pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości 15 Mpa powinno być 

zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana 

konstrukcja. 

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5ºC jednak 

wymaga to zgody Inspektora oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20ºC w 

chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co 

najmniej 7 dni. 

Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżniania betoniarki nie powinna być wyższa 

niż 35ºC. Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0ºC w okresie twardnienia betonu, 

należy wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i 

podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 

Pielęgnacja betonu. 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 

osłonami wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton 

przed deszczem i nasłonecznieniem. 

Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5ºC należy nie później niż po 12 godzinach od 

zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co 

najmniej 7 dni ( przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę) 
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Przy temperaturze otoczenia +15ºC i wyższej, beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 

dni co 3 godziny i co najmniej raz w ciągu nocy, a w następne dni jak w punkcie wyżej. 

Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie 

będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane 

wymagania dotyczące jakości pielęgnowanej powierzchni. 

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-32250. 

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i 

drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co 

najmniej 15 MPa. 

Wykańczanie powierzchni betonu 

Równość powierzchni i tolerancje 

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 

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

ziarnami kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię. 

- pęknięcia są niedopuszczalne. 

- rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne w ograniczonym zakresie pod warunkiem, 

że zostanie zachowana otulina zbrojenia betonu min. 4.0 cm 

- pustaki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu 

będzie nie mniejsze niż 4,0 cm, a powierzchnia na której wystąpią nie większa niż 0,5% 

powierzchni. 

- równość gorszej powierzchni betonu ustroju nośnego, przeznaczonej pod izolację powinna 

odpowiadać wymaganiom normy PN-69/B-10260 tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny 

przekraczać 2 mm 

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń. 

Jeśli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych to po 

rozdeskowaniu konstrukcji należy: 

- wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej 

wody bezpośrednio po rozebraniu szalunków. 

-raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić 

packami, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów. 
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- wyrównaną wg. powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko 

wyszczotkowanego wilgotną szczotką, aby usunąć powierzchnie szkliste. 

Deskowania 

Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustrój nośny)powinny być 

wykonane wg Projektu Technicznego deskowania, opartego na obliczeniach statyczno- 

wytrzymałościowych. Obliczenia prowadzić dla warunków podanych w następujących 

normach: 

PN-B-03150 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. Konstrukcje 

deskowań winne być sprawdzone na siły wywołane: 

a) parciem świeżej masy betonowej, 

b) uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikóww, 

c) dodatkowe obciążenia wynikające z : 

         - szybkości betonowania 

         - sposobu zagęszczania, 

         - obciążenia pomostami roboczymi. 

Konstrukcja deskowania winna spełniać następujące warunki: 

- zapewniać jednorodną powierzchnię betonu, 

- zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji 

- zapewniać odpowiednią szczelność , 

- zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia, 

- wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. 

Materiały. 

Deskowania zaleca się wykonywać z drewna i materiałów drewnopochodnych ( sklejka, płyty 

pilśniowe)Deskowania należy wykonywać z desek drzew iglastych II lub IV klasy. 

Minimalna grubość desek 32 mm, maksymalna szerokość 18 cm. 

Powinny one odpowiadać warunkom podanym w „Warunkach technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlano –montażowych”- tom I, część I – rozdziały 5.5.1. i 5.6.2. 
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Dopuszcza się stosowanie zinwentaryzowanych deskowań typu przemysłowego, 

posiadających odpowiednie atesty. 

Deskowanie powinno składać się z tarcz łączonych na złącza łatwe do założenia i zdjęcia, 

zapewniające szczelność deskowania.. 

Powierzchnia betonu powinna być gładka i równa. Płaszczyzny i krawędzie powinny być 

proste lub odpowiednio sfazowane. Wszystkie elementy mocujące deskowania przechodzące 

przez beton muszą zostać uzgodnione z Kierownikiem Budowy. Po rozebraniu deskowań 

łączniki muszą być usunięte, a otwory wypełnione na świeżo zaprawą. Powierzchnie 

wewnętrzne deskowań muszą być  w dobrym stanie technicznym i starannie oczyszczone. 

Przygotowanie deskowania 

Przy stosowaniu deskowań drewnianych deski winny być jednostronnie strugane i 

przygotowane do łączenia. Należy zwrócić uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem 

deskowania oraz styków deskowań ścian i stropu. Zaleca się dostosowanie sfazowań o 

wymiarach 2-4 cm na stykach dwóch prostopadłych do siebie ścian, szczególnie w stykach 

wklęsłych. Można takie sfazowanie wykonać również wtedy, gdy nie przewidziano go w 

projekcie., w takim wypadku należy. przeprowadzić, w miarę potrzeby, korektę 

rozmieszczenia zbrojenia a zmianę rozmieszczenia winien stwierdzić Inspektor. 

Zaleca się wykonanie uszlachetnienia powierzchni drewnianych stykających się z masą 

betonową przez pokrywanie drewna sklejką, płytami z tworzyw, warstwami z żywic lub 

użycie zinwentaryzowanych deskowań o uszlachetnionej powierzchni. 

Dopuszczalne ugięcia deskowania wynoszą: 

- w deskach i belkach pomostów – 1/200L, 

- w deskach deskowań widocznych powierzchni betonowych lub żelbetowych- 1/400 L, 

- w deskach deskowań niewidocznych powierzchni betonowych lub żelbetowych – 1/250L 

Usuwanie deskowań i rusztowań 

Usunięcie deskowania i rusztowania konstrukcji żelbetowej może nastąpić, gdy beton 

osiągnie wymaganą projektem wytrzymałość, stwierdzoną na próbkach przechowywanych w 

warunkach zbliżonych do warunków dojrzewania betonu w konstrukcji lub stwierdzoną 

nieniszczącymi metodami badań 
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Usuwanie deskowania powinno być przeprowadzone w sposób wykluczający jakiekolwiek 

uszkodzenia wykonywanych robót oraz samych deskowań. 

Wykonawca robót ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe szkody 

Kontrola jakości robót 

Badanie wytrzymałości na ściskanie 

Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie 

betonowania pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciokątnych o boku 15 cm w 

ilości nie mniejszej niż 3 kostki w każdym ciągłym cyklu betonowania: 

Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST a sprawdzenie i 

odbiór robót winny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi normami. 

Warunki szczegółowe 

Sprawdzenie robót polega na skontrolowaniu ich zgodności z wymaganiami określonymi w 

niniejszej Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej i normach. 

Ocena wykonania deskowań 

Jeżeli wszystkie sprawdzenia dadzą dodatni wynik, deskowanie należy uznać za wykonane 

prawidłowo. W przypadku, gdy chociaż jedno ze sprawdzeń da wynik ujemny, należy 

deskowanie uznać w całości lub części. za wykonane niewłaściwie. 

W razie uznania całości lub części deskowania jako wykonanych niewłaściwie należy ustalić 

zakres napraw deskowania i odnotować to w protokoły z oceny deskowań. 

W przypadku gdyby wykonane deskowanie zagrażało bezpieczeństwu obiektu lub powstałaby 

możliwość jego deformacji w trakcie betonowania, deskowanie należy uznać za niezgodne z 

wymaganiami i powinno być rozebrane oraz wykonane ponownie. Dopuszczenie deskowania 

do układania w nim zbrojenia i układania mieszanki betonowej powinno być potwierdzone 

zapisem w protokole odbioru deskowania i w dzienniku budowy. 

Odbiór  robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Dokumenty i dane 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadzić zgodnie z ST. Podstawą 

dokonania oceny ilości i jakości robót ulegających zakryciu i zanikających są następujące 

dane i dokumenty.. 
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- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i 

akceptowanymi przez Inspektora, 

-atesty użytych materiałów budowlanych, 

- Dziennik Budowy, 

- uzasadnienie zmian dokumentacji. 

Zakres. 

Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 

- układu zbrojenia przygotowanego do zabetonowania, 

- rozmieszczenie i osadzenie osprzętu przewidzianego do zabetonowania w elementach 

konstrukcji, elementów technologicznych, instalacji elektrycznych i sanitarnych. do 

zabetonowania w elementach konstrukcji, elementów technologicznych, instalacji 

elektrycznych i sanitarnych. 

Odbiór deskowań 

Do odbioru deskowań powinny być przedłożone Dokumentacje Techniczne deskowań oraz 

zapisy w Dzienniku Budowy dotyczące poszczególnych rodzajów wykonanych deskowań. 

Badanie materiałów lub gotowych elementów stosowanych do wykonania deskowania 

powinno być dokonywane przy dostawie tych materiałów na budowę. 

Ocena jakości materiałów przy odbiorze deskowania powinna być dokonywana pośrednio na 

podstawie zapisów w Dzienniku Budowy i zaświadczeń o jakości materiałów lub elementów 

wystawionych przez producentów.  

Przy odbiorze deskowań i rusztowań do wykonywania konstrukcji z betonu należy 

sprawdzać: 

- przekroje i rozstawy stojaków (podpór) oraz ich usztywnienie ( niezmienność w trakcie 

deskowania) 

- szczelność deskowania, 

- wartość roboczej strzałki ugięcia, jeżeli taka była przewidziana 

- prawidłowość wykonania deskowania w poziomie i pionie, 

- usunięcia z deskowań wszelkich zanieczyszczeń, 

- powleczenie deskowania preparatami zmniejszającymi przyczepność betonu, 
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-sprawdzenie dopuszczalnych odchyłek wymiarowych. 

Odbiór końcowy 

Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty: 

- wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań, 

- protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Normy i przepisy związane. 

[1] PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 

projektowanie 

[2] PN-B-03264 Konstrukcje betonowe żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. 

[3] PN-88/B-06250 Beton zwykły 

[4] PN- -63/B-06251 Roboty betonowe, żelbetowe. Wymagania techniczne 

[5] PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do betonów i zapraw. 

[6] PN-X6/B-()6712 Kruszywa mineralne do betonu 

[7] PN-78/B-()6714/(12, 13, 15, 16, 18, 34) Kruszywa mineralne. Badania. 

[8] PN-88/B-32250 Woda do betonów i zapraw 

[9] PN-B- 19701 Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 

[10] PN-74/B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa 

badania wytrzymałości betonu na ściskanie. 

[11] PN-74/B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna 

badania wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N. 

[12] PN-B-03150 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

[13] Instrukcja ITB nr 206/77 
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SST – 00.04. HYDROIZOLACJE 

Kod CPV 45320000-6 

Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru izolacji przeciwwodnych i powłok zabezpieczających na elementach konstrukcji . 

Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Roboty, których dotyczy niniejsza specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające 

i mające na celu wykonanie powłokowych i rolkowych bitumicznych izolacji 

przeciwwodnych i przeciwwilgociowych , 

Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i z 

danymi zawartymi w materiałach informacyjnych producentów proponowanych materiałów. 

Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora. 

Materiały 

Proponowane materiały izolacyjne i technologie wykonawcze podano w Dokumentacji 

Projektowej. Dopuszcza się stosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem że spełniają 

wymagania aktualnie  obowiązujących norm (PN, BN) lub posiadają aprobaty techniczne w 

przypadku baraku odpowiednich norm. Każda zamiana materiałów wymaga pisemnej zgody 

Inspektora.  

Sprzęt. 

Roboty mogą być wykonywane mechanicznie bądź ręcznie. Roboty można wykonywać przy 

użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 

Transport 

Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi 

przez Inspektora, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Należy je umieścić 

równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub 

przesuwaniem. 
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Wykonanie robót 

Roboty związane z układaniem warstw izolacyjnych powinny być prowadzone w okresie 

utrzymującej się słonecznej pogody, w temp. nie niższej niż10 ºC. Prace powinny być 

wykonywane przez wyspecjalizowaną brygadę roboczą, przy zapewnionym stałym nadzorze 

technicznym. 

Kontrola jakości robót 

Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST, a sprawdzenie i 

odbiór winny być wykonywane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami użycia 

producenta wybranych materiałów.. 

Warunki szczegółowe 

Sprawdzenie robót polega na skontrolowaniu ich zgodności z wymaganiami określonymi w 

niniejszej Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej, normach i instrukcjach producentów 

materiałów. 

Odbiór robót 

Zgodność robót z Projektem i Specyfikacją Techniczną 

Roboty winny być wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi 

decyzjami Inspektora 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadzać zgodnie z ST. Podstawą 

dokonania oceny ilości i jakości robót ulegających zakryciu i zanikających są następujące 

dane i dokumenty: 

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy  

i akceptowanymi przez Inspektora 

- atesty użytych materiałów budowlanych, 

- Dziennik Budowy, 

- uzasadnienie zmian w dokumentacji. 

Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy robót przeprowadzić zgodnie z ST. 

Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty: 
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- wyniki wszystkich wymaganych badań i pomiarów 

- protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu 

Normy i przepisy związane 

[1] PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze 
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SST- 00.05. MONTAŻ OGRODZENIA PANELOWEGO 
 
 
1.1. Przedmiot SST  
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z montażem ogrodzenia panelowego terenu szpitalnego,  w Części 
B „Zamkniętej”.  
 
1.2. Zakres stosowania ST  
 
Niniejsza specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu robót zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych dla zadania związanego z  
aktualizacją projektu „Zagospodarowanie terenu część B (Zamknięta) przy specjalistycznym 
Szpitalu im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach.   
 
1.3. Zakres robót objętych ST  
 
SST obejmuje montaż ogrodzenia panelowego z paneli bezpiecznych zgrzewanych z pręta 
stalowego Ø 4÷6 mm na słupach z profili zamkniętych wysokości 3,60 do 4,50 m nad 
zniwelowanym terenem. Słupy z odkosami do wewnątrz (tzn. dwukrotnie odginane w pionie) 
kotwione do ciągłego fundamentu żelbetowego kotwami chemicznymi. Oczka paneli 
bezpiecznych mają mieć wymiar maksymalny 13,0 x 80,0 mm, aby uniemożliwić wspinanie 
na ogrodzenie i podawanie przez otwory niedozwolonych przedmiotów. Podstawowy rozstaw 
słupów głównych ogrodzenia wynosi 2,55 m. Przy narożnikach słupy zmieniają rozstaw na 
mniejszy. W narożnikach ze względu na odkos słup nie występuje. Pierwsze słupy ustawiono 
0,765 m od punktów narożnych.  
W południowej części ogrodzenia zaprojektowano dwuskrzydłowa bramę szerokości 2,81 m. 
W północnym skrzydle przewidziano systemową furtkę szer. 1,0 m. Dolne krawędzie paneli 
zostaną zamocowane mechanicznie w podwalinie żelbetowej, ukrytej na całej długości w 
opasce żwirowej ograniczonej obrzeżami trawnikowymi na ławach oporowych. 
Długość całkowita ogrodzenia wynosi 101,10 m,   
 
 
1.4. Określenia podstawowe  
 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY  
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 
„Wymagania ogólne”.  
 
2.2. Stosowane materiały  
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2.2.1. Elementy ogrodzenia: 
 
Materiałami stosowanymi przy montażu będą elementy systemu ogrodzeniowego dostarczone 
na plac budowy przez wybranego w przetargu producenta. 
 
Ogrodzenie musi spełniać wymogi bezpieczeństwa dla oddziału zamkniętego w szpitalu 
psychiatrycznym.  
 
3. SPRZĘT  
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”.  
 
4. TRANSPORT  
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” .  
 
5.2.Montaż ogrodzenia  
 
Zgodnie z instrukcją producenta.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”   
 

6.2. Sprawdzenie ustawienia słupów i montażu przęseł panelowych 

 
a) słupy ogrodzeniowe muszą być ustawione pionowo zgodnie z wytycznymi producenta 
systemu, w rozstawie podanym w dokumentacji 
 
b) przęsła stalowe zamocowane za pomocą łączników systemowych  zgodnie z systemem 
ogrodzenia.  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
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Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji  dały wyniki 
pozytywne.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
   
1.  PN-H-04623  Ochrona przed 

korozją. Pomiar 
grubości powłok 
metalowych metodami 
nieniszczącymi  

2.  PN-H-04651  Ochrona przed 
korozją. Klasyfikacja i 
określenie 
agresywności 
korozyjnej środowisk  

3.  PN-H-74219  Rury stalowe bez szwu 
walcowane na gorąco 
ogólnego 
zastosowania  

4.  PN-H-74220  Rury stalowe bez szwu 
ciągnione i walcowane 
na zimno ogólnego 
przeznaczenia  

5.  PN-H-82200  Cynk  
6.  PN-H-84018  Stal niskostopowa o 

podwyższonej 
wytrzymałości.  

7.  PN-H-93010  Stal. Kształtowniki 
walcowane na gorąco  

8.  PN-H-93401  Stal walcowana. 
Kątowniki 
równoramienne  

9.  PN-H-93402  Kątowniki 
nierównoramienne 
stalowe walcowane na 
gorąco  
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SST- 00.06.  BUDOWA BOISKA DO SIATKÓWKI. 
 
1.1. Przedmiot SST. 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są roboty i czynności związane z budową plenerowego 
boiska do siatkówki na podłożu z betonu jamistego. 

 
1.2. Roboty Przygotowawcze 
 
Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy dokonać wytyczenia linii obiektów i 
zabezpieczenie stałych punktów pomiarowych. Wytyczenie powinno być oznaczone na 
ławach ciesielskich lub podobnych urządzeniach zamontowanych trwale poza obszarem 
wykonywanych robót. 

- Teren budowy należy odpowiednio oznakować i zabezpieczyć przed wejściem na plac 
budowy niepożądanych osób 

- Przy wykonywaniu prac przygotowawczych wykonawca powinien dysponować 
sprzętem stosownym do zakresu wykonywanych robót. 

 
1.3. Roboty Ziemne. 
 

- Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy dokładnie zapoznać się z 
dokumentacją projektową. 

- Metoda wykonania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od wielkości 
robót, głębokości wykopów, ukształtowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego 
sprzętu. 

- W miejscach występowania uzbrojenia podziemnego zaleca się wykonanie ręcznego 
kontrolnego wykopu poprzecznego w celu dokładnego zlokalizowania urządzenia i 
zapobiegnięcia jego uszkodzeniu. 

- W przypadku natrafienia w trakcie robót ziemnych na przedmioty zabytkowe lub 
szczątki archeologiczne należy przerwać roboty i powiadomić inwestora i władze 
konserwatorskie. 

- W razie natrafienia na grunt silnie nawodniony lub kurzawkę roboty należy przerwać i 
niezwłocznie powiadomić o tym inwestora w celu ustalenia odpowiedniego sposobu 
zabezpieczeń. 

- Powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem w kierunku 
odwodnienia tak aby umożliwić łatwe odprowadzenie wody. 

- Materiał podłoża naturalnego powinien stanowić nienaruszony grunt rodzimy 
naturalnej wilgotności odwodniony stale lub na okres budowy. 

- Badania wykopów otwartych o ścianach pionowych bez obudowy przeprowadza się 
poprzez oględziny zewnętrzne sprawdzając czy występują wody gruntowe. 

- Badania szerokości wykopu mierzy się z dokładnością do 0,10 m przy pomocy taśmy 
stalowej. 

- Badanie grubości warstwy gruntu zapewniającą nienaruszalność struktury sprawdza 
się za pomocą niwelatora i łaty niwelacyjnej z dokładnością do 1 cm. 

 
1.4. Warstwa odsączająca 
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Ułożenie warstwy odsączającej z pisaku lub pospółki o gr 10 cm. Przed rozpoczęciem i w 
trakcie wykonywania podsypki należ wykonywać pomiary geodezyjne związane z: 

- wyznaczeniem osi i ustawieniem kołków kierunkowych; 
- ustawieniem ław wysokościowych i reperów pomocniczych; 
- wyznaczeniem krawędzi i załamań; 
- niwelacją kontrolną robót ziemnych i dna wykopu; 

Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikalnie drobnych 
cząstek gruntu do podbudowy. Przed zagęszczeniem rozścielany piasek zasypowy o 
jednakowej grubości wyprofilować do założonego poziomu. 
W czasie profilowania podbudowę należy zagęścić mechanicznie przy zachowaniu 
optymalnej wilgotności. Zagęszczanie podbudowy powinno być równomierne na całej 
szerokości. Warstwa podsypki piaskowej po zgęszczeniu musi być przepuszczalna dla wody. 
Podbudowa musi być wykonana zgodnie z Polską Normą i warunkami technicznymi. 
Równość warstwy wierzchniej podbudowy: tolerancja na łacie 3m do 10mm. 
 
1.5. Podbudowa z łamanego kamienia  
 
Na warstwie odsączającej należy ułożyć warstwę podbudowy gr. 12 cm z łamanego kamienia 
granulacji 1/31 stabilizowanego mechanicznie. 

Materiałem do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie powinno być kruszywo łamane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca 
skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków albo ziaren żwiru większych od 8 mm. 
Dopuszcza się również stosowanie żużla jako materiału do wykonania podbudowy. 

Kruszywo powinno być jednorodne, bez domieszek gliny i zanieczyszczeń obcych. 

1.5.1. Źródła materiałów 

Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł 
uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 

Źródła materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem, przed 
rozpoczęciem robót. Wykonawca powinien dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wyniki badań 
laboratoryjnych łącznie z projektowaną krzywą uziarnienia i reprezentatywne próbki 
materiałów. 

Materiały z zaproponowanego przez Wykonawcę źródła będą zaakceptowane 
do wbudowania przez Inspektora Nadzoru, jeżeli dostarczone przez Wykonawcę wyniki 
badań laboratoryjnych i ewentualne wyniki badań laboratoryjnych prowadzonych przez 
Inspektora Nadzoru wykażą zgodność cech materiałowych z wymaganiami. 

Zatwierdzanie źródła materiałów nie oznacza, że wszystkie materiały z tego źródła 
będą przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do wbudowania. Materiały, które nie spełniają 
wymagań zostaną odrzucone. 

1.5.2. Sprzęt do wykonania podbudowy 

Do wykonania podbudów z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie należy 
stosować: 
mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposażone w urządzenia 

dozujące wodę, 
równiarki lub układarki kruszywa do rozkładania materiału, 
walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zagęszczania. W miejscach 

trudnodostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub 
małe walce wibracyjne. 



STWiO – Zagospodarowanie terenu przy Specjalistycznym Szpitalu im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach                           

 

Pracownia Projektowa ABrys        47-400 Racibórz ul. Kolejowa 20 

Str. 58 

1.5.3. Transport kruszywa 

Transport kruszywa powinien odbywać się w sposób przeciwdziałający jego 
zanieczyszczeniu i rozsegregowaniu. 

Ruch pojazdów po wyprofilowanym podłożu  powinien być tak zorganizowany by nie 
dopuścić do jego uszkodzeń i tworzenia kolein. 

1.5.4. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 

Mieszankę kruszywa należy wytwarzać w mieszarkach stacjonarnych gwarantujących 
otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność zapewnienia jednorodności 
materiału nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji 
na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce 
wbudowania w sposób przeciwdziałający segregacji i nadmiernemu wysychaniu. 

1.5.5. Rozkładanie mieszanki kruszywa 

Podbudowa powinna być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie według 
zaleceń Inspektora Nadzoru z tolerancjami określonymi w niniejszej STWiORB. 

Paliki lub szpilki do kontroli ukształtowania warstw powinny być wcześniej, 
odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robót przez Wykonawcę. Rozmieszczenie 
palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia 
Robót i nie powinno być większe niż co 10 m. 

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, 
takiej aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. 
Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 12 cm po zagęszczeniu. 
Warstwy kruszywa powinny być rozkładane w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych 
spadków i rzędnych wysokościowych. Kruszywo w miejscach, w których widoczna jest jego 
segregacja powinno być przed zagęszczeniem zastąpione materiałem o odpowiednich 
właściwościach. 

1.5.6. Zagęszczanie 

Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa należy przystąpić do 
jej zagęszczenia przez wałowanie. Wałowanie powinno postępować stopniowo od dolnej do 
górnej krawędzi podbudowy przy przekroju o spadku jednostronnym. Jakiekolwiek 
nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównane przez 
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej 
powierzchni. W miejscach niedostępnych dla walców podbudowa powinna być zagęszczona 
zagęszczarkami płytowymi, małymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. 

Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia 
podbudowy nie mniejszego od 1,0 według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-88/B-
04481. 

Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności 
optymalnej, określonej według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-88B-04481. Materiał 
nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie rozłożonej warstwy i 
napowietrzenie. Natomiast jeżeli wilgotność materiału jest niższa od optymalnej, materiał w 
rozłożonej warstwie powinien być zwilżony wodą i równomiernie wymieszany. Wilgotność 
przy zagęszczaniu powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją +1%, -2%. 

1.5.7. Utrzymanie podbudowy 

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia bieżących napraw podbudowy 
uszkodzonej przez ruch budowlany jak również wskutek oddziaływania czynników 
atmosferycznych, takich jak opady deszczu, śniegu i mróz. 
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Wykonawca zobowiązany jest wstrzymać ruch budowlany po okresie intensywnych 
opadów deszczu, jeżeli wystąpi możliwość uszkodzenia podbudowy. 

Bezpośrednio przed odbiorem należy wykonać pomiary grubości warstwy co najmniej 
w trzech punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2. 

Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości warstw nie powinny przekraczać 
+10%, -15%. 

1.5.8. Nośność i zagęszczenie warstw wg obciążeń płytowych. 

Należy wykonać pomiary nośności podbudowy z kruszywa, wg metody obciążeń 
płytowych, zgodnie z PN-S-02205, załącznik B.  

Podbudowa zasadnicza powinna spełniać wymagania dotyczące nośności podane 
poniżej. 

Pierwotny moduł odkształcenia warstwy podbudowy pomocniczej z kruszywa 

powinien być większy niż E160 MPa, wtórny moduł odkształcenia min. E2120 MPa, 
natomiast dla warstw podbudowy zasadniczej E1≥100 MPa i E2≥180 MPa. 

Zagęszczenie warstwy z kruszywa należy uznać za prawidłowe wtedy, gdy stosunek 
wtórnego modułu odkształcenia E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1, mierzony przy 
użyciu płyty o średnicy 30 cm, jest nie większy od 2,2: 

E2/E1  2,2 

1.5.9. Pomiary cech geometrycznych podbudowy 

 Równość warstwy: 

Nierówności podbudowy należy mierzyć łatą 4-metrową lub planografem zgodnie z 
normą BN-68/8931-04 

 
Rzędne podbudowy: 

Rzędne podbudowy należy sprawdzać co 10 m. 
Różnice między rzędnymi wykonanymi i projektowanymi nie powinny przekraczać: 

od +1 do -2 cm dla podbudowy z kruszywa łamanego 
 
1.6. Płyta betonowa 

- Podbudowa betonowa z betonu jamistego C20/25 o grubości warstwy 15 cm 
- Podbudowa betonowa wykonywana sposobem ręcznym bez wibrowania z 

uwałowaniem lekkim walcem ręcznym, beton rozprowadzany po profilach  
- Podłoże musi być czyste, jednorodne, bez ubytków, suche. Pył i luźne nie związane 

fragmenty musza być usunięte. 
- Okres dojrzewania betonu minimum 2 tygodnie. 
- Wilgotność podłoża nie większa niż 3 % 
- Tolerancja nierówności podłoża – odchylenie nie większe niż 5 mm na łacie 

czterometrowej w każdym miejscu, odchylenie całej płaszczyzny ± 5 mm od poziomu 
projektowanego. 

Badania materiałów. 
- Przed dostawą betonu należy żądać od wytwórcy wykonania próbek kontrolnych 

celem właściwego doboru jego składników. 
- Badania kontrolne obejmują : 
- sprawdzenie tolerancji nierówności podłoża, 
- sprawdzenie wilgotności podłoża, 
- sprawdzenie jednorodności podłoża 
- sprawdzenie technicznych dokumentów kontrolnych. 
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1.7.  Nawierzchnia syntetyczna 
 
Nawierzchnia syntetyczna boiska zostanie wykonana z granulatu SRB gr. 1,0 cm. Warstwę   
wykończeniową stanowi 3,0 mm warstwa natryskowa z poliuretanu. 
Nawierzchnia poliuretanowa winna spełniać następujące minimalne wymagania 

- wytrzymałość na rozciąganie - S 0,75 MPa 
- wydłużenie względne przy zerwaniu – S 60 %, 
- wytrzymałość na rozdzieranie - S 110 N 
- ścieralność - T 0,09 mm, 
- przyczepność do podk³adu betonowego - S 0,65 MPa 
- mrozoodporność (zmiana masy w %) - T 0,50 % 
- współczynnik tarcia kinetycznego : 
- w stanie suchym - S 0,40 
- wstanie mokrym - S 0,35 

Badania kontrolne obejmują : 
- sprawdzenie równości nawierzchni, 
- sprawdzenie pochyleń podłużnych i spadków poprzecznych, 
- sprawdzenie grubości nawierzchni, 
- sprawdzenie chłonności nawierzchni, 
- sprawdzenie wymiarów poziomych obiektu, 
- sprawdzenie technicznych dokumentów kontrolnych. 

 
1.8. Wyposażenie boiska 
 
1.8.1. Zakres robót objętych SST. 
 
Roboty obejmują dostawę i montaż elementów wyposażenia sportowego: 
 
Zaprojektowano boisko do gry w siatkówkę o wymiarach pola gry 18 x 8,5 m  
W odległości 1,5 m od  linii bocznych, na przedłużeniu linii środkowej boiska mocuje się 
słupki. Słupki do siatkówki stalowe lakierowane proszkowo, uniwersalne z regulacją 
wysokości siatki oraz siatką turniejową z antenkami, słupki demontowane osadzane w 
tulejach stalowych, tuleje zabetonowane w bloku fundamentowym. Słupki wyposażone w 
mechanizm do naciągania siatki, siatka poliestrowa. 
 
Sprzęt przystosowany do rozgrywek na obiektach otwartych i jako wyrób winny spełniać 
wymogi norm EN 748, EN 749, EN 1270, EN 1271. 
 
1.8.2. Wymagania szczegółowe dotyczące właściwości materiałów i wyrobów budowlanych. 
 
Sprzęt stanowiący wyposażenie sportowe boisk winien spełniać wymogi bezpieczeństwa 
określone w polskich i europejskich przepisach obowiązujące dla otwartych obiektów 
sportowych. 
 
1.9. Odwodnienie boiska 
 
Nie przewiduje się systemu odwodnienia. Trwałe odwodnienie boiska następuje poprzez 
drenaż powierzchniowy. Woda z opadów atmosferycznych przenika przez warstwy 
przepuszczalne nawierzchni i płyty z betonu jamistego do warstw przepuszczalnych w 
podbudowie boiska.  
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1.10. Ułożenie obrzeży betonowych 
 
Płytę boiska należy wykończyć obrzeżem betonowym 6 x 20 cm ustawionym na ławie 
betonowej B-15. Obrzeża należy układać na ławie betonowej z oporem. Rodzaj ławy i jej 
parametry należy dobrać stosownie do projektowanych parametrów oraz warunków 
geotechnicznych. W ławach betonowych konieczne jest wykonanie co 30 m szczeliny 
dylatacyjnej o szerokości 25 mm, którą należy wypełnić elastyczną masą do spoin. 
Ustawienie obrzeży na ławach betonowych należy wykonać na zaprawie cementowo 
piaskowej od 1-2 do 1-6, której grubość winna wynosić 3 cm po zagęszczeniu. 
Umożliwia to niezależne odkształcenie się krawężników i ławy spowodowane różnicami 
temperatur w różnych porach roku i bezpośrednim nasłonecznieniu krawężników. Przy 
układaniu obrzeży należy zwrócić szczególna uwagę na zachowanie pomiędzy nimi szczelin 
dylatacyjnych. Optymalna szczelina powinna mieć 5 mm. Pozostałe warunki techniczne 
ustawiania obrzeży, nie ujęte w niniejszym opracowaniu, należy realizować w oparciu o 
normę BN-64/8845-02.,.Krawężniki uliczne. Warunki techniczne wykonania i odbioru". 
 
1.11. Kontrola i odbiór robót budowlanych 
 
Odbierając sprzęt sportowy należy sprawdzić czy trwałe elementy zamocowania zostały 
zamontowane zgodnie z zaleceniem producenta. Zamontowany sprzęt sportowy powinien 
posiadać aktualne certyfikaty na znak bezpieczeństwa i zgodność z obowiązującymi normami 
 

NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE 

- 1. PN-S-06102/97 Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 
- 2. PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy, określenia. 
- 3. PN-78/B-01101 Kruszywa sztuczne. Podział, nazwy, określenia. 
- 4. PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział, nazwy, 

określenia. 
- 5. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
- 6. PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 
- 7. PN-89/B-06714/01 Kruszywa mineralne. Badania. Podział, terminologia. 
- 8. PN-77/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 

zanieczyszczeń obcych 
- 9. PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów 

mineralnych. 
- 10. PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego. 
- 11. PN-78B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren. 
- 12. PN-77B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności. 
- 13. PN-77B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości. 
- 14. PN-78B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą 

bezpośrednią 
- 15. PN-79/B-06714/42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ścieralności w bębnie Los 

Angeles 
- 16. PN-80/B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu krzemianowego 
- 17. PN-78/B-06714/39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu żelazawego 
- 18. PN-78/B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości siarki metodą 

bromową 
- 19. PN-S-02205 Zał. B Instrukcja badań podłoża gruntowego. budowli drogowych i 

mostowych. z dnia 01.05.1998 r. 

 


