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1.      WYMAGANIA OGÓLNE 
 

1.1  WSTĘP 
1.1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej /SST/ są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót przy „Fundamencie i montażu urządzenia do transportu pionowego – platformy dźwigowej”.  
 
1.1.2. Zakres Stosowania SST 
SST jest stosowana  jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.1. 

 
1.1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji należy stosować w powiązaniu z niżej wymienioną  specyfikacją  

 
FUNDAMENT I MONTAŻ URZĄDZENIA DO TRANSPORTU PIONOWEGO – PLATFORMY DŹIGOWEJ   

 

A . Pochylnia zewnętrzna  
1. Roboty rozbiórkowe 
2.  Pochylnia zewnętrzna  
 
B. Platforma dźwigowa  
1.  Roboty rozbiórkowe wewnętrzne  
2.  Prace murarskie  
3.  Uzupełnienie tynków  
4.  Stolarka drzwiowa  
5.  Roboty malarskie  
6.  Fundament pod platformę  
7.  Prace ślusarskie  
8.  Montaż platformy.  

  
1.1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość  ich wykonania oraz ich zgodność z przedmiarem robót ,SST 
i poleceniami Inspektora Nadzoru . 

 
1.1.4.1 Przekazanie placu budowy 
Zamawiający  w  terminie  określonym  w  umowie  przekaże   Wykonawcy  teren  budowy  wraz  ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami  prawnymi  i administracyjnymi , dziennik budowy oraz komplet SST 

 
1.1.4.2 Zgodność robót z przedmiarem robót i SST 
Przedmiar robót ,SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez inwestora Wykonawcy  stanowią część 
umowy , a wymagania wyszczególnione w choćby w jednym z nich są obowiązujące dla wykonawcy . W 
przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności  
wymieniona w „ Ogólnych warunkach umowy” .Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w 
dokumentach kontraktowych , a o ich wykryciu winien bezzwłocznie powiadomić Inspektora Nadzoru , który 
dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie materiały i wykonane prace będą zgodne z przedmiarem 
robót i SST. Dopuszczalne będą odchylenia od danych określonych w przedmiarze i SST w ramach 
określonego przedziału tolerancji.. Cechy materiałów i elementów muszą wykazywać zgodność z określonymi 
wymogami ,a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku ,gdy wykonane roboty i zastosowane materiały nie będą zgodne z przedmiarem i SST i będą 
miały wpływ na jakość wykonanych prac , to takie materiały zostaną zastąpione innymi , a roboty rozebrane i 
ponownie wykonane na koszt wykonawcy . 

 
1.1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy. 
Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych Wykonawca ma obowiązek 
utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy , w okresie trwania wykonywania prac ,aż do ich 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  Przed przystąpieniem do robót  wykonawca przedstawi 
Inspektorów Nadzoru  do zatwierdzenia projekt organizacji ruchu i zabezpieczeń w okresie trwania prac 
remontowych .Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie  przed ich rozpoczęciem   w 
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru sposób  oraz przez umieszczenie , w miejscach i w ilościach określonych 
przez Inspektora Nadzoru , tablic informacyjnych , których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora 
Nadzoru . Koszt zabezpieczenia terenu ,budowy , utrzymanie tablic informacyjnych nie podlega odrębnej 
zapłacie  i przyjmuje się , że  jest włączony  w cenę umowną. 
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1.1.4.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować podczas wykonywania prac wszelkie przepisy  dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
Podczas trwania budowy wykonawca będzie : 
a) utrzymywać porządek na terenie budowy  
b) stosować się do obowiązujących przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół 
terenu budowy, będzie unikać uszkodzeń i uciążliwości dla osób trzecich  lub własności społecznej lub innych 
, wynikających z hałasu ,skażeń ,zapyleń lub innych przyczyn powstałych podczas wykonywania prac 
remontowych.  
Stosując się do  w/w wymagań wykonawca będzie miał na względzie  szczególnie : 
- usytuowanie magazynów , składowisk  i dróg dojazdowych  
- środki ostrożności i zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami i 
substancjami toksycznymi , przed zanieczyszczaniem powietrza gazami i pyłami oraz przed możliwością 
powstania pożaru. 
 
1.1.4.5.     Ochrona  przeciwpożarowa 
 Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisy przeciwpożarowe .  Będzie posiadać i utrzymywać w 
sprawności sprzęt przeciwpożarowy , wymagany przez odpowiednie przepisy w  pomieszczeniach biurowych , 
mieszkalnych , magazynowych  na stanowiskach pracy . Materiały  łatwopalne składowane będą w sposób 
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed  dostępem osób niepowołanych . Wykonawca 
będzie odpowiedzialny również za wszystkie  straty powstałe  na skutek pożaru wywołanego podczas 
realizacji robót bądź przez pracowników Wykonawcy . 
 
1.1.4.6    Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały , które są  szkodliwe / wywołujące promieniowanie  o stężeniu przekraczającym dopuszczalne 
określone odpowiednimi przepisami normy / dla otoczenia , nie będą użyte do wykonania zadania .  
Materiały odpadowe muszą posiadać aprobatę techniczną ,wydaną przez uprawnioną  jednostkę 
określającą brak szkodliwego oddziałowywania na środowisko.  
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót , a po ich zakończeniu szkodliwość ich zanika, 
mogą  być użyte  pod warunkiem bezwzględnego przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania , 
jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy. Zamawiający powinien uzyskać zgodę na ich użycie  od 
właściwych organów administracyjnych . 
W momencie gdy Wykonawca użył takich materiałów ,a ich użycie spowodowało jednak jakiekolwiek 
zagrożenie  środowiska , konsekwencje tego  ponosi Zamawiający . 
 

1.1.4.7    Ochrona własności publicznej i prywatnej  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne ,takie jak 
rurociągi ,kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielem tych urządzeń potwierdzenie 
informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji  Wykonawca zapewni 
właściwe zabezpieczenie i oznaczenie przed uszkodzeniem tych instalacji lub urządzeń  podczas trwania prac 
remontowych. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenie tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powinien powiadomić 
inwestora i zainteresowane instytucje  oraz będzie z nimi  współpracował dostarczając  wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw  .Wykonawca będzie odpowiadać za wszystkie spowodowane przez 
jego działania  uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu  przez Zamawiającego. 
 

1.1.4.8.      Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  
Wykonawca  będzie się stosował do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i 
wyposażenia na i z terenu budowy . Obowiązany jest uzyskać niezbędne  zezwolenia od władz co do 
przewozu nietypowych wagowo ładunków  i w sposób ciągły będzie powiadamiał   o każdorazowym przewozie 
inwestora .  
 

1.1.4.9.        Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas wykonywania robót remontowych Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy . 
Szczególnie Wykonawca  ma obowiązek dbać ,by personel nie pracował  w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających  odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i 
będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne  oraz sprzęt  i odzież ochronną dla ochrony 
życia  i zdrowia osób  zatrudnionych  na budowie  oraz dla zapewnienia  bezpieczeństwa publicznego  . 
Jeśli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie , to na polecenie Inspektora powinien rozpocząć 
roboty utrzymaniowe  nie później  niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia . 
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1.1.4.10 Ochrona i utrzymanie robót  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i wszystkie materiały i urządzenia  używane do robót od 
daty rozpoczęcie do daty zakończenia  robót /do wydania potwierdzenia zakończenia przez Inspektora / 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego w taki sposób ,by budowla lub jej 
elementy były w dobrym stanie  przez cały czas ,do odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez Inspektora zaniedbania utrzymania ,Wykonawca na jego polecenie powinien 
nie później niż 24 godziny po otrzymaniu polecenia rozpocząć roboty utrzymaniowe . 
 
1.1.4.11        Stosowania prawa i innych przepisów   
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne  i miejscowe oraz inne 
przepisy i wytyczne ,które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny  za 
ich przestrzeganie podczas prowadzenia robót remontowych. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych oraz będzie odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymagań prawnych odnośnie wykorzystywania opatentowanych urządzeń  lub metod i w sposób ciągły 
informować będzie Inspektora o swych działaniach , przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. 
 
1.2 MATERIAŁY 
 
1.2.1  Źródła  uzyskania materiałów 
Przed przystąpieniem do prac i zastosowaniem  jakichkolwiek materiałów Wykonawca  przedstawi 
szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła zamawiania lub wytwarzania tych materiałów i 
przedstawi odpowiednie świadectwa badań oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora . 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek źródła . 
Poniesie również wszystkie koszty ,a w tym opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane  z 
dostarczeniem materiałów na teren prowadzenia prac . 
 
1.2.2. 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 kontroli będzie podstawą do akceptacji określonej partii materiałów 
pod względem jakości. 
 
1.2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały , które nie będą odpowiadały wymogom  zostaną przez wykonawcę wywiezione z terenu budowy , 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru . Jeżeli Inspektor Nadzoru  zezwoli wykonawcy 
na  użycie tych materiałów do innych robót ,niż te do których zostały zakupione, to koszt tych materiałów 
zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru . Każdy rodzaj robót , w którym  znajdą się nie 
zbadane i nie zaakceptowane materiały , Wykonawca wykonuje na własne ryzyko , licząc się z jego nie 
przyjęciem i niezapłaceniem . 
 
1.2.4.     Przechowywanie i składowanie materiałów  
Wykonawca zobowiązany jest , aby składowane na czas robót materiały , były zabezpieczone przed 
zniszczeniem , by zachowały  swoją  jakość i właściwości i były dostępne  do kontroli przez Inspektora 
Nadzoru .Miejsce czasowego składowania  materiałów będzie zlokalizowane w obrębie budowy i wskazane 
przez Inspektora Nadzoru  lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę . 
 
1.2.5  Wariantowe stosowanie materiałów  
Jeśli przedmiar robót lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w 
wykonywanych robotach  Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze . Wybrany materiał 
może być użyty po zaakceptowaniu przez Inwestora i nie może być później  zmieniany  bez jego zgody. 
 
1.3   SPRZĘT 
Wykonawca  jest zobowiązany do używania sprzętu jedynie  takiego ,który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót . Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST lub projekcie organizacji 
robót , zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien 
być uzgodniony i zaakceptowany przez  Inspektora . 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy  lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany w dobrym stanie 
technicznym i gotowy do pracy . Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi  



 13 

jego użytkowania . Wykonawca dostarczy  Inwestorowi kopie dokumentów  potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania , tam gdzie  jest to wymagane przepisami. 
Jakikolwiek sprzęt ,maszyny ,urządzenia  i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do pracy. 
 
1.4 TRANSPORT 
Wykonawca zobowiązany jest  do stosowania środków transportu ,które nie wpłyną niekorzystnie  na jakość 
wykonywanych prac  i właściwości przewożonych materiałów .Ilość używanych środków transportu  zapewni 
prowadzenie robót  zgodnie z zasadami określonymi w przedmiarze robót  i w SST zapewniając terminowość 
wykonania prac . 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniały  wymagania  dotyczące przepisów  ruchu 
drogowego  w odniesieniu  do dopuszczalnych obciążeń  na osie i innych parametrów technicznych. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco , na własny koszt  , wszelkie zanieczyszczenia spowodowane  jego 
Pojazdami  na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy 
 
1.5. WYKONNIE ROBÓT  
 Wykonawca jest odpowiedzialny  za prowadzenie  robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów  i wykonywanych robót , za ich zgodność z przedmiarem robót , wymaganiami SST oraz 
poleceniami Inspektora Nadzoru.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie  w planie i 
wyznaczenie  wysokości wszystkich  elementów robót zgodnie  z wymiarami i  rzędnymi .  
Następstwa jakiegokolwiek  błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót 
zostaną , jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru ,poprawione  przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy 
od odpowiedzialności za ich dokładność . Wszelki polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym ,po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą zatrzymania 
robót . Skutki finansowe  tego powodu ponosi Wykonawca. 
 
1.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
1.6.1. Program  zapewnienia jakości  
Do obowiązków  wykonawcy należy opracowanie  i przedstawienie  do aprobaty Inspektora Nadzoru 
programu zapewnienia jakości , w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót , możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące  wykonanie robót  zgodnie z przedmiarem  robót, SST oraz 
poleceniami i ustaleniami  przekazanymi przez Inspektora nadzoru . 
Program zapewnienia jakości będzie zawierał : 
a) część  ogólną opisującą : 
- organizację wykonania robót ,w tym terminy i sposób prowadzenia robót 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót 
- bhp 
- wykaz zespołów roboczych , ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne  
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót 
- system proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót  
- wyposażenie w sprzęt  i urządzenia do pomiarów i kontroli  
- sposób i formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych  
b) cześć szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie  z ich parametrami technicznymi oraz   
  wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo -kontrolne 
             - rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów  
             - sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu   
             - sposób i procedurę pomiarów i badań  prowadzonych podczas dostawy towarów  wytwarzania  
   mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót    
             - sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom 
 
1.6.2.   Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie ich sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem ,aby osiągnąć założoną 
jakość  robót . 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną  kontrolę robót i jakości materiałów , zapewni odpowiedni system 
kontroli , włączając personel , sprzęt , zaopatrzenie . 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od wykonawcy przeprowadzenia 
badań w celu zademonstrowania , że poziom ich wykonania  jest zadawalający . Wykonawca będzie 
przeprowadzać pomiary i badania materiałów  oraz robót z częstotliwością zapewniającą  stwierdzenie ,że 
roboty wykonywane są zgodnie z wymogami zawartymi w dokumentacji.  
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1.6.3 Pobieranie próbek  
Próbki będą pobierane losowo . Zaleca się stosowanie  statystycznych metod pobierania próbek,  opartych na 
zasadzie  , że wszystkie elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do 
badań. 
 
1.6.4. Certyfikaty i deklaracje  
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały ,które posiadają: 
a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący ,że  zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
    określonymi  na podstawie Polskich Norm , aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów  
    technicznych  
 b) deklarację z godności lub certyfikat zgodności z Polską Normą  
 c) aprobatę techniczną w przypadku wyrobów dla których nie ustanowiono Polskiej Normy .    
W przypadku materiałów ,dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST , każda partia dostarczona do 
wbudowania będzie posiadać te dokumenty ,określające w sposób  jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta  , a w razie potrzeby 
poparte wynikami badań wykonanych przez niego . Kopie wyników  będą dostarczone przez Wykonawcę  
Inspektorowi Nadzoru . 
Materiały nie spełniające tych wymagań nie będą mogły być wbudowane podczas wykonywania zadania . 
 
1.6.5  Dokumenty budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym  Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy  do końca okresu gwarancyjnego . Odpowiedzialność za 
prowadzenie dziennika budowy  zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na wykonawcy . Zapisy w 
dzienniku budowy będą dokonywane  na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa  
ludzi ,mienia oraz technicznej  i gospodarczej strony budowy.  
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego wpisu , podpisem osoby wpisującej ,z podaniem  
jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne ,dokonane trwale w porządku 
chronologicznym ,bezpośrednio lub jeden po drugim ,bez przerw . 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczane kolejnym numerem i opatrzone 
datą i podpisem  Wykonawcy i Inspektora Nadzoru . 
Do dokumentów  budowy zalicza się ponadto: 
-pozwolenie na realizację zadania budowlanego  
-protokół przekazania placu budowy  
-umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi  
-protokóły odbioru robót 
-korespondencja na budowie  
Zaginięcie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w  formie 
przewidzianej prawem . 
 
1.7 OBMIAR ROBÓT 
 
1.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót , w jednostkach ustalonych w kosztorysie 
. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca ,wyniki obmiarów będą wpisane do rejestru obmiarów. Jakikolwiek błąd 
lub przeoczenie  w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzieindziej w SST nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku ukończenia wszystkich robót .Błędne dane zostaną poprawione wg. Instrukcji Inspektora 
Nadzoru na piśmie . 
 
1.7.2  Zasady określania ilości robót i materiałów  
Obmiary będą wykonywane wg. zasad przyjętych w kosztorysowaniu 
 
1.7.3.     Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy ,stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane  
przez Inspektora Nadzoru . Urządzenia  i sprzęt pomiarowy dostarczy wykonawca ,   wraz z wymaganymi 
świadectwami legalizacji . Wykonawca dba o dobry stan techniczny tych urządzeń w całym okresie trwania 
prac. 
 
1.7.4. Czas przeprowadzania pomiarów   
Obmiary będą prowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków  robót , oraz w czasie 
trwania robót w przypadku robót zanikających i podlegających przykryciu przed ich przykryciem . Roboty 
pomiarowe i ich obliczenia będą wykonane w sposób czytelny i zrozumiały . Wymiary skomplikowanych 
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powierzchni  lub objętości będą  uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru 
obmiarów . W razie  braku miejsca szkice można dołączyć w formie oddzielnego załącznika do rejestru 
obmiarów  , którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru . 

 
1.8.     ODBIÓR ROBÓT  

 
1.8.1.  Rodzaje odbiorów robót  
W zależności od ustaleń roboty podlegają następującym etapom odbioru  
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu  
b) odbiorowi częściowemu  
c) odbiorowi ostatecznemu  
d) odbiorowi pogwarancyjnemu  

 
1.8.2.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiór ten polega na ocenie ilości i jakości  wykonanych robót , które w dalszym etapie realizacji ulegną  
zakryciu .Będzie on dokonany  w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
hamowania  ogólnego postępu robót . 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu dokonany będzie przez Inspektora Nadzoru , po  
zgłoszeniu przez Wykonawcę wpisem w dzienniku budowy .Odbiór będzie przeprowadzony bezzwłocznie 
nie później jednak niż 3 dni od daty zgłoszenia wpisem w dzienniku . Jakość i ilość robót ocenia Inspektor 
Nadzoru na podstawie  dokumentów ,zawierających komplet wyników badań i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary , w konfrontacji z przedmiarem robót, SST i uprzednimi  ustaleniami . 
          
1.8.3.   Odbiór częściowy   
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Dokonuje się go wg. zasad jak 
przy odbiorze ostatecznym robót . Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru . 
 
1.8.4 Odbiór ostateczny robót  

 
1.8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na końcowej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości  
jakości  i wartości .  
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez wykonawcę  
wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym  powiadomieniem  na piśmie  o tym fakcie Inspektora Nadzoru 
.Odbiór robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy , licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inspektora Nadzoru  zakończenia robót i przyjęcia dokumentów , o których mowa w pkt. 1.6.4. 
Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego  w obecności  Inspektora Nadzoru i 
Wykonawcy .Komisja odbierająca  roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie  przedłożonych 
dokumentów ,wyników badań ,ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z przedmiarem robót i SST. 
Podczas 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 
poprawkowych .W przypadku stwierdzenia ich niewykonania ,komisja przerwie  swoje czynności i ustali nowy 
termin odbioru ostatecznego . 
Jeżeli komisja podczas odbioru stwierdzi , że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją , SST  z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu /komisja dokona potrąceń  oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

 
1.8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego    
Dokumentem podstawowym do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego 
robót sporządzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiającego . 
Do odbioru  ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty : 
1) deklarację zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST 
2) szczegółowe specyfikacje techniczne /podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające/ 
3) dzienniki budowy i rejestry obmiarów    
4) wyniki pomiarów kontrolnych  oraz badań  
5) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą budynków i budowli 
6) kopię  mapy zasadniczej powstałej w wyniku inwentaryzacji powykonawczej  
 W przypadku gdy komisja stwierdzi niekompletność  dokumentów  w momencie odbioru ostatecznego ,  
w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie    
zarządzone  przez  komisję  roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą zestawione wg. wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. 
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1.8.4.3. Odbiór pogwarancyjny. 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze ostatecznym  i zaistniałych  w okresie gwarancyjnym . Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na 
podstawie  oceny wizualnej obiektu  uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 1.8.4.  
”Odbiór ostateczny robót ” 
 

1.9         PODSTAWA PŁATNOŚCI  
                      

1.9.1.  Ustalenia ogólne  
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną 
dla danej pozycji kosztorysu . Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo  podstawą płatności będzie 
wartość podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa  
pozycji kosztorysowej  będzie uwzględniać wszystkie czynności ,wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie ,określone dla tej roboty w SST . Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować: 
- robociznę  bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu ,magazynowania ,ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy 
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi  kosztami  
- koszty pośrednie ,zysk kalkulacyjny i ryzyko 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami . 
Do cen jednostkowych nie należy doliczać podatku VAT 

 

1.9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w pkt.1  obejmuje 
wszystkie warunki określone w ww. Dokumentach ,a nie wyszczególnione w kosztorysie  

 

1.9.3. Objazdy , przejazdy i organizacja ruchu 
                                Koszt wybudowania dróg dla prawidłowej organizacji ruchu obejmuje : 

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem  i odpowiednimi instytucjami  projektu organizacji  
        ruchu na czas trwania prac remontowych ,wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi   
        i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robot. 
- ustawienie tymczasowego oświetlenia i oznakowania  zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ruchu  
- opłaty za dzierżawę terenu  
- przygotowanie terenu  
- konstrukcję tymczasowej nawierzchni ,ramp ,chodników ,krawężników , barier i innych 
- tymczasową przebudowę urządzeń obcych 

                               Koszt utrzymania  objazdów /przejazdów  i organizacji ruchu obejmuje : 
- oczyszczanie , przestawianie przykrycia i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych  
        i poziomych ,barier i świateł . 
 

1.10 RZEPISY ZWIĄZANE 
 

Wg. norm , przepisów i wytycznych zawartych w przedmiotowych SST. 
                             

2.       ROBOTY ROZBIÓRKOWE  
               

2.1.   WSTĘP 
 

2.1.1.   Przedmiot SST 
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  /SST/  są  wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót przy „Fundamencie i montażu urządzenia do transportu pionowego – platformy dźwigowej”.  . 

 

2.1.2    Zakres stosowania SST   
Zakres stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu realizacji robót wymienionych w 
pkt.1.1.1. 
 

2.1.3. Zakres  robót objętych  SST                                                                                                                     
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wszystkimi 
czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu wykonanie rozbiórek i demontaży elementów niezbędnych 
do wykonania  „Fundamentu i montażu urządzenia do transportu pionowego – platformy dźwigowej”  
w Gimnazjum w Grójcu . 
 

2.1.3.1.  Roboty rozbiórkowe  
a) Rozebranie chodników z kostki betonowej   
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b) Rozebranie podestu przed wejściem  
c) Rozebranie posadzki pod fundament platformy  
d) Wybicie otworów drzwiowych w ścianie z cegły pełnej 
e) Wywóz i utylizacji gruzu i ziemi z wykopów   
 

2.2.      MATERIAŁY 
Specyfikacja prowadzenia prac rozbiórkowych nie wymaga użycia materiałów , jedynie przy robotach 
odtworzeniowych wykorzystane będą materiały opisane szczegółowo w pozostałych rozdziałach 
 

2.3.      SPRZĘT 
             

2.3.1.   Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w pkt.1 wymagania ogólne pkt .1.3 
 

2.3.2. Sprzęt pomocniczy  
Do przeprowadzenia robót demontażowych i odtworzeniowych niezbędne będzie wykorzystanie  
następującego sprzętu : 
- samochód samowyładowczy do 5 t 
- wyciąg jednospadowy z napędem elektrycznym 0,5t 
Sprzęt stosowany do prac rozbiórkowych i demontażowych powinien gwarantować uzyskanie  wymaganej 
sprawności prowadzonych prac . 
 

2.4 TRANSPORT 
 

2.4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w pkt.1 „wymagania ogólne pkt.1.4. 
 

2.4.2. Transport sprzętu i materiałów  
Sprzęt i materiały powinny być przewożone środkami transportu kołowego – samochodami 
samowyładowczymi  , skrzyniowymi i samochodem dostawczym 
  

2.5 WYKONANIE ROBÓT 
                 

2.5.1      Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt1 wymagania ogólne pkt 1.5 
Przy wykonywaniu  robót należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy: 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6lutego 2003r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz401, z dnia 19.03.2003) 
- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650, z dnia 29.09.2003) 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarski z dnia 30 października 2002r. w sprawie minimalnych wymagań 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas 
pracy (Dz. U. 2002 nr 191 poz. 1596), z późniejszymi zmianami – Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy 
i Polityki Społecznej z dnia 30 września 2003r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas 
pracy (Dz. U. Nr 178, poz 1745, z dnia 16.10.2003)  
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych podczas robót ziemnych, budowlanych i 
drogowych (Dz.U Nr 118, poz. 1263, z 2001). 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Opiek Społecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954r.  w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi (wyciąg). 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Opiek Społecznej oraz Zdrowia z dnia 1 kwietnia 1953r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych przy ręcznym dźwiganiu i przenoszeniu ciężarów. 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Opiek Społecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja 1954r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu butli z gazami sprężonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi 
pod ciśnieniem. 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy , montażu  
I rozbiórki , tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U Nr 108, poz. 953 z dnia 17.07.2002).  
 

2.5.2  Zasady wykonywania prac rozbiórkowych i demontażowych 
Prace rozbiórkowe i demontażowe powinny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP  
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i P. poż . Podczas prowadzenia tych prac należy  wykonać wszelkie niezbędne osłony i zabezpieczenia 
chroniące przed ewentualnym  możliwym uszkodzeniem  lub zniszczeniem elementów  budynku. Pozyskane 
materiały rozbiórkowe  winny być posortowane i zmagazynowane  w miejscach wyznaczonych składowisk . 
Dotyczy to również materiałów powtórnie wbudowanych .Materiały, które nie będą ponownie użyte należy 
niezwłocznie wywieść z terenu budowy . 
 

2.6      KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
   
2.6.1    Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli  jakości robót podano w pkt.1 „wymagania ogólne „ pkt 1.6 
            

2.6.2 Kontrola jakości prac rozbiórkowych i demontażowych  
Kontrola jakości prac rozbiórkowych i demontażowych należy przeprowadzić według ogólnych zasad 
określonych w przepisach i normach . 
Kontrola powinna obejmować: 
- Zgodności z przedmiarem 
- Jakości i trwałości wykonania robót  
- Zgodności wykonanych prac z obowiązującymi przepisami  
- Zachowanie warunków BHP  i ochrony P. Poż.           
- Uprzątnięcia stanowiska pracy i tereny budowy 
 

2.7    OBMIAR ROBÓT  
 

2.7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót   
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST w pkt.1 „wymagania ogólne „ pkt 1.7  

 

2.7.2 Jednostka obmiarowa  
Jednostkami obmiaru przy rozbiórce są : 

- [ m
2
 ]   dla rozebrania okładzin z płytek , rozebrania kostki betonowej , wykucie otworu w ścianie , 

              rozebraniu posadzek 
- [ m

3
 ]   dla rozebrania elementów betonowych i dla wywozu gruzu i ziemi .  

 

2.8 ODBIÓR ROBÓT  
             

2.8.1    Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót w SST w pkt.1”wymagania ogólne „ pkt 1.8 
 

2.8.2 Sposób odbioru robót  
Odbiór robót rozbiórkowych i demontażowych  następuje na podstawie protokółu z kontroli , które Wykonawca 
przedkłada Inspektorowi Nadzoru . 

 

2.9     PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 

2.9.1    Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST w pkt.1 „wymagania ogólne” pkt 1.9 

 

2.9.2 Cena jednostki wykonania robót  
Cena jednostki wykonania robót obejmuje  wszystkie czynności  technologiczne , niezbędne do wykonania 
poszczególnych etapów rozbiórki lub demontażu , zarówno prace podstawowe jak i dodatkowe  związane  
z prawidłowym wykonaniem rozbiórki oraz prace transportowe , porządkowe , zabezpieczeniowe  ujęte  
w cennikach przy wycenie poszczególnych pozycji rozbiórkowych .   
     

3. POCHYLNIA ZEWNĘTRZNA  
 

3.1. WSTĘP 
 

3.1.1. Przedmiot SST                                                                                                                               
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z pochylni zewnętrznej wraz z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej przy zadaniu 
„Fundament i montaż urządzenia do transportu pionowego – platformy dźwigowej” w Gimnazjum w Grójcu . 
 
3.1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robot. 
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3.1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robot związanych z : Wykonaniem 
nawierzchni z betonowej kostki brukowej przy zadaniu „Fundament i montaż urządzenia do transportu 
pionowego – platformy dźwigowej” w Gimnazjum w Grójcu . 
 

3.1.4. Określenia podstawowe 
 

3.1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy 
ścieralnej nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub 
barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujący się kształtem, który umożliwia wzajemne 
przystawanie elementów. 
 

3.1.4.2. Palisada - prosty element budowlany oddzielający różne wysokości  chodnika, charakteryzujący się 
stałym przekrojem poprzecznym i zmienną długością  
 

3.1.4.3. Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi materiałami 
wypełniającymi. 
 

3.1.4.4. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami . 
 

3.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST  „Wymagania ogólne” pkt 1,1,4 
 
3.2.   MATERIAŁY 
 
3.2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST „Wymagania 
ogólne” pkt 1.2. 
 
3.2.2. Betonowa kostka brukowa 
 
3.2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych 
Betonowa kostka brukowa może mieć następujące cechy charakterystyczne, określone w katalogu 
producenta: 
1. odmianę: 
a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu), 
b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy ścieralnej (górnej) zwykle 
barwionej grubości min. 4 mm, 
2. barwę: 
a) kostka szara, z betonu niebarwionego, 
3. wzór (kształt) kostki: wg uzgodnień z inwestorem 
4. wymiary, zgodne z wymiarami określonymi przez producenta , zależnie od kształtu kostki   
Pożądane jest, aby wymiary kostek były dostosowane do sposobu układania i siatki spoin oraz umożliwiały 
wykonanie warstwy o szerokości 1,0 m lub 1,5 m bez konieczności przecinania elementów w trakcie ich 
wbudowywania w nawierzchnię. 
Kostki mogą być produkowane z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz z 
ukosowanymi krawędziami górnymi. 
 
3.2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym 
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach dróg, 
ulic, chodników itp. określa PN-EN 1338 [2] w sposób przedstawiony w tablicy 1. 
Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 [2] do stosowania na 
zewnętrznych nawierzchniach, mających kontakt z solą odladzającą w warunkach mrozu  
 
 

 

Lp. 
 

Cecha 
 

Załącznik 
normy 

 

Wymaganie 

1. Kształt i wymiary 

1.1 Dopuszczalne odchyłki w mm od 
zadeklarowanych wymiarów kostki, 
grubości < 100 mm 
≥ 100 mm 
 

 
 

C 

Długość szerokość 
grubość 
�} 2 �} 2 �} 3 
�} 3 �} 3 �} 4 

Rożnica pomiędzy 
dwoma po-miarami 
grubości, tej samej 
kostki, powinna być 
≤ 3 mm 
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1.2 Odchyłki płaskości i pofalowania 
(jeśli 
maksymalne wymiary kostki > 
300 mm), przy długości pomiarowej 
300 mm 
400 mm 
 

 
 

C 

Maksymalna (w mm) 
                wypukłość              wklęsłość 
 
                    
                    1,5                           2,0 
                    1,0                           1,5 
 

2. Właściwości fizyczne i mechaniczne 

2.1 Odporność na 
zamrażanie/rozmrażanie z 
udziałem soli odladzających (wg 
klasy 3, zał. D) 

 
 

D 

Ubytek masy po badaniu: wartość średnia ≤ 1,0 
kg/m2, przy czym każdy pojedynczy wynik < 1,5 
kg/m2 

2.2 Wytrzymałość na rozciąganie przy 
rozłupywaniu 
 

 
F 

Wytrzymałość charakterystyczna T ≥ 3,6 MPa. 
Każdy pojedynczy wynik ≥ 2,9 MPa i nie powinien 
wykazywać obciążenia niszczącego mniejszego 
niż 250 N/mm długości rozłupania 

2.3 Trwałość (ze względu na 
wytrzymałość) 
 

 
F 

Kostki mają zadawalającą trwałość 
(wytrzymałość) jeśli spełnione są wymagania pktu 
2.2 oraz istnieje normalna konserwacja 

2.4 Odporność na ścieranie (wg klasy 3 
oznaczenia H normy) 

 
 

G i H 

Pomiar wykonany na tarczy 

szerokiej ściernej, 
wg zał. G normy – 

badanie podstawowe 

Bohmego, 
wg zał. H normy – 

badanie alternatywne 

≤ 23 mm ≤20 000mm3/5000 mm2 

2.5  Odporność na poślizg/poślizgnięcie I a) jeśli górna powierzchnia kostki nie była szlifowana 
lub polerowana – zadawalająca odporność, 
b) jeśli wyjątkowo wymaga się podania wartości 
odporności na poślizg/poślizgnięcie – należy 
zadeklarować minimalną jej wartość pomierzoną wg 
zał. I normy (wahadłowym przyrządem do badania 
tarcia) 

3. Aspekty wizualne 

3.1 Wygląd  
 
J 

a) górna powierzchnia kostki nie powinna mieć rys i 
odprysków, 
b) nie dopuszcza się rozwarstwień w kostkach 
dwuwarstwowych, 
c) ewentualne wykwity nie są uważane za istotne 

3.2 
 
 
 
 
 
3.3 

Tekstura 
 
 
 
 
 
Zabarwienie (barwiona może 
być warstwa ścieralna lub cały 
element) 

 
 
J 

a) kostki z powierzchnią o specjalnej teksturze – 
producent powinien opisać rodzaj tekstury, 
b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny być 
porównane z próbką producenta, zatwierdzoną przez 
odbiorcę, 
c) ewentualne różnice w jednolitości tekstury lub 
zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi zmianami 
we właściwościach surowców i zmianach warunków 
twardnienia nie są uważane za istotne 

 
Nasiąkliwość kostki winna wynosić max. 4,0%. 
Kostki kolorowe powinny być barwione substancjami odpornymi na działanie czynników atmosferycznych, 
światła (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliów (m.in. cementu, który przy wypełnieniu spoin zaprawą 
cementowo-piaskową nie może odbarwiać kostek). Zaleca się stosowanie środków stabilnie barwiących 
zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki żelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie 
należy stosować do barwienia: sadz i barwników organicznych). 
Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci białych plam) mogą pojawić się na powierzchni kostek w 
początkowym okresie eksploatacji. Powstają one w wyniku naturalnych procesów fizykochemicznych 
występujących w betonie i zanikają w trakcie użytkowania w okresie do 2-3 lat. 
 
3.2.2.3. Składowanie kostek 
Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej przestrzeni, przy 
czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione. 
3.2.3. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to należy stosować następujące materiały: 
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a)   na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię  
z piasku naturalnego spełniającego wymagania PN-EN 13242:2004 [3], cementu powszechnego użytku 
spełniającego wymagania PN-EN 197-1:2002 [1] i wody odpowiadającej wymaganiom PN-EN 1008:2004 [4], 
b)   do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej  -
piaskową 1:4 spełniającą wymagania wg 2.3 b), 
Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na budowę, 
powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu 
kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. 
Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie 25kg, można przechowywać do:  
a)    10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podłożu twardym i suchym,  
b)    terminu trwałości, podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i ścianach oraz 
podłogach suchych i czystych.  
- cement dostarczony na paletach magazynuje się razem z paletami, z dopuszczalną wysokością 3 szt. palet. 
- cement niespaletowany układa się w stosy płaskie o liczbie warstw 12 (dla worków trzywarstwowych).  
- cement dostarczany luzem przechowuje się w magazynach specjalnych (zbiornikach stalowych, 
betonowych), przystosowanych do pneumatycznego załadowania i wyładowania. 
 

3.2.4. Palisady  
Obramowanie nawierzchni z kostki stanowią: 
a) palisady betonowe 12 x 12cm wysokości 40 i 60cm oraz  12 x 18cm długości 40cm .  
 

3.3. SPRZĘT 
 

3.3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne”  pkt 1.3 
 

3.3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni 
Układanie betonowej kostki brukowej będzie odbywać się: 
a)  ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach, 
Do przycinania kostek należy stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z tarczą). 
Do zagęszczania nawierzchni z kostki stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z wykładziną 
elastomerową, chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroży. 
Sprzęt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiadać wymaganiom właściwych normom 
PN i BN, wytycznym IBDiM) względnie opracowanym  ST zaakceptowanym przez Inżyniera. 
Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw należy stosować betoniarki. 
 

3.4. TRANSPORT 
 

3.4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 1.4 
 

3.4.2. Transport materiałów do wykonania nawierzchni i obramowań 
Betonowe kostki brukowe mogą być przewożone na paletach - dowolnymi środkami transportowymi po 
osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny 
być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem. 
Jako środki transportu wewnątrzzakładowego kostek na środki transportu zewnętrznego mogą służyć wózki 
widłowe, którymi można dokonać załadunku palet. Do załadunku palet na środki transportu można 
wykorzystywać również dźwigi samochodowe. 
Palety transportowe powinny być spinane taśmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczającymi kostki 
przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca się układać do 10 warstw kostek (zależnie 
od grubości i kształtu), tak aby masa palety z kostkami wynosiła od 1200 kg do 1700 kg. Pożądane jest, aby 
palety z kostkami były wysyłane do odbiorcy środkiem transportu samochodowego wyposażonym w dźwig do 
za i rozładunku. 
Palisady mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. Palisady betonowe należy układać w 
pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Powinny one być zabezpieczone przed przemieszczaniem 
się i uszkodzeniem w czasie transportu. 
Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być 
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. 
Cement w workach może być przewożony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i innymi środkami  
transportu, w sposób nie powodujący uszkodzeń opakowania. Worki przewożone na paletach układa się po  
5 warstw worków, po 4 szt. w warstwie. Worki niespaletowane układa się na płask  , przylegające do siebie, w 
rownej wysokości do 10 warstw. Ładowanie i wyładowywanie zaleca się wykonywać za pomocą urządzeń 
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zmechanizowanych do poziomego i pionowego przemieszczania ładunków.  Materiały do podbudowy powinny 
być przewożone w sposób odpowiadający wymaganiom właściwej SST. 
 

3.5. WYKONANIE ROBÓT 
 

3.5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robot podano w SST „Wymagania ogólne”  pkt 1.5 
Przed przystąpieniem do regulacji nawierzchni należy dokonać demontażu istniejącej kostki oraz ustawienie 
palisady o wymaganych rzędnych. W przypadku uszkodzenia kostki podczas demontaży należy wymienić na 
nową. 
 

3.5.2. Podłoże i koryto 
Grunty podłoża powinny być niewysadzinowe, jednorodne i nośne oraz zabezpieczone przed nadmiernym 
zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacją projektową. 
Koryto musi mieć skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacją projektową. 
 

3.5.3. Konstrukcja nawierzchni 
Konstrukcja nawierzchni powinna być zgodna z dokumentacją projektową lub ST . 
Konstrukcja nawierzchni obejmuje ułożenie warstwy ścieralnej z betonowej kostki brukowej na podsypce 
cementowo-piaskowej, 
Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni, z występowaniem podbudowy, podsypki 
cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin piaskiem , obejmują: 
1. wykonanie podbudowy, 
2. wykonanie obramowania nawierzchni z palisady , 
3. przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej, 
4. ułożenie kostek z ubiciem, 
5. przygotowanie piasku  i wypełnienie nim szczelin, 
7. pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu. 
 

3.5.4. Obramowanie nawierzchni 
Nawierzchnia winna wystawać o 1cm ponad górną krawędź palisady betonowej w miejscu schodków i poniżej 
palisady o 10 cm w miejscu pochylni – wjazdu . 
 

3.5.5. Podsypka 
Rodzaj podsypki i jej grubość powinny być zgodne z dokumentacją projektową lub ST. 
Podsypkę cementowo-piaskową należy ułożyć tak, by uzyskać profil pod ułożenie kostki betonowej o 
spadku 2% . 
Podsypkę piaskową należy zwilżyć wodą, równomiernie rozścielić i zagęścić lekkimi walcami (np. ręcznymi)  
lub zagęszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotności optymalnej. 
Podsypkę cementowo-piaskową stosuje się z zasady przy występowaniu podbudowy pod nawierzchnią z 
kostki. Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela się na 
uprzednio zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu: 
- współczynnika wodno - cementowego od 0,25 do 0,35, 

-wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. 
W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni podsypka 
nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami podsypka rozsypywała się. 
Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 
m. Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. 
ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi. 
Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawałowaniu nawierzchni 
należy ją polać wodą w takiej ilości, aby woda zwilżyła całą grubość podsypki. Rozścielenie podsypki z suchej 
zaprawy może wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek o około 20 m. 
Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone przed rozpoczęciem 
wiązania cementu w podsypce. 
 

3.5.6. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 
3.5.6.1. Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich układania 
Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1 oraz deseń ich układania 
powinny być zgodne z istniejącą. 
 
3.5.6.2. Warunki atmosferyczne 
Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać przy temperaturze 
otoczenia nie niższej niż +5

0
C. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli w ciągu dnia temperatura 
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utrzymuje się w granicach od 0
0
C do +5

0
C, przy czym jeśli w nocy spodziewane są przymrozki kostkę należy 

zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze słomy, papą itp.). 
Nawierzchnię na podsypce piaskowej zaleca się wykonywać w dodatnich temperaturach otoczenia. 
 

3.5.6.3. Ułożenie nawierzchni z kostek 
Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Na większym 
fragmencie robot zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału, w której 
niedopuszczalne są rożne odcienie wybranego koloru kostki. 
Układanie kostki należy wykonywać ręcznie przez przyuczonych brukarzy. 
Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania podsypka 
zagęszcza się. 
Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazów itp.) 
powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm 
powyżej korytek ściekowych (ścieków). 
Do uzupełnienia przestrzeni przy palisadach użyć elementów kostkowych wykończeniowych w postaci tzw. 
połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby 
kształtek o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na budowie 
specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.). 
Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej należy zakończyć prowizorycznie 
około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki 
ułożonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem robot, prowizorycznie ułożoną nawierzchnię na podsypce 
piaskowej należy rozebrać i usunąć wraz z podsypką. 
 

3.5.6.4. Ubicie nawierzchni z kostek 
Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z 
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. 
Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie w 
kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez 
ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki. 
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe. 
 

3.5.6.5. Spoiny  
Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 mm. 
W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się aby osie spoin pomiędzy 
dłuższymi bokami tych kostek tworzyły z osią drogi kąt 45°, a wierzchołek utworzonego kąta prostego 
pomiędzy spoinami miał kierunek odwrotny do kierunku spadku podłużnego nawierzchni. 
Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić  piaskiem, jeśli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej, 
Wypełnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po 
obfitym polaniu wodą - wmieceniu papki piaskowej szczotkami względnie rozgarniaczkami z piórami 
gumowymi. 
 

3.5.7. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu 
Nawierzchnię na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem można oddać do użytku 
bezpośrednio po jej wykonaniu. Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi 
piaskiem po jej wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o grubości od 3,0 do 4,0 cm i 
utrzymywać ją w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie od 2 tygodni (przy temperaturze średniej 
otoczenia nie niższej niż 15

0
C) do 3 tygodni (w porze chłodniejszej) nawierzchnię należy oczyścić z piasku i 

można oddać do użytku. 
 

3.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

3.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w SST „Wymagania ogólne”  pkt 1.6. 
 

3.6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robot Wykonawca powinien 
wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, 
deklaracje zgodności, ew. badania materiałów  wykonane przez dostawców itp.), 

- wykonać badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robot, określone w pkt. 2 
ów z tworzyw i prefabrykowanych. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 
 

3.6.3. Badania w czasie robót 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robot nawierzchniowych z kostki podaje tablica 2. 
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Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 

Lp. 
 

Wyszczególnienie 
badań i pomiarów 

Częstotliwość badań 
 

Wartości  dopuszczalne 

1 Sprawdzenie podsypki 
(przymiarem liniowym lub 
metodą niwelacji) 

Bieżąca kontrola w 10 punktach 
dziennej działki roboczej: 
grubości, spadków i cech 
konstrukcyjnych w porównaniu 
z dokumentacją projektową i 
specyfikacją 

Wg pktu 5.6; odchyłki od 
projektowanej grubości  
±1 cm 
 

2 Badania wykonywania 
nawierzchni z kostki 
a) zgodność z dokumentacją 
projektową 

 
 
Sukcesywnie na każdej działce 
roboczej 

 
 
-  

b) położenie osi w planie 
(sprawdzone geodezyjnie) 

Co 100 m i we wszystkich 
punktach charakterystycznych 

Przesunięcie od osi 
projektowanej do 2 cm 

c) rzędne wysokościowe 
(pomierzone instrumentem 
pomiarowym) 

Co 25 m w osi i przy 

krawędziach oraz we wszystkich 
punktach charakterystycznych 

Odchylenia: 
+1 cm; -2 cm 
 

d) równość w profilu podłużnym 
łatą czterometrową) 

Jw.  
 

Nierówności do 8 mm 

e) równość w przekroju 
poprzecznym (sprawdzona łatą 
profilową z poziomnicą i 
pomiarze prześwitu klinem 
cechowanym oraz przymiarem 
liniowym względnie metodą 
niwelacji) 

Jw. Prześwity między łatą a 
powierzchnią do 8 mm 
 

f) spadki poprzeczne 
(sprawdzone metodą niwelacji) 

Jw. Odchyłki od dokumentacji 
projektowej do 0,3% 

g) szerokość nawierzchni 
(sprawdzona przymiarem 
liniowym) 

Jw. Odchyłki od szerokości 
Projektowanej do ±5 cm 
 

h) szerokość i głębokość 
wypełnienia spoin i szczelin 
(oględziny i pomiar przymiarem 
liniowym po wykruszeniu 
długości 10 cm) 

W 20 punktach 
charakterystycznych dziennej 
działki roboczej 
 

Wg pktu 5.7.5 
 

i) sprawdzenie koloru kostek i 
desenia ich ułożenia 
 

Kontrola bieżąca Wg dokumentacji 
projektowej lub decyzji 
Inżyniera 

 
3.6.4. Badania wykonanych robót 
Zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3. 
 

Tablica 3. Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Sposób sprawdzenia 
 

1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 
nawierzchni, krawężników, obrzeży , ścieków i 
palisad 

Wizualne sprawdzenie jednorodności 
wyglądu, prawidłowości desenia , kolorów kostek, 
spękań, plam, deformacji, wykruszeń , spoin  
i szczelin 

2. Badanie położenia osi nawierzchni w planie Geodezyjne sprawdzenie położenia osi co 25 m  
i w punktach charakterystycznych (dopuszczalne 
przesunięcia wg tab. 2, lp. 5b) 

3. Rzędne wysokościowe, równość podłużna i 
poprzeczna, spadki poprzeczne i szerokość 

Co 25 m i we wszystkich punktach  
charakterystycznych (wg metod i dopuszczalnych 
wartości podanych w tab. 2, lp. od 5c do 5g) 

4. Rozmieszczenie i szerokość spoin i szczelin w 
nawierzchni, pomiędzy krawężnikami , obrzeża- 
mi, ściekami , palisadami oraz wypełnienie spoin 
i szczelin 

Wg pktu 5.5 i 5.7.5 
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3.7. OBMIAR ROBÓT 
 

3.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robot podano w SST „Wymagania ogólne”  pkt 1.7 
 

3.7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m

2 
(metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 

Jednostki obmiarowe robot towarzyszących budowie nawierzchni z betonowej kostki brukowej (podbudowa, 
obramowanie itp.) są ustalone w odpowiednich SST  
 

3.8. ODBIÓR ROBÓT 
 

3.8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robot podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 1.8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki pozytywne. 
 
3.8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robot zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
- przygotowanie podłoża i wykonanie koryta, 
- ewentualnie wykonanie podbudowy, 
- ewentualnie wykonanie ław (podsypek) pod palisady  
- wykonanie podsypki pod nawierzchnię, 
Odbiór tych robot powinien być zgodny z wymaganiami pktu 8.2 „Wymagania ogólne” oraz niniejszej SST. 
 
3.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
3.9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 1.9 
 
3.9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m

2 
nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robot, 
- przygotowanie podłoża i wykonanie koryta, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- demontaż istniejących nawierzchni chodnika i zjazdu 
- składowanie zdemontowanej kostki, 
- wykonanie podsypki, 
- ustalenie kształtu, koloru i desenia kostek, 
- ułożenie i ubicie kostek, 
 
3.10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
3.10.1. Normy 
1. PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu  
    powszechnego użytku 
2. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań 
3. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych 
    w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym (W okresie przejściowym można stosować  
    PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i  
    mieszanka, PNB- 11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych, PN- 
    B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek) 
4. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena  
    przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 
 
4.    ROBOTY MUROWE 

4.1.  Wstęp 

4.1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
murów z materiałów ceramicznych przy zadaniu „Fundament i montaż urządzenia do transportu pionowego – 
platformy dźwigowej” w Gimnazjum w Grójcu . 
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4.1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

4.1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie murów zewnętrznych i wewnętrznych obiektów tzn.: 
- Uzupełnienie ściany z cegły pełnej 
- Ścianki działowe 
 

4.1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 

4.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inżyniera. 

4.2.  Materiały 

4.2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora.Niedozwolone jest 
użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 

4.2.2. Wyroby ceramiczne 

4.2.2.1. Cegła  

Cegła budowlana pełna klasy 10 wg PN-B 12050:1996 
a) Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm 
b) Masa 3,3-4,0 kg 
c) Cegła budowlana pełna powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej. 
d) Dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub z jednym pęknięciem przechodzącym 

przez całą grubość cegły o długości powyżej 6mm nie może przekraczać dla cegły – 10% cegieł badanych. 
e) Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 24%. 
f) Wytrzymałość na ściskanie 10,0 MPa 
g) Gęstość pozorna 1,7-1,9 kg/dm

3
 

h) Współczynnik przewodności cieplnej 0,52-0,56 W/mK 
i) Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do –15°C i odmrażania – brak uszkodzeń po 

badaniu. 
j) Odporność na uderzenie powinna być taka , aby cegła puszczona z wysokości 1,5m na inne cegły nie 

rozpadła się. 

 

4.2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 30: 
cement:  ciasto wapienne:  piasek 
1  :  1  :  6 
1  :  1  :  7 
1 :  1,7  :  5 

cement:  wapienne hydratyzowane:  piasek 
1  :  1  :  6 
1  :  1  :  7 

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50: 
cement:  ciasto wapienne:  piasek 
1 :  0,3 :  4 
1 :  0,5 :  4,5 

cement:  wapienne hydratyzowane:  piasek 
1 :  0,3 :  4 
1 :  0,5 :  4,5 
– Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
– Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
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Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów 
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili 
zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta 
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez 
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej mark i zaprawy oraz 
rodzaju cementu i wapna. 

4.3.   Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4.4.    Transport 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu podczas transportu materiały i 
elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

4.5.    Wykonanie robót 
Wymagania ogólne: 
a) Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu i 
sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów. 
b) W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej 1 cegły należy 
murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych. 
c) Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów 
wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. 
d) Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 
Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub 
moczyć w wodzie. 
e) Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 
f) Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C. 
 

4.5.1.     Mury z cegły pełnej 

4.5.1.1.  Spoiny w murach ceglanych. 
– 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17 mm, a 
minimalna 10 mm, 
– 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie powinna 
przekraczać 15 mm, a minimalna – 5 mm. Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach 
przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-
10 mm. 
 

4.5.1.2.  Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych. 
Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 15% całkowitej liczby 
cegieł. 
a) Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), należy przestrzegać zasady, 
że każda ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru. 
b) Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości różniącej się 
więcej niż o 5mm należy wykonywać na strzępia zazębione boczne. 

4.6.     Kontrola jakości 

4.6.1.  Materiały ceramiczne 
Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie: 
a) sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w 

dokumentacji technicznej, 
b)    próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 
– wymiarów i kształtu cegły, 
– liczby szczerb i pęknięć, 
– odporności na uderzenia, 
– przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 
W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom 
laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 
 

4.6.2.   Zaprawy   

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję  
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w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo 
wpisywane do dziennika budowy. 

4.6.3.   Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli 

 

A. Rodzaj odchyłek 
Dopuszczalne odchyłki [mm] 

mury spoinowane mury niespoinowane 

Zwichrowania i skrzywienia: 
– na 1 metrze długości 
– na całej powierzchni 

 
3  

10 

 
6 

20 

Odchylenia od pionu 
– na wysokości 1 m 
– na wysokości kondygnacji 
– na całej wysokości 

 
3 
6 

20 

 
6 

10 
30 

Odchylenia każdej warstwy od poziomu 
– na 1 m długości 
– na całej długości 

 
1 

15 

 
2 

30 

Odchylenia górnej warstwy od poziomu 
– na 1 m długości 
– na całej długości 

 
1 

10 

2 
10 

Odchylenia wymiarów otworów w świetle  
o wymiarach: 
do 100 cm                 szerokość 
                                  wysokość 
ponad 100 cm 
                                  szerokość 
                                  wysokość 

 
 

+6, –3 
+15, –1 

 
+10, –5 

+15, –10 

 
 

+6, –3 
+15, –10  

 
+10, –5 

+15, –10 

4.7.     Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest – m

2
 muru o odpowiedniej grubości. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i 
sprawdzonych w naturze. 

4.8.     Odbiór robót 

4.8.1.  Odbiór robót murowych  

Powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
a) dokumentacja techniczna, 
b) dziennik budowy, 
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
d) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
e) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 

f) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 

4. 9.    Podstawa płatności 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje: 
– dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 
– wykonanie ścian, naroży, przewodów dymowych i wentylacyjnych 
– ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań 
– uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów 

4.10.    Przepisy związane 
PN-68/B-10020  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 
PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego 

użytku. 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-88/B-30005  Cement hutniczy 25. 
PN-86/B-30020  Wapno. 
PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy. 
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5.    PRACE TYNKARSKIE  

5.1. Wstęp. 

 

5.1.1.   Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru tynków zewnętrznych przy zadaniu „Fundament i montaż urządzenia do transportu pionowego – 
platformy dźwigowej” w Gimnazjum w Grójcu .  

 

5.1.2    Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

 

5.1.3   Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie tynków zewnętrznych obiektu wg poniższego. 
– Tynki cementowo-wapienne 

 

5.1.4   Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

 

5.1.5   Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inżyniera. 

5.2     Materiały. 

5.2.1 Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających   
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

 

5.2.2   Piasek (PN-EN 13139:2003)                                                                                                                                                                                                                                                             

Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: 
 -  nie zawierać domieszek organicznych, 
 -  mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek  
 średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

         -  do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich –   
         średnioziarnisty. 

      -  do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie  0,5 mm. 
 

5.2.3  Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
a.  Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 
b.  Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. Zaprawę  
należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 
3 godzin. 
c.  Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
d. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub 
popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od 
chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 
e. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta 
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez 
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać 
doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

5.3     Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu sprawnego technicznie . 

5.4     Transport 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały 
powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
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5.5       Wykonanie robót                                                                                                                                                                                                            

5.5.1    Ogólne zasady wykonania  robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt1 wymagania ogólne pkt 1. 
Przy wykonywaniu  robót należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy: 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6lutego 2003r. W sprawie bezpieczeństwa i  
        higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz401, z dnia 19.03.2003) 
- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003r. w sprawie 
        ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych  
        przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650, z dnia 29.09.2003) 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarski z dnia 30 października 2002r. w sprawie minimalnych wymagań 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników 
podczas pracy (Dz. U. 2002 nr 191 poz. 1596), z późniejszymi zmianami – Rozporządzenie Ministra 
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 września 2003r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn 
przez pracowników podczas pracy (Dz. U. Nr 178, poz 1745, z dnia 16.10.2003)  

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych podczas robót ziemnych, 
budowlanych i drogowych (Dz.U Nr 118, poz. 1263, z 2001). 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Opiek Społecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954r.  w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi (wyciąg). 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Opiek Społecznej oraz Zdrowia z dnia 1 kwietnia 1953r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych przy ręcznym dźwiganiu i przenoszeniu 
ciężarów. 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Opiek Społecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja 1954r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu butli z gazami sprężonymi, skroplonymi i 
rozpuszczonymi pod ciśnieniem. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U Nr 108, poz. 953 z dnia 17.07.2002).  

 

5.5.2      Zasady wykonywania tynków 
a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i 
okienne. 
b) Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie 
nastąpi spadek poniżej 0°C. 
W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 
zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie 
obniżonych temperatur”. Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni 
przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w 
ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 
 

5.5.3  Przygotowanie podłoży 
      

5.5.3.1.  Spoiny w murach ceglanych. 
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na 
głębokości 5-10 mm. 
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i 
substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła 
lub przez wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 
 
5.5.3.2     Zasady wykonywania robót tynkarskich                                                                                      
Mur z cegły przeznaczony do otynkowania powinien być wykonany na niepełne spoiny, tzn. nie zapełnione  
zaprawą na głębokość 10-15mm od lica muru .W przypadku muru wykonanego na pełne spoiny należy przed 
tynkowaniem wyskrobać je na wymaganą głębokość . Przed tynkowaniem należy w razie konieczności 
podłoże oczyścić z kurzu  oraz zmyć wodą. Podłoże powinno być przygotowane w sposób zapewniający jak 
najlepszą przyczepność tynku. Marka zaprawy do wykonania tynku powinna być dostosowana do rodzaju  i 
wytrzymałości podłoża oraz jego charakteru użytkowego a w zależności od rodzaju zaprawy odpowiadać 
wymaganiom normy przedmiotowej , przy czym w przypadku tynków dwu- i trójwarstwowych marka zaprawy 
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użytej na kolejne warstwy , tj na narzut i gładź , powinna być niższa niż marka zaprawy użytej na warstwę 
poprzedzającą .  
Tynk powinien być ściśle związany z podłożem , a przy tynkach wielowarstwowych również poszczególne 
warstwy tynku powinny ściśle do siebie przylegać na całej powierzchni .Tynki powinny być wykonywane w 
temperaturze otoczenia powyżej +5

o
 C i pod warunkiem , że w ciągu doby nie nastąpi jej spadek poniżej 0

0 
C .  

Świeże tynki powinny być zabezpieczone  przed gwałtownym wyschnięciem przez zasłonienie ich przed 
bezpośrednim działaniem promieni słonecznych , w przypadku  prowadzenia robót tynkowych w okresie 
wysokich temperatur tynki cem - wapienne powinny być w okresie wiązania zaprawy /w ciagu ok. 1 tyg./ 
zwilżane wodą . Grubość tynku uzależniona jest od kategorii tynku i rodzaju podłoża . Wartości podaje tablica 
PN-70/B-10100. Tynki na stykach z powierzchniami  inaczej wykończonymi , przy ościeżach , podokiennikach 
itp. powinny być zabezpieczone przed pękaniem i odpryskami przez odcięcie ,tj pozostawienie bruzdy o szer. 
2-4 mm przechodzącej przez całą grubość tynku. W miejscach dylatacji , podłoża powinny być osłonięte ,  
a wtyku pozostawione szczeliny dylatacyjne , które następnie należy wypełnić kitem elastycznym (akrylem).  
Naroża oraz wszelkie obrzeża  tynków powinny być chronione  wpuszczonymi w tynk metalowymi narożnikami 
z blachy ocynkowanej . 
 

5.5.4   Wykonywania tynków trójwarstwowych 
- Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych należy 
wykonać według pasów i listew kierunkowych. 
- Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania 
warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 
Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne , w tynkach zewnętrznych o stosunku 1:1:2. 

5.6     Kryteria oceny jakości i odbioru 

 sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną ułożenia wykładzin 

 sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoża i materiałów, 

  sprawdzenie dokładności spoin wg normy PN-72/B-06190. 

5.7     Kontrola jakości 

5.7.1  Zaprawy 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w 
sposób podany w obowiązującej normie. 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

5.8     Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m

2
. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 

zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.           

5.9      Odbiór robót 

5.9.1   Odbiór podłoża 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych.   
Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 3.5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się 
po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą. 
 

5.9.2. Odbiór tynków 

a.  Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne 
z dokumentacją techniczną. 

b.  Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej – 
nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
–  pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu, 
–  poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między  
      przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 
c.   Niedopuszczalne są następujące wady: 
–  wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających  
      z podłoża, pilśni itp., 
–  trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej  
      przyczepności tynku do podłoża. 

5.10  Podstawa płatności 
Tynki  wewnętrzne.   
Płaci się za ustaloną ilość m

2
 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 



 32 

– przygotowanie zaprawy, 
– dostarczenie materiałów i sprzętu, 
– ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 
– umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 
– obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
– reperacje tynków po dziurach i hakach, 
– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 

5.11  Przepisy związane 
PN-85/B-04500            Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-70/B-10100            Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 1008:2004        Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 
PN-EN 459-1:2003       Wapno budowlane. 
PN-EN 13139:2003      Kruszywa do zaprawy.   

PN-EN 771-6:2002       Wymagania dotyczące elementów murowych.  

       
6. STOLARKA 

6.1.  Wstęp 

6.1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
stolarki drzwiowej przy zadaniu „Fundament i montaż urządzenia do transportu pionowego – platformy 
dźwigowej” w Gimnazjum w Grójcu . 
 

6.1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

6.1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie montażu stolarki drzwiowej  
W skład tych robót wchodzi: 
-  montaż drzwi wewnętrznych płytowych w kolorze istniejącej już stolarki .  

 

6.1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

 

6.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inżyniera. 

6.2.  Materiały 
Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi. 
 

6.2.1. Drzwi wewnętrzne  
Dopuszczalne wady i odchyłki wymiarów stolarki drzwiowej nie powinny być większe niż podano poniżej. 

Różnice wymiarów [mm] drzwi 

 wymiary zewn. ościeżnicy do 1 m     5 
powyżej 1 m     5 
różnica długości przeciwległych elementów               do 1 m    1   
ościeżnicy mierzona w świetle  powyżej 1 m   2 
skrzydło we wrębie  szerokość do 1 m  
 powyżej 1 m  
 wysokość powyżej 1 m  
różnica długości przekątnych  do 1 m   2 
przekątnych skrzydeł we wrębie 1 do 2 m    3 
 powyżej 2 m     3   
grubość elementów do 40 mm  1 
 powyżej 40 mm  2 
grubość skrzydła     1 
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6.2.2.  Okucia budowlane 

1. Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące, 
zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe. 

2. Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich norm – 
wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki budowlanej 
wyposażone w okucie, na które nie została ustanowiona norma. 

3. Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi. Okucia nie 
zabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem, pokryć minią ołowianą lub farbą ftalową, chromianową 
przeciwrdzewną. 
 

6.2.5.  Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej 
Do malowania wyrobów stolarki budowlanej należy stosować: 
– do elementów konfekcjonowanych należy stosować zestaw farb chemoutwardzalnych szybkoschnących 

wg BN-71/6113-46 
– do elementów pozostałych farby ftalowe podkładowe wg PN-C-81901/2002, oraz farby ftalowe ogólnego 

stosowania wg BN-79/6115-44 lub emalie olejno-żywiczne i ftalowe ogólnego stosowania wg BN-
76/6115-38. 

6.2.8.  Składowanie elementów 
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. 
Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m od czynnych urządzeń 
grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

6.3.   Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru  

6.4.    Transport 
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą lub 
projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych 
opakowaniach. 
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. 
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub jednostek 
kontenerowych. 
Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera, oraz 
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. 

6.5.     Wykonanie robót 

6.5.1.  Przygotowanie ościeży. 

Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża , do którego ma przylegać 
ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, 
ościeże należy naprawić i oczyścić. 

 

6.5.2.    Osadzanie i uszczelnianie stolarki 

6.5.2.1. Osadzanie stolarki drzwiowej 
1. Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych . 
2. Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu.  
3. Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu 
    świadectwem ITB. 
4. Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie. 
 

6.5.3.   Powłoki malarskie 
Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń. 
Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków. 
Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla 
zdrowia. 

6.6.      Kontrola jakości 

6.6.1.  Zasady kontroli jakości  

Kontrola jakości powinna przeprowadzana  być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki drzwiowej. 
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6.6.2.   Ocena jakości powinna obejmować: 
– sprawdzenie zgodności wymiarów, 
– sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 
– sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
– sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 
– sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 
Roboty podlegają odbiorowi. 

6.7.    Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest: 
-  m

2 
 dla wstawionych ościeżnic  

– szt. Dla montażu skrzydeł drzwiowych  

6.8.    Odbiór robót 
Wszystkie roboty wymienione w niniejszym rozdziale podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w punkcie 5. 

6.9.    Podstawa płatności 
Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje: 
– dostarczenie gotowej stolarki, 
– osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami, 
– dopasowanie i wyregulowanie 
– ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 

6.10.   Przepisy związane 
PN-B-10085:2001  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 
BN-67/6118-25  Pokosty sztuczne i syntetyczne. 
BN-82/6118-32  Pokost lniany. 
PN-C-81901:2002  Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania. 
PN-C-81901:2002  Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania. 
BN-71/6113-46  Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną. 
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe  

kompolimeryzowane styrenowane. 
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego B-2-1 (PR 5) 84. 
Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.  

7.ROBOTY MALARSKIE               

7.1     Wstęp 

7.1.1   Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót malarskich przy zadaniu „Fundament i montaż urządzenia do transportu pionowego – platformy 
dźwigowej” w Gimnazjum w Grójcu . 
 

7.1.2.   Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

7.1.3    Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie następujących robót malarskich: 
- Malowanie tynków wewnętrznych . 
- Malowanie elementów metalowych – części balustrady  

 

7.1.4    Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 

7.1.5   Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru . 
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7.2  Materiały 
 

7.2.1    Farby budowlane gotowe   

a. Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

b.   Farby akrylowe i emulsyjne wytwarzane fabrycznie 
Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z:polioctanu winylu,lateksu butadieno-styrenowego 
i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia  przez ITB. 

c.   Farby olejne i ftalowe 
Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002 
– wydajność – 6–8 m

2
/dm

3
 

– czas schnięcia – 12 h 
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002 
-    wydajność – 6–10 m

2
/dm

3
 

Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka  stożkowe   wg  
PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C. 
 

7.2.2      Środki gruntujące 

7.2.2.1   Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 
– na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą  
w stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki  malarskiej. 

  

7.2.2.2   Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować  

rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza). 

  

7.2.2.3.  Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości   

powinno być stosowane w postaci roztworu wodnego 3–5%. 

7.3   Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli , wałków lub aparatów natryskowych. 

7.4  Transport 
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami   
obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym. 

7.5  Wykonanie robót 

Przy malowaniu powierzchni , roboty malarskie powinny być prowadzone w temperaturze powyżej  

+ 5 st.C oraz poniżej 25 st. C. Prace należy wykonywać wg instrukcji producenta farby.  

Powierzchnie malowane nie powinny być narażone na niekorzystne warunki atmosferyczne (deszcz, wiatr). 

W pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić odpowiednią wentylację. Należy zabezpieczyć elementy 

narażone na zniszczenie i zanieczyszczenie farbą. Malowanie farbami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić 

z daleka od źródeł ognia. Prace malarskie można rozpocząć po odpowiednim przygotowaniu podłoży. 
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 
– usunięciu usterek na stropach i tynkach. 

 

7.5.1   Przygotowanie podłoży  

-  podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez wypełnienie ubytków 
zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, 
nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić , a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą 
cementowo-wapienną. 

-  powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 
8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej. 

 

7.5.2.   Gruntowanie. 

- przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego  

  rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5. 

-  przy malowaniu farbami ftalowymi stosuje się odpowiednie farby podkładowe. 
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7.5.3.    Wykonywania powłok malarskich 
  

7.5.3.1  Powłoki z farb emulsyjnych                                                                                                                              
Powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących. Powłoki powinny 

           dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug  

           i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 
 

7.5.3.2. Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych               
Powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń,  
pęcherzy, plam i zmiany odcienia. Powłoki powinny mieć jednolity połysk.  Przy malowaniu  
wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w różnych odcieniach. 

7.6  Kontrola jakości 

7.6.1  Powierzchnia do malowania. 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 
– sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
– sprawdzenie wsiąkliwości, 
– sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
– sprawdzenie czystości, 
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. Sprawdzenie 
wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami 
wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s. 
 

7.6.2  Roboty malarskie. 

 

7.6.2.1. Badania powłok  przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 
– dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 
– dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 

 

7.6.2.2  Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności 
powietrza mniejszej od 65%. 

 

7.6.2.3   Badania powinny obejmować: 
– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
– sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 
– dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie 
elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi. 
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy 
którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i 
wykonać powtórnie. 

7.7  Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m

2
 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podłoża, 

przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem 
stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 
przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

7.8  Odbiór robót 
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 
 

7.8.1. Odbiór podłoża  

Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach 
państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, posiadające drobne 

uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót 

tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.5.2. 
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem 
oczyścić. 

7.8.2.  Odbiór robót malarskich 

- Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego 
rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu   i 
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, 
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pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym 
powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. 

-  Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej  powierzchni 
miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 

-  Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 

- Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem 
powłoki od podłoża. 

- Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni powłoki 
przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

7.9.  Podstawa płatności 
Płaci się za ustaloną ilość m

2
 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do 

malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz 
uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

7.10.  Przepisy związane 

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 
PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-62/C-81502  Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 
PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane. 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 

                   

8. KONSTRUKCJE BETONOWE I ŻELBETOWE 

8.1.  Wstęp 

8.1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót związanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych przy zadaniu „Fundament  
i montaż urządzenia do transportu pionowego – platformy dźwigowej” w Gimnazjum w Grójcu . 

8.1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

8.1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie konstrukcji betonowych i żelbetowych związanych z budową, „Fundamentu i montażu urządzenia 
do transportu pionowego – platformy dźwigowej” w Gimnazjum w Grójcu . 

 

8.1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wy-
tycznych oraz określeniami podanymi w SST Część G: „Wymagania ogólne”: 
Konstrukcje betonowe – konstrukcje z betonu nie zbrojonego lub wykonane z zastosowaniem zbrojenia 
wiotkimi prętami stalowymi w ilości mniejszej od minimalnej dla konstrukcji żelbetowych.  
Konstrukcje żelbetowe – konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi prętami stalowymi współpracującymi z 
betonem w ilości nie mniejszej od ilości określonej jako minimalnej dla konstrukcji żelbetowych. 
Beton zwykły – beton o gęstości powyżej 1,8 kg/dcm

3
 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o 

frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 
Mieszanka betonowa – mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. 
Beton towarowy – mieszanka betonowa wykonana i dostarczona przez wytwórcę zewnętrznego. 
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. 
Rusztowania robocze – pomocnicze budowle służące do przenoszenia ciężaru ludzi i sprzętu. 
Deskowania – pomocnicze budowle służące do formownia elementów betonowych wykonywanych na 
miejscu. 

8.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie 
budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami 
Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne”. 
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8.2.    Materiały 

8.2.1. Wymagania ogólne 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST i 
dokumentacji projektowej. 
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w: 
–  ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity; Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; z 
późniejszymi zmianami), 
–  ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), 
–  ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z 
późniejszymi zmianami). 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez ww. 
ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 
Materiały stosowane do wykonywania konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w normach: PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 lub PN-ENV 206-1:2002 oraz 
warunkach technicznych D2. 
 

8.2.2.       Wymagania szczegółów 

 

8.2.2.1.    Składniki mieszanki betonowej 

8.2.2.1.1. Cement 

a) Rodzaje cementu 
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków wg norm PN-EN 
197-1:2002 i PN 197-2:2002 o następujących klasach wytrzymałościowych: 
 -   klasa 32,5 – do betonu klasy B 25, 
 -   klasa 42,5 – do betonu klasy B 30 i wyższej, 
 -   klasa 52,5 – do betonu klasy B 30 i wyższej. 

b)    Wymagania dotyczące składu cementu 
Skład cementu powinien odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 197-1:2002, PN-S-10040:1999 oraz 
warunków technicznych D2. 

c) Oznakowanie opakowania 
W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien być umieszczony trwały, wyraźny napis 
zawierający następujące dane: 
-   oznaczenie, 
-   nazwa wytwórni i miejscowości, 
-   masa worka z cementem, 
-   data wysyłki, 
-    termin trwałości cementu. 

d) Świadectwo jakości cementu 
Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości (atest) wraz z wynikami badań. 

e) Akceptowanie poszczególnych partii cementu 
Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inżyniera. 

f) Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu 
Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 197-2:2002, a wyniki 
ocenione wg normy PN-EN 197-1:2002. 
Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z wynikami badań cementowni, można 
ograniczyć i wykonać tylko badania podstawowe. 
Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się przeprowadzenie kontroli 
obejmującej: 

     –  oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-3:1996, 
–  oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-3:1996, 
–  sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń cementu niedających się rozgnieść w palcach i nie 
rozpadających się w wodzie). 
W przypadku, gdy wyżej wymieniona kontrola wykaże niezgodność z normami, cement nie może być użyty do 
betonu. 

g) Warunki magazynowania i okres składowania 
Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: 
-       dla cementu pakowanego (workowanego): 
–  składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone z boków przed 
opadami), 
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–  magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach),dla cementu luzem: 
–  magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego 
załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzenia kontroli objętości 
cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, włazy do 
czyszczenia oraz klamry na zewnętrznych ścianach). 
Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 
1)     10 dni – w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 
2)   po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę – w przypadku przechowywania w składach 
zamkniętych. 
Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana w sposób 
umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 

 

8.2.2.1.2. Kruszywo do betonu 
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 składane oddzielnie na umocnionym i czystym podłożu w taki sposób, aby nie ulegały 
zanieczyszczeniu i nie mieszały się. 
Zapasy kruszywa powinny być tak duże, aby zapewniały wykonanie wszystkich potrzebnych badań i testów i 
nie zakłócały rytmu budowy. 

 

8.2.2.1.2.1. Kruszywo grube 
Dopuszcza się stosowanie kruszywa grubego spełniającego wymagania normy: PN-86/B-06712, PN-79/B-
06711 oraz PN-S-10040:1999. 
Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników jego pełnych badań 
wg PN-86/B-06712 oraz wyników badania specjalnego dotyczącego reaktywności alkalicznej w terminach 
przewidzianych przez Inżyniera. 
Na budowie dla każdej partii kruszywa należy wykonać kontrolne badania niepełne obejmujące: 
–  oznaczenie składu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000), 
–  oznaczenie zawartości ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16, (PN-EN 933-4:2001), 
–  oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-78/B-06714/12, 
–  oznaczenie zawartości grudek gliny wg PN-88/B-06714/48, 

     –      oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13. 
W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodności cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN-86/B-06712 
użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodanie odpowiednich 
frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. 
Należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN 1925:2001) dla 
korygowania recepty roboczej betonu. 

 

8.2.2.1.2.2. Kruszywo drobne. 
Dopuszcza się stosowanie kruszywa drobnego spełniającego wymagania norm: PN-79/B-06711, PN-86/B-
06712 i PN-S-10040:1999. 
Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym: 
–  oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12, 
–  oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13, 
–  oznaczenie składu ziarnowego – wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000), 
–  oznaczenie zawartości grudek gliny – wg PN-88/B-06714/48. 
Niezależnie od podanych wyżej wymagań betony klasy B35 i wyższe wykonywać należy z kruszywa o 
uziarnieniu ustalonym doświadczalnie, podczas projektowania składu mieszanki betonowej. 
Do betonów klasy B30 i B25 należy stosować kruszywo o łącznym uziarnieniu mieszczącym się w granicach 
podanych w normie PN-S-10040:1999. 
Zobowiązuje się dostawcę do przekazywania, dla każdej partii piasku, wyników badań pełnych wg PN-86/B-
06712 oraz okresowo wyników badania specjalnego dotyczącego reaktywności alkaicznej. 
W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić bieżącą kontrolę 
wilgotności kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN 1925:2001) i stałości zawartości frakcji 0-2 mm. 

 

8.2.2.1.3. Woda 
Woda do produkcji betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250. Zaleca się stosowanie 
wody wodociągowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania badań. Należy pobierać ją ze 
zbiornika pośredniego. W przypadku poboru wody z innego źródła należy przeprowadzić bieżącą kontrolę 
zgodnie z wyżej wymienioną normą. 
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8.2.2.1.4.    Domieszki do betonów 
Dopuszcza się stosowanie domieszek spełniających wymagania norm: PN-EN 934-2:2002 i PN-EN 934-
6:2002. 
Do produkcji mieszanek betonowych wymaga się stosowania domieszek tylko w uzasadnionych przypadkach i 
pod warunkiem przeprowadzenia kontroli skutków ubocznych, takich jak: zmniejszenie wytrzymałości, 
zwiększenie nasiąkliwości i skurczu po stwardnieniu betonu. Należy też ocenić wpływ domieszek na 
zmniejszenie trwałości betonu. 
Do produkcji mieszanek betonowych stosuje się domieszki o działaniu upłynniającym, napowietrzającym, 
przyśpieszającym wiązanie lub opóźniającym wiązanie. 
Domieszki do betonów mostowych muszą posiadać Aprobatę Techniczną wydaną przez IBDiM do ich 
stosowania w budownictwie obiektów mostowych (inżynieryjnych). Domieszki posiadające tylko Aprobatę ITB 
mogą być stosowane jedynie za zgodą Inżyniera. 

 

8.2.2.2.    Mieszanka betonowa 
Do wykonywania konstrukcji betonowych i żelbetowych można stosować mieszankę betonową wykonywaną 
samodzielnie przez Wykonawcę lub mieszankę betonową wykonywaną w Wytwórni (tzw. „beton towarowy”). 
Składniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST i 
dokumentacji projektowej. 
Mieszanka betonowa powinna odpowiadać wymaganiom norm: PN-S-10040:1999, PN-881-06250 lub PN-
ENV 206-1 oraz warunków technicznych D2. 
Produkcja mieszanki betonowej powinna się odbywać na podstawie receptury laboratoryjnej opracowanej 
przez Wykonawcę lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez Inżyniera. Wykonawca musi posiadać własne 
laboratorium lub też, za zgodą Inżyniera, zleci nadzór laboratoryjny niezależnemu laboratorium. 

8.2.2.3.    Stal zbrojeniowa 
Stal do zbrojenia betonu powinna spełniać wymagania norm: PN-S-10040:1999, PN-91/S-10042 oraz 
warunków technicznych D2, a ponadto norm: PN-ISO 6935-1:1998, PN-ISO 6935-1/Ak:1998, PN-ISO 6935-
2:1998, PN-ISO 6935-2/Ak:1998, PN-89/H-84023.06, PN-82/H-93215. 

 

8.2.2.3.1  Odbiór stali zbrojeniowej na budowie 
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu hutniczego dołączonego przez wytwórcę 
stali. Treść atestu powinna być zgodna z postanowieniami powyżej przytoczonych norm. 
Cechowanie wiązek i kręgów powinno być zgodne z postanowieniami powyżej przytoczonych norm. 
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach, z podziałem 
wg wymiarów i gatunków. Należy dążyć, by stal była magazynowana w miejscu nie narażonym na nadmierne 
zawilgocenie lub zanieczyszczenie. 
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego, o średnicy nie 
mniejszej niż 1,0 mm. 
Przy średnicach prętów większych niż 12 mm stosować drut wiązałkowy o średnicy 1,5 mm. 

 

8.2.2.4.   Materiały spawalnicze 
Do spawania należy używać elektrody odpowiednie do gatunku stali z której wykonane jest zbrojenie oraz 
odpowiadające wymaganiom normy PN-91/M-69430. 

 

8.2.2.5.   Podkładki dystansowe 
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub zaprawy oraz z tworzyw 
sztucznych. 
Podkładki dystansowe muszą być mocowane do prętów. Nie dopuszcza się stosowania podkładek 
dystansowych z drewna, cegły lub prętów stalowych. 

8.2.2.6.    Deskowania 
Do wykonywania deskowań należy stosować materiały zgodne z wymaganiami normy PN-S-10040:1999, a 
ponadto: 
–  drewno powinno odpowiadać wymaganiom norm: PN-92/D-95017, PN-91/D-95018, PN-75/D-96000,  
        PN-72/D-96002, PN-63/B-06251, 
–      sklejka powinna odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001, PN-EN 313-2:2001 oraz  
        PN-EN 636-3:2001, 
–     gwoździe budowlane powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-84/M-81000, 
–     deskowania uniwersalne powinny być w dobrym stanie technicznym, 
–     do smarowania elementów deskowań stykających się z betonem należy stosować środki antyadhezyjne 
parafinowe, przeznaczone do tego typu zastosowań. 
Materiały stosowane na deskowania nie mogą deformować się pod wpływem warunków atmosferycznych, ani 
na skutek zetknięcia się z mieszanką betonową. 
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8.3.    Sprzęt 
Roboty związane z wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych mogą być wykonywane ręcznie lub 
mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót. 
Wykonawca powinien dysponować m.in.: 
1)  do przygotowania mieszanki betonowej: 
–  betoniarkami o wymuszonym działaniu, 
–  dozownikami wagowymi o odpowiedniej dokładności z aktualnym świadectwem legalizacji, 
–  odpowiednio przeszkoloną obsługą. 
2)  do wykonania deskowań: 
–  sprzętem ciesielskim, 
–  samochodem skrzyniowym, 
3)  do przygotowania zbrojenia: 
–  giętarkami, 
–  nożycami, 
–  prostowarkami i innym sprzętem stanowiącym wyposażenie zbrojarni. 
4)  do układania mieszanki betonowej: 
–  pojemnikami do betonu, 
–  pompami do betonu, 
–  wibratorami wgłębnymi o odpowiedniej średnicy, 
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania 
techniczne w zakresie BHP. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne”. 

8.4.     Transport 
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania 
techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 

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

 

8.4.1.   Transport składników mieszanki betonowej 
Składniki mieszanki betonowej mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, przeznaczonymi do 
wykonywania zamierzonych robót. Kruszywo przewożone na samochodach ciężarowych należy umieścić 
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 
Wszelkie zanieczyszczenia dróg publicznych Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt. 

 

8.4.2.   Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej 
Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi. Ilość samochodów należy 
dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu 
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. W czasie transportu w 
mieszance nie może nastąpić: segregacja, zmiana konsystencji i składu. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien być dłuższy od wartości podanych w normie 
PN-S-10040:1999. 
Wszelkie zanieczyszczenia dróg publicznych Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt. 

8.5.      Wykonanie robót 

8.5.1.   Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST Część G „Wymagania ogólne”. 
Wykonanie robót powinno być zgodne normami PN-S-10040:1999, PN-S-10042:1991, PN-88/B 06250 lub 
PN-ENV 206-1, PN-63/B-06251 oraz warunkami technicznymi D2. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji „Projekt organizacji robót” uwzględniający wszystkie 
warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych, 
uwzględniając planowany termin rozebrania deskowania i rusztowań, jak również plan przeprowadzania 
badań. 

8.5.2.    Zakres wykonania robót 
Roboty związane z wykonaniem elementów konstrukcyjnych należy prowadzić zgodnie z opracowaną przez 
Wykonawcę i zaakceptowaną przez Inżyniera „Dokumentacją technologiczną”. 
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera, potwierdzonego wpisem do Dziennika 
Budowy. 

8.5.2.1.  Wykonanie deskowań 
Deskowania elementów licowych powinny być wykonywane z elementów deskowań uniwersalnych 
umożliwiających uzyskanie estetycznej faktury zewnętrznej. Deskowania powinny spełniać warunki podane w 
normie PN-S-10040:1999. 
Elementy dodatkowe można wykonać z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materiały stosowane na 
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deskowania nie mogą deformować się pod wpływem warunków atmosferycznych, ani na skutek zetknięcia się 
z masą betonową. 
Elementy ulegające zakryciu można deskować przy użyciu tarcicy. Deskowania z tarcicy należy wykonać z 
desek drzew iglastych klasy nie niższej niż K33. Deski grubości nie mniejszej niż 18 mm i szerokości nie 
większej niż 18 cm, powinny być jednostronne strugane i przygotowane do zestawienia na pióro i wpust. W 
przypadku stosowania desek bez wpustu i pióra należy szczeliny między deskami uszczelnić taśmami z 
blachy metalowej lub z tworzyw sztucznych albo masami uszczelniającymi z tworzyw sztucznych. Należy 
zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania. 
Szczególną uwagę przy wykonywaniu deskowań należy zwrócić na elementy tworzące fakturę ścian licowych i 
zapewniające niezmienność przekroju poprzecznego elementów konstrukcji. 
Zaleca się stosowanie fazowania krawędzi elementu betonowego listwami o wymiarach od 2-4 cm na stykach 
dwóch prostokątnych do siebie ścian, szczególnie w stykach wklęsłych. Można takie fazowania wykonywać 
również wtedy, gdy nie przewidziano ich w projekcie. W takim przypadku należy przeprowadzić, w razie 
potrzeby, korektę rozmieszczenia zbrojenia. Zmianę rozmieszczenia zbrojenia powinien zatwierdzić Inżynier. 
Przy podparciu deskowania rusztowaniem należy unikać punktowego przekazywania sił. Po zmontowaniu 
deskowania powierzchnię styku z betonem pokrywać trzeba środkami o działaniu antyadhezyjnym. Środki te 
nie mogą powodować plam ani zmian w odcieniach powierzchni betonu. 
Przed przystąpieniem do betonowania należy usunąć z powierzchni deskowania wszelkie zanieczyszczenia 
(wióry, wodę, lód, liście, elektrody, gwoździe, drut wiązałkowy itp.). 
Dopuszczalne odchylenia od wymiarów nominalnych przewidzianych projektem należy przyjmować zgodnie z 
odpowiednimi normami. 

8.5.2.2.    Przygotowanie zbrojenia 
Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, 
kurzu i błota. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać np. 
lampami lutowniczymi, aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 
Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami niepowodującymi zmian we właściwościach 
technicznych stali ani późniejszej korozji. 
Stal pokrytą rdzą oczyszcza się szczotkami ręcznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić 
wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabłoconą można zmywać strumieniem wody. Pręty 
oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody 
należy zmyć wodą słodką. 
Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia prętów nie powinna przekraczać 4 mm, w przypadku 
większych odchyłek stal zbrojeniową należy prostować. 
Pręty ucina się z dokładnością do 1 cm. Cięcie przeprowadza się przy pomocy mechanicznych noży. 
Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym. 
Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg dokumentacji projektowej, z równoczesnym 
zachowaniem postanowień normy PN-91/S-10042. 
Gięcie prętów należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i normą PN-91/S-10042. 
Należy zwrócić uwagę przy odbiorze haków i odgięć na ich stronę zewnętrzną. Niedopuszczalne są tam 
pęknięcia powstałe podczas wyginania. 

 

8.5.2.3.     Montaż zbrojenia 
Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 
Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń wytwórczych 
i montażowych. 
Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu. Montaż 
zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem szalowania bocznego. 
Montaż zbrojenia fundamentów wykonać na podbetonie. 
Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami 
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. Stosowanie innych sposobów 
zapewnienia otuliny, a szczególnie podkładek z prętów stalowych, jest niedopuszczalne. Na wysokości ścian 
licowych wykonuje się konieczne otulenie za pomocą podkładek plastykowych pierścieniowych. 
Rodzaj podkładek dystansowych podlega akceptacji przez Inżyniera. 
Szkielety zbrojenia powinny być, o ile to możliwe, prefabrykowane na zewnątrz. W szkieletach tych węzły na 
przecięciach prętów powinny być połączone przez spawanie, zgrzewanie lub wiązanie na podwójny krzyż 
wyżarzonym drutem wiązałkowym: 
–  przy średnicy prętów do 12 mm – o średnicy nie mniejszej niż 1,0 mm, 
–  przy średnicy prętów powyżej 12 mm – o średnicy nie mniejszej niż 1,5 mm. 
Układ zbrojenia konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po ułożeniu 
zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie może ulec 
zmianie.  Rozstaw zbrojenia, średnice i otuliny powinny być zgodne z dokumentacją projektową i normą  
PN-91/S-10442. 
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Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie 
betonowania jest nie dopuszczalne. 
Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania i spawania prętów mogą być 
dopuszczeni tylko spawacze mający odpowiednie uprawnienia. Skrzyżowania prętów należy wiązać miękkim 
drutem lub spawać w ilości min 30% skrzyżowań. Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca gdzie  
można na nim położyć spoinę wynosi 10 d. 

 

8.5.2.4.      Wbudowanie mieszanki betonowej 

8.5.2.4.1.   Podawanie i układanie mieszanki betonowej 
Roboty związane z podawaniem i układaniem mieszanki betonowej powinny być wykonywane zgodnie z 
wymaganiami normy PN-S-10040:1999. 
Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z 
projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość 
otuliny. 

8.5.2.4.2.   Zagęszczenie betonu: 
Roboty związane z zagęszczaniem betonu powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-S-
10040:1999. 

 

8.5.2.4.3.   Przerwy w betonowaniu 
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych w dokumentacji projektowej 
lub w dokumentacji technologicznej uzgodnionej z Projektantem. 
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. 
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 pozostałego 
szkliwa cementowego, 
–  obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku 
zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. 
Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie 
powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura 
powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu 
betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 

 

8.5.2.5.      Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

 

8.5.2.5.1.   Temperatura otoczenia. 
Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując warunki 
umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. 
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C, jednak wymaga to zgody 
Inżyniera, potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowy. Jednocześnie należy zapewnić mieszankę betonową 
o temperaturze +20°C w chwili układania i zabezpieczenie uformowanego elementu przed utratą ciepła w 
czasie co najmniej 7 dni lub uzyskania przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 

 

8.5.2.5.2.   Zabezpieczenie podczas opadów 
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek wystąpienia 
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla 
zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 

 

8.5.2.5.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia. 
Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem przez 
okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 
Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych 
warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 

 

8.5.2.6.  Pielęgnacja betonu 
Roboty związane z pielęgnacją betonu powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami normy  
PN-S-10040:1999. 
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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. 
Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania dla 
konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251)  

8.6.      Kontrola jakości 

8.6.1.  Wymagania ogólne 
Kontrola jakości wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych polega na sprawdzeniu zgodności z 
dokumentacją projektową oraz wymaganiami podanymi w normie PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST. 
Kontrola powinna być prowadzona wg ustalonego „Planu kontroli”, obejmującego między innymi podział 
obiektu na części podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe określenie zakresu, celu kontroli, 
częstotliwości badań, sposobu i ilość pobierania próbek. 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek sporządzenia „Planu kontroli”, który podlega zatwierdzeniu przez 
Inżyniera. Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. Ogólne 
wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST Część G: „Wymagania ogólne”. 
 

8.6.2.    Zakres kontroli i badań 

 

8.6.2.1. Deskowanie 
Kontrola deskowania przed przystąpieniem do betonowania musi być dokonana przez Inżyniera i potwier-
dzona wpisem do Dziennika Budowy. 
Deskowanie powinno odpowiadać wymaganiom zawartym w normach PN-S-10040:1999 i PN-93/S-10080 
oraz niniejszej SST. 
Sprawdzenie polega na: 
–  sprawdzeniu stanu technicznego deskowań uniwersalnych przed zastosowaniem, 
–  sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem, 
–  sprawdzeniu stateczności deskowania, 
–  sprawdzeniu szczelności deskowania, 
–  sprawdzeniu czystości deskowania, 
–  sprawdzeniu powierzchni deskowania, 
–  sprawdzeniu pokrycia deskowania środkiem antyadhezyjnym, 
–  sprawdzeniu klasy drewna i jego wad, 
–  sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania, 
–  sprawdzeniu geodezyjnym położenia górnego poziomu betonowania. 
Wymagania i tolerancje podaje norma PN-S-10040:1999. 

 

8.6.2.2.    Zbrojenie 
Kontrola zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania musi być dokonana przez Inżyniera i potwierdzona 
wpisem do Dziennika Budowy. 
Zbrojenie powinno być zgodne z dokumentacją projektową oraz odpowiadać wymaganiom zawartym w 
normach PN-S-10040:1999 i PN-91/S-10042, a także niniejszej SST. 
Zakres sprawdzenia oraz wymagania i tolerancje podają powyżej przytoczone normy. 

 

8.6.2.3.   Składniki mieszanki betonowej 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych normami 
PN-S-10040:1999, PN-88/B-08250 i niniejszą SST, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie 
Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości stosowanych materiałów. 
Wykonawca musi posiadać własne laboratorium lub też, za zgodą Inżyniera, zleci nadzór laboratoryjny 
niezależnemu laboratorium. Wykonawca powinien umożliwić udział w badaniach Inżynierowi. 
Należy opracować „Plan kontroli” jakości betonu uwzględniający badanie składników mieszanki betonowej, 
dostosowany do wymagań technologii produkcji. W „Planie kontroli” powinny być uwzględnione badania prze-
widziane normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszą SST, oraz ewentualne inne konieczne do 
potwierdzenia prawidłowości zastosowanych materiałów, a wymagane przez Inżyniera. 
W celu wykonania badań składników mieszanki betonowej należy pobierać próbki. Ilość pobranych próbek 
powinna być określona w „Planie kontroli” jakości betonu, który podlega zatwierdzeniu przez Inżyniera. 

 

8.6.2.4.   Mieszanka betonowa 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych normami 
PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszą SST, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie 
Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 



 45 

Wykonawca musi posiadać własne laboratorium lub też, za zgodą Inżyniera, zleci nadzór laboratoryjny 
niezależnemu laboratorium. Wykonawca powinien umożliwić udział w badaniach Inżynierowi. 
Należy opracować „Plan kontroli” jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W „Planie 
kontroli” powinny być uwzględnione badania przewidziane normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i 
niniejszą SST, oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów 
technologicznych, a wymagane przez Inżyniera. 
W celu wykonania badań mieszanki betonowej należy pobierać próbki. Ilość pobranych próbek powinna być 
określona w „Planie kontroli” jakości betonu, który podlega zatwierdzeniu przez Inżyniera. 
Mieszanka betonowa powinna mieć właściwości zgodne z postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz 
niniejszej SST. 

 

8.6.2.5.    Wbudowanie mieszanki betonowej 
Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny być zgodne z normą PN-S-10040:1999 oraz niniejszą 
SST.  Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyżej przytoczona norma. 

 

8.6.2.6.    Pielęgnacja betonu 
Warunki pielęgnacji betonu powinny być zgodne z normą PN-S-10040:1999 oraz niniejszą SST. 
Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyżej przytoczona norma. 

 

8.6.2.7.    Beton 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych normami 
PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszą SST, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie 
Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 
Wykonawca musi posiadać własne laboratorium lub też, za zgodą Inżyniera, zleci nadzór laboratoryjny 
niezależnemu laboratorium. Wykonawca powinien umożliwić udział w badaniach Inżynierowi. 
Należy opracować „Plan kontroli” jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W „Planie 
kontroli” powinny być uwzględnione badania przewidziane normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i 
niniejszą SST, oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów 
technologicznych, a wymagane przez Inżyniera. 
W celu wykonania badań betonu należy pobierać próbki. Ilość pobranych próbek powinna być określona w 
„Planie kontroli” jakości betonu, który podlega zatwierdzeniu przez Inżyniera. 
Beton powinien mieć właściwości zgodne postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST. 

 

8.6.2.8.    Kontrola wykończenia powierzchni betonu 
Wykończenie powierzchni betonu powinno być zgodne z dokumentacją projektową, postanowieniami normy 
PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST. 
Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podaje powyżej przytoczona norma. 

 

8.6.2.9.   Kontrola sprzętu 
Sprzęt powinien być zgodny z postanowieniami niniejszej SST. Sprawdzenie polega na: 
–  kontroli miejsca przechowywania czynników produkcji, 
–  sprawdzeniu urządzeń do ważenia i mieszania, 
–  sprawdzeniu betoniarki, 
–  sprawdzeniu samochodów do przewozu mieszanki betonowej, 
–  sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki betonowej, 
–  sprawdzeniu urządzeń do zagęszczania mieszanki betonowej, 
–   sprawdzeniu urządzeń do pielęgnacji i obróbki betonu. 
Wszystkie roboty ujęte w niniejszej SST podlegają odbiorowi, a ocena poszczególnych etapów robót 
potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 

8.7.     Obmiar robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST Część G „Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiarową jest m

3
 (metr sześcienny) wykonanych konstrukcji betonowych i żelbetowych zgodnie z 

dokumentacją projektową i obmiarem w terenie. 

8.8.   Odbiór robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST Część G „Wymagania ogólne”. 
Konstrukcje betonowe i żelbetowe uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą SST 
i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w 
dokumentacji projektowej, przywołanych normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej SST dały wyniki 
pozytywne. 
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8.9.   Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w SST Część G „Wymagania ogólne”. 
Podstawę płatności stanowi cena wykonania 1 m

3
 konstrukcji betonowej lub żelbetowej, zgodnie z do-

kumentacją projektową, obmiarem w terenie i oceną jakości wykonania robót na podstawie wyników pomiarów 
i badań laboratoryjnych. 
Cena jednostkowa obejmuje: 
f) dostarczenie i składowanie niezbędnych czynników produkcji, 
g) prace pomiarowe i przygotowawcze, 
h) wykonanie „Projektu technologii betonowania”, 
i) wykonanie „Planu kontroli” materiałów i robót, 
j) wykonanie „Projektu deskowania i rusztowania”, 
k) oczyszczenie podłoża, 
l) wykonanie deskowania z rusztowaniem, 
m) pokrycie deskowań środkiem antyadhezyjnym, 
n) oczyszczenie i wyprostowanie zbrojenia, 
o) przycięcie, wygięcie i łączenie zbrojenia, 
p) montaż zbrojenia w deskowaniu wraz z jego stabilizacją i zapewnieniem odpowiednich otulin, 
q) oczyszczenie deskowań bezpośrednio przed ułożeniem mieszanki betonowej, 
r) przygotowanie mieszanki betonowej, 
s) ułożenie mieszanki betonowej, z wykonaniem projektowanych otworów, zabetonowaniem zakotwień  
     i   marek, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni, 
t) pielęgnację betonu, 
u) rozbiórkę deskowania i rusztowań, 
v) usunięcie niedoskonałości powierzchni, 
w) oczyszczenie terenu robót z odpadów i usunięcie ich poza teren robót, 
x) wykonanie i dokumentację niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych Specyfikacją lub 
     zleconych przez Inżyniera 
 Cena zwiera również zapas na odpady i ubytki materiałowe. 
 

8.10. Przepisy związane 

8.10.1. Normy: 
1.  PN-S-10040:1999   Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Wymagania i badania. 
 2.  PN-88/B-06250  Beton zwykły. 
 3.  PN-ENV 206-1:2002 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
 4.  PN-EN 197-1:2002  Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku. 
 5.  PN-EN 197-2:2002  Cement. Część 2: Ocena zgodności. 
 6.  PN-EN 196-3:1996  Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wiązania i stałości objętości. 
 7.  PN-86/B-06712  Kruszywa mineralne do betonu. 
 8.  PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
 9.  PN-B-11112:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 
10. PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności alkaicznej. 
11. PN-78/B-06714/15  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego. 
12. PN-EN 933-1:2000  Badania geometrycznych właściwości kruszyw.  

Część 1: Oznaczenie składu ziarnowego. Metoda przesiewu. 
13. PN-78/B-06714/16  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziarn. 
14. PN-EN 933-4:2001  Badania geometrycznych właściwości kruszyw.  

Część 4: Oznaczenie kształtu ziarn. 
15. PN-78/B-06714/12  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych. 
16. PN-88/B-06714/48  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń w 

postaci gliny. 
17. PN-78/B-06714/13  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości pyłów mineralnych. 
18. PN-77/B-06714/18  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości. 
19. PN-EN 1925:2001  Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczenie współczynnika nasiąkliwości 

kapilarnej. 
20. PN-88/B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
21. PN-EN 934-2:2002  Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Część 2: Domieszki do betonu. 

Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie. 
22. PN-EN 934-6:2002  Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Część 6: Pobieranie próbek, kontrola 

zgodności i ocena zgodności. 
23. PN-91/S-10042  Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 
24. PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 
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25. PN-ISO 6935-1/Ak:1998  Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe 
wymagania stosowane w kraju. 

26. PN-ISO 6935-2:1995 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. 
27. PN-ISO 6935-2/Ak:1998  Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe  

wymagania stosowane w kraju. 
28. PN-89/H-84023.06 Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. 
29. PN-82/H-93215  Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 
30. PN-91/M-69430  Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne 

wymagania i badania. 
31.  PN-91/D-95018  Surowiec drzewny. Drewno średniowymiarowe. Wspólne wymagania i badania. 
32.  PN-75/D-96000  Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
33.  PN-63/B-06251  Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

 

8.10.2. Inne dokumenty: 
1. Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 201, poz. 2016;  
     z późniejszymi zmianami), 
2.  Ustawa z dnia 18 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881), 
3.  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz. 360,  
     z późniejszymi zmianami). 

         

9.     ZBROJENIE BETONU 

9.1.       Wstęp 

9.1.1.    Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące zbrojenia betonu w konstrukcji 
żelbetowego fundamentu wykonywanego na mokro, stalą A-II i A-III przy zadaniu „Fundament i montaż 
urządzenia do transportu pionowego – platformy dźwigowej” w Gimnazjum w Grójcu . 

. 

9.1.2.   Zakres stosowania SST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

9.1.3.   Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie zbrojenia betonu w obiektach inżynierskich. 
 

9.1.4.    Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi normami, 
wytycznymi i określeniami podanymi w SST „Wymagania ogólne”. 
 

9.1.5.    Ogólne wymagania 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacja projektową, 
SST i poleceniami inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne”. 

9.2.   Materiały 

9.2.1. Stal zbrojeniowa 

 

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/06. 

Klasa 
stali 

Wytrzymałość 
charakterystyczna (MPa) 

Znak gatunku 
stali 

Postać handlowa 
Średnica 

(mm) 

A-III 355 

18 G2 
żebrowanie 
jednoskośne 

walcówka  
pręty 

6 – 12 
10 – 32

 

20 G2Y 
walcówka 

pręty 

6 – 12 

10 – 28 

A-III 410 
34 GS żebrowanie 

dwuskośne 

walcówka  
pręty 

6 – 12 
10 – 32

 

BSt500S pręty 6 –28 
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A-IIIN 490 
20G2VY żebrowanie 

dwuskośne 

walcówka 
pręty 

6 – 28 
10 – 28 

BSt500S pręty 6 – 28 

 
9.2.1.1.   Własności mechaniczne i technologiczne stali  
 
Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać wymaganiom podanym 
w PN-81/H-84023. Najważniejsze wymagania podano w tabeli poniżej. 

Gatunek  
stali 

Średnica 
pręta 

Granica 
plastyczna 

Wytrzymałość 
na rozciąganie 

Wydłużenie 
trzpienia 

Zginanie a 
średnica 

mm MPa MPa % d – próbki 

18G2-b6– 
32355 

     

34G5-b 6-32 410 Min. 590 16 d = 3a(90°) 

 
W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć, naderwań i 
rozwarstwień. 
 
9.2.1.2   Wady powierzchniowe 
Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 
Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i pęknięcia 
widoczne gołym okiem. 
Wady powierzchniowe, takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, 
wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne: 
–  jeżeli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 25 mm, zaś 
0,7 mm dla prętów o większych średnicach. 
 
9.2.1.3  Odbiór stali na budowie 
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu hutniczego dołączonego przez wytwórcę 
stali. Atest ten powinien zawierać: 
–  nazwę wytwórcy, 
–  oznaczenie wyrobu wg PN-82/H-93215, 
–  wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny wg analizy wytopowej, 
–  masa partii, 
–  numer wytopu lub numer partii, 
–  rodzaj obróbki cieplnej. 
Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przewieszkach metalowych po 2 sztuki dla każdej 
wiązki czy kręgu. 
Na przywieszkach metalowych muszą znajdować się następujące informacje: 
–  znak wytwórcy, 
–  średnica minimalna, 
–  znak stali, 
–  numer wytopu lub numer partii, 
–  znak obróbki cieplnej. 
Każda wiązka i krąg prętów powinny mieć oznakowanie farbą olejną. 
Przy odbiorze stali należy przeprowadzić następujące badania: 
–  sprawdzenia zgodności przywieszek z zamówieniem – sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-82/H-93215, 
–  sprawdzenie wymiarów wg PN-82/H-93215, 
–  sprawdzenie masy wg PN-82/H-93215, 
–  sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-82/H-93215, 
–  próba rozciągania wg PN-91/H-04310, 
–  próba zginania na zimno wg PN-90/H-04408. 
Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Jakość prętów należy ocenić 
pozytywnie jeżeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik pozytywny. 
Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący: 
–  na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, 
–  farb lub innych zanieczyszczeń, 
–  odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się mieścić w granicach 

określonych dla danej klasy stali w normach państwowych, 



 49 

–  pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej większego niż 5 mm na 1 
m długości pręta. 

 
9.2.1.4   Magazynowanie stali zbrojeniowej 
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziałem wg 
wymiarów i gatunku. Należy dążyć, by stal była magazynowana w miejscu nie narażonym na nadmierne 
zawilgocenie lub zanieczyszczenie. Zabezpieczeniem przed nadmierną korozją stali zbrojeniowej na otwartym 
powietrzu, może być powłoka wykonana z mleczka cementowego. 
 

9.2.2   Drut montażowy 
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego, o średnicy nie 
mniejszej niż 1,0 mm. 
Przy średnicach prętów zbrojeniowych większych niż 12 mm stosować drut wiązałkowy o średnicy 1,5 mm . 
 

9.2.3   Materiały spawalnicze 
Należy stosować elektrody odpowiednie do gatunku stali łączonych prętów zbrojeniowych. 

 

9.2.4   Podkładki dystansowe 
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub zaprawy z tworzyw 
sztucznych. Podkładki dystansowe muszą, być mocowane do prętów. 
Nie dopuszcza się stosowania podkładek dystansowych z drewna, cegły lub prętów stalowych. 

9.3.     Sprzęt 
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez inżyniera. 
Prace zbrojarskie wykonywać specjalistycznymi urządzeniami giętarskimi, prostowarkami, nożycami i innymi 
stanowiącymi wyposażenie zbrojarni. 
Sprzęt powinien być sprawny technicznie. 

9.4.       Transport 
Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu, żeby uniknąć trwałych 
odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Stal zbrojeniową podczas transportu należy 
ułożyć równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością 
przesuwania się. Podczas transportu przestrzegać wymagań PN-88/H-01105. 

9.5.       Wykonanie robót 

9.5.1.   Ogólne warunki wykonania robót 
Wykonawca przedstawi inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty zbrojarskie. 

 

9.5.2.    Zakres wykonywania robót 

9.5.2.1. Przygotowanie zbrojenia 
Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom PN-91/S-10042. 
Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, 
kurzu i błota. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farba olejną należy opalać np. 
lampami lutowniczymi, aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 
Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we właściwościach 
technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 
Stal pokrytą rdzą oczyszcza się szczotkami ręcznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić 
wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabłoconą można zmywać strumieniem wody. Pręty 
oblodzone odmraża się strumieniem wody ciepłej. Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody 
należy zmyć wodą słodką. 
Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia prętów nie powinna przekraczać 4 mm, w przypadku 
większych odchyłek stal zbrojeniową należy prostować. 
Pręty ucina się z dokładnością do 1 cm. Cięcie przeprowadza się przy pomocy mechanicznych noży. 
Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym. 
Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg dokumentacji projektowej, z jednoczesnym 
zachowaniem postanowień normy PN-84/B-03264. Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z 
postanowieniami normy PN-84/B-03264. Gięcie prętów należy wykonać zgodnie z rysunkami i normą PN-
91/S-
średnicy d > 12 mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem, wydłużanie prętów [cm] 
powstaje podczas ich odginania o dany kąt. 
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Średnica pręta  
w mm 

Kąt odgięcia 

 46° 90° 135° 180° 

6 – 0,5 0,5 1,0 

8 – 1,0 1,0 1,0 

10 0,5 1,0 1,0 1,5 

12 0,5 1,0 1,0 1,5 

14 0,5 1,5 1,5 2,0 

16 0,5 1,5 1,5 2,5 

20 1,0 1,5 2,0 3,0 

22 1,0 2,0 3,0 4,0 

25 1,5 2,5 3,5 4,5 

28 2,0 3,0 4,0 5,0 

32 2,5 3,5 5,0 6,0 

 
Minimalne średnice trzpienia używane przy wykonywaniu haków zbrojenia. 

 

Średnica pręta zginanego w mm Stal gładka miękka  Rak = 400 MPa 

 do= 3 d 

 do = 4 d 

 do = 6 d 

 
Wewnętrzna średnica odcięcia prętów zbrojenia głównego, poza odgięciem w obrębie haka, powinna być nie 
mniejsza niż 10 d dla stali A-II i A-III. W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu 
ulegają jednocześnie wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego, należy stosować średnicę zagięcia równą co 
najmniej 20 d. Należy zwrócić uwagę przy odbiorze haków i odgięć na ich zewnętrzną stronę. 
Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. 
Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca, gdzie można na nim położyć spoinę wynosi 10 d. 
Łączenie prętów należy wykonać zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania i spawania prętów mogą być 
dopuszczeni tylko spawacze mający odpowiednie uprawnienia. Skrzyżowania prętów należy wiązać miękkim 
drutem lub spawać w ilości min. 30% skrzyżowań. 

 

9.5.2.2. Montaż zbrojenia 
Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 
Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń wytwórczych 
i montażowych. 
Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu. 
Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem szalowania 
bocznego. 
Montaż zbrojenia fundamentów wykonać na podbetonie. 
Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami 
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. Stosowanie innych sposobów 
zapewnienia otuliny, a szczególnie podkładek z prętów stalowych, jest niedopuszczalne. 
Na dnie formy powinny być stosowane podkładki dystansowe typu zatwierdzonego przez inżyniera. 
Szkielety zbrojenia powinny być, o ile to możliwe, prefabrykowane na zewnątrz. W szkieletach tych węzły na 
przecięciach prętów powinny być połączone przez spawanie, zgrzewanie lub wiązanie na podwójny krzyż 
wyżarzonym drutem wiązałkowym: 
–  przy średnicy prętów do 12 mm – o średnicy nie mniejszej niż 1,0 mm, 
–  przy średnicy prętów powyżej 12 mm – o średnicy nie mniejszej niż 1,5 mm. 
Układ zbrojenia konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. 
Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczanie prętów względem siebie i względem deskowania nie 
może ulec zmianie. 
Rozstaw zbrojenia i średnice powinny być zgodne z PN-91/S-10042. 
Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu żelbetowego 
powinna wynosić co najmniej: 
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–  0,07 m – dla zbrojenia głównego i podpór masywnych, 
–  0,055 m  – dla strzemion fundamentów i podpór masywnych, 
– 0,05 m  – dla prętów głównych lekkich podpór i pali, 
–  0,3 m  – dla zbrojenia głównego dźwigarów, 
–  0,025 m  – dla strzemion głównych i zbrojenia płyt pomostów. 
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie 
betonowania jest niedopuszczalne. 

Łączenie prętów za pomocą spawania 
W konstrukcjach żelbetowych dopuszcza się następujące rodzaje spawanych połączeń prętów: 
– czołowe, elektryczne, oporowe, 
– nakładkowe spoiny jednostronne – łukiem elektrycznym, 
– nakładkowe spoiny dwustronne – łukiem elektrycznym, 
– zakładkowe spoiny jednostronne – łukiem elektrycznym, 
– zakładkowe spoiny dwustronne – łukiem elektrycznym, 
– czołowe, wzmocnione spoinami bocznymi z blachą półkolistą, 
– czołowe, wzmocnione jednostronną spoiną z płaskownikiem, 
– czołowe, wzmocnione dwustronną spoiną z płaskownikiem, 
– zakładkowe wzmocnione jednostronną spoiną z płaskownikiem. 

9.6.   Kontrola jakości 
Kontrola zbrojenia, przed przystąpieniem do betonowania, musi być dokonana przez Inżyniera i potwierdzona 
wpisem do Dziennika Budowy. 
Zleceniodawca winien stwierdzić zgodność ułożenia zbrojenia z projektem i z normami w zakresie: 
– gatunku stali, 
– ilości stali, 
– ich średnic, 
– długości, rozstawu i zakotwień, 
– prawidłowego otulenia i pewności utrzymania położenia prętów w trakcie betonowania, 
– sprawdzenia grubości otuliny (może być dokonywane przez Inżyniera również po betonowaniu, przy użyciu 
przyrządów magnetycznych). 
Dopuszczalne tolerancje: 
– odchylenia strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno przekraczać 3%, 
– różnica w wymiarach siatki nie więcej niż ±3 mm, 
– liczba uszkodzonych skrzyżowań w dostarczonych na budowie siatkach nie powinna przekraczać 20% 
wszystkich skrzyżowań, 
– dopuszczalna różnica w wykonaniu siatki na jej długości nie powinna przekraczać ±25 mm, 
– różnice w rozstawie między prętami głównymi w belkach nie powinny przekraczać ±0,5 mm, 
– różnica w rozstawie strzemion nie powinna przekraczać ±20 mm. 

Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia 

Cięcie prętów  
L – długość pręta wg projektu 

 
dla L > 6,00 m 

w = ±20 mm 
w = ±20 mm 

Odgięcie (odchylenie w stosunku do 
położenia określonego w projekcie) 

dla  
dla   
dla  

 
 

L > 1,5 m 

w = ±10 mm 
w = ±15 mm 
w = ±20 mm 

Usytuowanie prętów   
a) otulenie  
– mniejszenie  w stosunku do 
wymagań 

 
 

b) odchylenie plusowe (h – 
całkowita grubość elementu) 

dla  
dla   
dla  

 
 

L > 1,5 m 

w = ±10 mm 
w = ±15 mm 
w = ±20 mm 

c) odstęp pomiędzy sąsiednimi  
równoległymi prętami (a – odległość 
projektowana pomiędzy 
powierzchniami przyległych prętów) 

 
dla   

 
w = ±5 mm 

 
 

 
w = ±10 mm 

 
 

 
w = ±20 mm 

 
 

 
w = ±30 mm 

d) odchylenie w relacji do grubości 
lub szerokości w każdym punkcie 
zbrojenia (b – całkowita grubość lub 
szerokość elementu) 

 
dla   

 
w = ±10 mm 

 
 

 
w = ±15 mm 

 
 

 
w = ±20 mm 

 
 

 
w = ±30 mm 
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9.7.   Obmiar robót 
Jednostką obmiaru jest 1 tona wykonanego zbrojenia, zgodnie z dokumentacją projektową i pomiarami w 
terenie. Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (t) zmontowanego zbrojenia, tj. łączną 
długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną przez ich ciężar jednostkowy t/mb. 
Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego. 
Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez wykonawcę prętów o 
średnicach większych od wymaganych w projekcie. 

9.8.   Odbiór robót 
Wszystkie roboty objęte tym rozdziałem podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad ujętych w 
SST „Wymagania ogólne” oraz zasad podanych w niniejszej specyfikacji pkt. 1.5. Odbiór zbrojenia przed 
przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez Inżyniera oraz wpisany do Dziennika Budowy. 
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji żelbetowej  
i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodności z rysunkami liczby prętów w poszczególnych przekrojach, 
rozstawu strzemion, wykonania haków złącz i długości zakotwień prętów oraz możliwości dobrego otulenia 
prętów betonem. 

9.9.   Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności wg zasad ujętych w SST„Wymagania ogólne”. 
Podstawę płatności zbrojenia betonu stalą klasy A-II i A-III stanowi cena jednostkowa za 1 tonę wykonanego 
zbrojenia. 
Cena obejmuje: 
–  prace pomiarowe i przygotowawcze, 
–  transport i składowanie materiałów, 
–  oczyszczenie i wyprostowanie prętów, 
–  wygięcie, przycinanie i łączenie prętów, 
–  montaż zbrojenia przy pomocy drutu wiązałkowego i spawania wraz z jego stabilizacją oraz 
zabezpieczeniem odpowiednich otulin zewnętrznych betonu, 
–  czyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia i usunięcie ich poza teren robót, 
–  wykonanie niezbędnych badań i pomiarów wymaganych Specyfikacją lub zleconych przez inżyniera. 

9.10. Przepisy związane 
PN-89/H-84023/01  Stal określonego zastosowania. Wymagania ogólne. Gatunki. 
PN-89/H-84023/06  Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia ochronna. Gatunki. 
PN-81/H-92120  Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej węglowej zwykłej jakości  
                                 i niskostopowej. 
PN-84/H-93000  Stal węglowa niskostopowa. Walcówka i pręty wykonane na gorąco zwykłej jakości 
                                 niskostopowych o podwyższonej wytrzymałości. Wymagania i badania. 
PN-82/H-93215  Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 
PN-91/S-10042  Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 
PN-91/H-04310  Próba statyczna rozciągania metali. 
PN-90/H-04408  Metale. Technologiczna próba zginania. 
PN-90/H-01103  Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne. 
PN-87/H-01104  Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie. 
PN-88/H-01105  Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
PB-75/H-93200/00  Walcówka i pręty stalowe walcowane na gorąco. Wymiary. 
PB-75/H-93200/06  Walcówka i pręty stalowe walcowane na gorąco. Walcówka i pręty do wyrobu śrub  
                                 i nakrętek  na gorąco. Wymiary. 
 

10      BETON 

10.1.  Wstęp 

10.1.1.  Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót betoniarskich przy zadaniu „Fundament i montaż urządzenia do transportu pionowego – platformy 
dźwigowej” w Gimnazjum w Grójcu . 

. 

10.1.2.  Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
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10.1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych przy zadaniu „Fundament i montaż urządzenia 
do transportu pionowego – platformy dźwigowej” w Gimnazjum w Grójcu . 
- betony konstrukcyjne. 
- betony podkładowe 
 

10.1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 

10.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inżyniera. 

10.2.   Materiały 

10.2.1.  Składniki mieszanki betonowej 
(1) Cement 
a) Rodzaje cementu 
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków mineralnych wg 
normy PN-B-30000:1990 o następujących markach: 
marki „25” – do betonu klasy B7,5–B20 
marki „35” – do betonu klasy wyższej niż B20 
b) Wymagania dotyczące składu cementu 
Wg ustaleń normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarządzeniem Ministra Komunikacji wymaga się, 
aby cementy te charakteryzowały się następującym składem: 
– Zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60% 
– Zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A) <7% 
– Zawartość alkaliów do 0,6% 
– Zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9% 
– Zawartość C4AF+2C3A (zalecane) <20% 
c) Opakowanie 
Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK, co najmniej trzywarstwowe, 
wg PN-76/P-79005. 
Masa worka z cementem powinna wynosić 25,2 kg. Na workach powinien być umieszczony trwały, wyraźny 
napis zawierający następujące dane: 
-     oznaczenie 
-     nazwa wytwórni i miejscowości 
-     masa worka z cementem 
-     data wysyłki 
-     termin trwałości cementu. 
d) Świadectwo jakości cementu 
Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli jakości zgodnie z 
PN-EN 147-2. 
e) Akceptowanie poszczególnych partii cementu 
Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inżyniera. 
f) Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu 
W przypadku, gdy w/w kontrola wykaże niezgodność z normami cement nie może być użyty do betonu. 
 (2) Kruszywo. 
a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie. 
Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-B-06712/A1:1997, z 
tym że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu. 
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 
– 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 
– 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do 
kierunku betonowania. 
Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia: 
– składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000, 
– kształtu ziarn wg PN-EN 933-4:2001, 
– zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13, 
– zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12. 
W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić bieżącą kontrolę 
wilgotności kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stałości zawartości frakcji 0–2 mm. 
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10.2.2.    Wymagania do betonu konstrukcyjnego użytego do budowy fundamentu . 
– B-25 dla wykonania konstrukcji fundamentu . 
Wymagania co do szczelności i mrozoodporności wg PN-EN 206-1:2003, tj.:  
– nasiąkliwość nie większa jak 4% 
– mrozoodporność przy ubytku masy nie większym niż 5%, spadek wytrzymałości nie większy od 20% po 

150 cyklach zamrażania i rozmrażania. 
Wymagania ogólne wg PN-EN 206-1:2003. 
Ponadto beton i jego składniki powinny spełniać wymagania IBDM w Warszawie. 
 

10.2.3. Materiały do wykonania podbetonu 
Beton kl. B7,5 z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości betonu na ściskanie. 
Orientacyjny skład podbetonu: 
– pospółka kruszona 0/40, 
– cement hutniczy 25. Ilość cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm

3
, wilgotność optymalna 8%. 

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

10.3. Sprzęt 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie 
w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolno spadowych). 

10.4.  Transport 

10.4.1.  Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej 
(1) Środki do transportu betonu 
a. Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami). 
b. Ilość „gruszek” należy dobrać tak aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem 

odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. 
(2) Czas transportu i wbudowania 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C 
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C 
30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C 

10.5.  Wykonanie robót 

10.5.1. Zalecenia ogólne 
- Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003  
  i PN-63/B-06251. 
- Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera potwierdzonego wpisem do dziennika  
  budowy. 
 

10.5.2.      Wytwarzanie mieszanki betonowej 

Mieszankę betonu dostarczać na budowę z wytwórni betonu , samochodami „gruszkami” , Beton powinien 
posiadać atest , deklarację zgodności .  

 
10.5.2.1.    Podawanie i układanie mieszanki betonowej 
-  Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich  
   opróżnianie . 

     -  Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych  
         z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą  
         wielkość otuliny. 
      -  Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą spada.  
         W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do  
         wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 
      -  Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji technologicznej, która  
         powinna uwzględniać następujące zalecenia: 

I.   w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub    
     rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, 
II. warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 
III. przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu 

pompy. W płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem należy stosować belki wibracyjne. 
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10.5.2.2. Zagęszczanie betonu 
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad: 
- Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy nie 
większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej. 
-  Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora. 
-  Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić 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 1,4 R, gdzie R jest promieniem  
   skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35–0,7 m. 
  
10.5.2.3.    Przerwy w betonowaniu 
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z 
projektantem. 
 
10.5.2.4.   Pobranie próbek i badanie. 
Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych normą 
PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników badań 
dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 
Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli jakości 
betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione badania 
przewidziane aktualną normą i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia 
prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych. 
Badania powinny obejmować: 
1.    badanie składników betonu 
2.    badanie mieszanki betonowej 
3.    badanie betonu. 
 

10.5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 
Temperatura otoczenia : 
a. Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując warunki  
    umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. 
b. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do – 5°C, jednak wymaga to 
    zgody Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili układania i  
    zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 
 

10.5.4.    Pielęgnacja betonu 
Materiały i sposoby pielęgnacji 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 +5°C należy nie później niż po 12 godzinach od zakończenia 
betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez 
polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 
-  Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył 
z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane specjalne wymagania odnośnie 
jakości pielęgnowanej powierzchni. 
-  Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. 
-  W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. 
Okres pielęgnacji 
- Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu  
normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania. 
- Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania dla 
konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251)  
 

10.5.5. Wykonanie podbetonu 
Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod względem nośności  
założonej w projekcie technicznym. Podłoże winne być równe, czyste i odwodnione. Beton winien być 
rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli grubości oraz rzędnych wg projektu 
technicznego. 
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10.6.      Kontrola jakości 
Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz podanymi wyżej 
wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi. 

10.7.        Obmiar robót 
Jednostkami obmiaru są: 

 – 1 m
3
 wykonanej konstrukcji. 

 – 1 m
3
 wykonanego podbetonu. 

10.8.        Odbiór robót 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad podanych powyżej. 
W  szczególności tunel dla pieszych podlega próbnemu obciążeniu wg PN-89/S-10050. 

10. 9.       Podstawa płatności 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 10.7. 
Cena jednostkowa betonu konstrukcyjnego obejmuje : 

-  dostarczenie niezbędnych czynników produkcji 
-  oczyszczenie podłoża 
-  wykonanie deskowania z rusztowaniem 
- ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworów, 
zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni 
-  pielęgnację betonu 
-  rozbiórką deskowania i rusztowań 
-  oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granice obiektu. 

Cena podbetonu na podłożu gruntowym obejmuje ilość m
3
 betonu wg ceny jednostkowej , oraz  

        - wyrównanie podłoża  
        - przygotowanie, ułożenie, zagęszczenie i wyrównanie betonu  
        - oczyszczenie stanowiska pracy. 

10. 10.  Przepisy związane 
PN-EN 206-1:2003 Beton. 
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości. 
PN-EN 196-6:1997  Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia. 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-B-03002/Az2:2002  Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i oblicznie. 
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
PN-89/S-10050              Próbne obciążenie obiektów mostowych, żelbetowych. 
 

11.    ŚLUSARKA 

11.1.     Wstęp 

11.1.1.  Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
prac ślusarskich związanych z naprawa balustrad i poręczy przy zadaniu „Fundament i montaż urządzenia do 
transportu pionowego – platformy dźwigowej” w Gimnazjum w Grójcu .. 
 

11.1.2.   Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
 

11.1.3.   Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie prac ślusarskich związanych z naprawa balustrad i poręczy przy zadaniu „Fundament i montaż 
urządzenia do transportu pionowego – platformy dźwigowej” w Gimnazjum w Grójcu .. 
 

11.1.4.  Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 

11.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru . 
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11.2.  Materiały 

11.2.1. Stal 
Do konstrukcji stalowych stosuje się wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX;  
wg PN-EN 10025:2002  
 

11.2.2. Powłoki malarskie 
Materiały na powłoki malarskie wg niniejszych SST. 

 

11.2.3. Składowanie materiałów i konstrukcji 
Składowanie wyrobów ślusarki stalowej wg niniejszych SST. 
 

11.2.5. Badania na budowie 

a. Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptacje  

    Inspektora Nadzoru . 

b. Każdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem: 
     - jakości materiałów, spoin, otworów na śruby, 
     - zgodności z atestem wytwórni, 
     - jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji, 
     - jakości powłok antykorozyjnych. 
Odbiór wykonanych konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy poszczególnych 
elementów  potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy. 

11.3.  Sprzęt 
Do wykonania i montażu ślusarki może być użyty dowolny sprzęt. 

11.4.  Transport 
Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednią normą. 
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
Elementy mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem, 
przesunięciem oraz utratą stateczności. 

11.5.  Wykonanie robót 

11.5.1.  Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić: 
-     możliwość mocowania elementów do ścian, 
-     jakość dostarczonych elementów do wbudowania. 

11.5.2.  Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczną lub instrukcją zaakceptowaną   

przez Inspektora Nadzoru . 

11.5.3.  Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianach budynku. 
Zamiast kotwienia dopuszcza się osadzanie elementów za pomocą kołków rozporowych lub kołków 
wstrzeliwanych. 

11.5.4. Powłoki malarskie powinny być jednolite, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków 
spełniać wymagania podane dla robót malarskich wg SST . 

11.6.  Kontrola jakości 

11.6.1. Badanie materiałów 

Badanie materiałów użytych do naprawy konstrukcji poręczi i balustrad należy przeprowadzić na podstawi 

załączonych zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność z normami 

i z wymaganiami dokumentacji  

11.7.  Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót dla ślusarskich jest ilość m

2
 elementów zamontowanych . Ilość robót określa się 

na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w 
naturze. Jednostką obmiarową dla wsporników  jest szt. 

11.8.  Odbiór robót 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. 

11.9.  Podstawa płatności 
Płaci się w jednostkach wg punktu 10.7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montażu, zamontowanie,  
oczyszczenie stanowiska pracy. 
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11.10.  Przepisy związane. 
PN-80/M-02138.  Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 
PN-87/B-06200  Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
PN-EN 10025:2002  Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali  konstrukcyjnych. 
PN-91/M-69430  Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.Ogólne badania i wymagania. 
PN-75/M-69703  Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 
 
12.     MONTAŻ PLATFORMY DŹWIGOWEJ  
  

12.1.     Wstęp 
 

12.1.1.  Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z dostawą i montażem platformy dla osób niepełnosprawnych w ramach budowy na terenie 
Gimnazjum w Grójcu  
 

12.1.2.  Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót. 
 

12.1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych dostawą i montażem 
platformy pionowej dla osób niepełnosprawnych. 
 

12.2. Materiały 
 

12.2.1.Wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania wynikają bezpośrednio z projektu. 
 

12.2.2. Platforma pionowa dla niepełnosprawnych  
Platforma poruszająca się w zamkniętym szybie samonośnym, spełniająca wymagania obowiązującej 
Dyrektywy Maszynowej została określona następującymi parametrami: 
- napęd śrubowy, 
- wysokość podnoszenia 3,8 m, 
- ilość przystanków 2, 
- udźwig In. 385kg max.400kg, 
- prędkość 0,15 m/s, 
- wymiar wewnętrzny platformy min. 1000x1400 mm, 
- wymiar zewnętrzny szybu max. 1400x1600 mm, 
- nadszybie od 2200 do 3000mm, 
- zasilana trójfazowo lub jednofazowo, 
- szyb konstrukcji samonośnej, zamkniętej bez zadaszenia, 
- obudowa szybu z dwóch stron, od strony ścian z paneli pełnych,lakierowanych w kolorze RAL 9006 
- obudowa pozostałych dwóch ścian, w tym z drzwiami, widocznych stron maksymalnie przeszklona szkłem  
   bezpiecznym, za wyjątkiem przejścia przez strop, które ma być wykonane z paneli pełnych, 
- oboje drzwi szybowe przeszklone, wym. 900x2000mm, z samootwieraczem platforma nieprzelotowa, 
- ramki, uchwyty i wszystkie elementy szybu, które nie są ze szkła, w kolorze RAL 9006, 
- platforma w szybie wyposażona w system bezpieczeństwa antyzakleszczeniowy, 
- panel w którym znajduje się przycisk do jazdy ma znajdować się na wysokości umożliwiającej obsługę  
  osobie na wózku inwalidzkim, 
- podłoga platformy wykonana z materiału antypoślizgowego, 
- automatyczne oświetlenie kabiny, 
- automatyczne awaryjne opuszczanie platformy po zaniku napięcia, 
- sygnalizacja akustyczna przeciążenia, 
- bez ramp najazdowych. 
 

12.3.  Wymagania dotyczące odbioru platformy 
Platformę należy zamontować zgodnie z instrukcją techniczno – ruchową, przekazać inwestorowi wraz 
ze zgodą Urzędu Dozoru Technicznego na eksploatację wraz z książką eksploatacji. Wszelkie opłaty 
związane z UDT ponosi wykonawca. 
 

11.4.  Wymagania dotyczące gwarancji na bezawaryjną eksploatację 
Wykonawca udzieli Zamawiającemu 36 – miesięcznej gwarancji na przedmiot niniejszego zamówienia. 
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