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ST - 00 – WYMAGANIA OGÓLNE  
 
Wymagania ogólne  
 

1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót dla zadania: „Rozbiórka i budowa nowych schodów 
zewnętrznych przy budynku Domu Dziennego Pobytu w Głubczycach, przy ul. Chrobrego 7, 
na działce nr 286/13”. 
 
1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacje techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w 
zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych ST  
1.3.1.Zakres robót do wykonania w ramach inwestycji: „Rozbiórka i budowa nowych schodów 
zewnętrznych przy budynku Domu Dziennego Pobytu w Głubczycach, przy ul. Chrobrego 7, 
na działce nr 286/13” 
 
1.3.2. Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 
Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi:  
- roboty rozbiórkowe, 
- roboty remontowe, 
- roboty żelbetowe, 
- roboty kamieniarskie. 
 
1.4. Określenia podstawowe  
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:  
 
Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 
urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących 
w toku wykonywania robót.  
 
Dni robocze - dni pracy w urzędach państwowych w Rzeczypospolitej Polskiej. 
 
Inspektor Nadzoru - organ rządowy, osoba prawna podległa prawie publicznemu lub osoba 
fizyczna lub prawna wyznaczona przez Stronę Zamawiającą, zgodnie z prawem kraju 
pochodzenia Strony Zamawiającej, która jest odpowiedzialna za kierowanie lub kontrolę 
wykonania robot objętych Umową, lub na którą Strona Zamawiająca może delegować 
uprawnienia/kompetencje w ramach Umowy.  
 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji i kontraktu.  
 
Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.  
 
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robot, zgodne z dokumentacją  
projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektor Nadzoru.  
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Obiekt budowlany - budynek, droga, plac, chodnik, element uzbrojenia terenu stanowiące 
całość techniczno-użytkową.  
 
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony -z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.  
 
Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych 
z prowadzeniem budowy.  
 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.  
 
Przedmiar - wykaz robot z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej ich 
wykonania.  
 
Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowej inwestycji. 
 
Przetargowa dokumentacja projektowa -część dokumentacji projektowej, która wskazuje 
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.  
 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami inspektora nadzoru.  
 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy  
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej.  
 
1.5.2. Dokumentacja projektowa  
Dokumentacja projektowa zawiera rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w 
szczegółowych warunkach umowy.  
 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST  
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez inspektora 
nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym 
z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 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 
natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 
projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu obiektu budowlanego, to 
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takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty i wykonanie ponowne na koszt 
wykonawcy.  
 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy  
Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym. Wykonawca jest 
zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. W czasie wykonywania robót Wykonawca 
dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców oraz wszelkie inne 
środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu 
budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.  
 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót 
Wykonawca będzie: utrzymywać teren budowy, podejmować wszelkie uzasadnione kroki 
mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie 
i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 
społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny 
wzgląd na: lokalizację baz, warsztatów, składowisk i dróg dojazdowych, środki ostrożności i 
zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub 
substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością 
powstania pożaru.  
 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na 
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz maszynach i 
pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny 
za wszystkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez 
personel Wykonawcy.  
 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia  
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się używania materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego, określanego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały 
odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną  jednostkę, 
jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 
specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to 
konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
 
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej  
Wykonawca odpowiada za ochronę elementów budynku oraz jego wyposażenia, a także 
instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable, itp. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 
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i urządzeń w czasie trwania budowy, Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim 
harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w 
zakresie przełożenia instalacji i urządzeń na terenie budowy i powiadomić inspektora nadzoru 
i władze lokalne o zamiarze robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego.  
 
1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu budowy. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 
władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym 
takim przewozie powiadamiał inspektora nadzoru. Pojazdy ładunki powodujące nadmierne 
obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie 
terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób 
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru.  
 
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy  
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 
dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 
wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 
umownej.  
 
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia 
zakończenia przez inspektora nadzoru). Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu 
odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekt 
budowlany lub jego elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu 
odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na 
polecenie inspektora nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 
godziny po otrzymaniu tego polecenia.  
 
1.5.12. Stosowanie się do 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 przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować inspektora nadzoru 
o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  
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2. MATERIAŁY  
2.1. Źródła uzyskania materiałów  
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do 
prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła 
w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu robót.  
 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych  
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane 
przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć inspektorowi nadzoru wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca przedstawi dokumentację 
zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie 
metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia 
i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. Eksploatacja źródeł 
materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym 
obszarze.  
 
2.3. Inspekcja wytwórni materiałów  
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez inspektora nadzoru. W celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów 
mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą 
akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. W przypadku, gdy inspektor 
nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane następujące warunki: 
Inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 
materiałów. W czasie przeprowadzania inspekcji, inspektor nadzoru będzie miał wolny dostęp, 
w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów 
przeznaczonych do realizacji umowy.  
 
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom  
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jeśli inspektor nadzoru 
zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały 
zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez inspektora nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.  
 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. Miejsca czasowego 
składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych 
przez wykonawcę.  
 
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów  
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o 
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swoim zamiarze przed użyciem materiału, albo jeśli będzie to wymagane dla badań 
prowadzonych przez inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może 
być później zmieniany bez zgody inspektora nadzoru.  
 
3. SPRZĘT  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, 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 ST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inspektora 
nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i 
wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością 
Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi 
inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed użyciem sprzętu. 
Wybrany sprzęt, po akceptacji inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego 
zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków umowy, zostaną przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do 
robót.  
 
4. TRANSPORT  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie 
przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 
innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez inspektora nadzoru, pod 
warunkiem uzyskania odpowiednich zezwoleń oraz przywrócenia stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, 
na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez inspektora nadzoru. Następstwa 
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie inspektora nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na 
własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez inspektora 
nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje inspektora 
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nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a 
także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru uwzględni 
wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy 
badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 
czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane 
nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod 
groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT  
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 dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi 
przez inspektora nadzoru.  
 
6.2. Zasady kontroli, jakości robót  
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości 
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 
badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektora nadzoru może 
zażądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 
wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania 
materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano 
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania 
co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W 
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową Wykonawca dostarczy 
inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 
norm określających procedury badań. Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do 
pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru będzie przekazywać  
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 
laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. 
Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do 
użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte 
i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z 
organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.  
 
6.3. Pobieranie próbek  
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną 
możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektor nadzoru Wykonawca będzie 
przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o 
ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej 
woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 
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usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Próbki dostarczone przez 
Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora nadzoru będą odpowiednio opisane i 
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektor nadzoru.  
 
6.4. Badania i pomiary  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.  
 
6.5. Raporty z badań  
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  
 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru  
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia. Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli; pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu 
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor nadzoru może pobierać próbki 
materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych 
badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.  
 
6.7. Certyfikaty i deklaracje  
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych. 
2. Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w 
przypadku wyrobów; dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 
certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST. W przypadku materiałów, dla 
których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie 
posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe 
muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte 
wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie, wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań 
będą odrzucone.  
 
6.8. Dokumenty budowy  
1. Dziennik budowy  
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Dziennik budowy  (wewnętrzny) 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 i mienia 
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie 
opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia 
i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w 
porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do 
dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika 
i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy należy 
wpisywać w szczególności:  
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy.  
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,  
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów 
robót,  
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 
w robotach,  
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru  
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 
i ostatecznych odbiorów robót,  
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót.  
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań  
z podaniem, kto je przeprowadzał.  
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał.  
- inne istotne informacje o przebiegu robót.  
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do 
dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 
stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do 
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania 
poleceń Wykonawcy robót.  
2. Rejestr obmiarów  
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 
z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w 
jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów.  
3. Dokumenty laboratoryjne  
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą  
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią  
załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.  
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4. Pozostałe dokumenty budowy  
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz i wymienionych w punktach (1) -(3) następujące 
dokumenty:  
a) pozwolenie (zgłoszenie) na realizację zadania budowlanego,  
b) protokoły przekazania terenu budowy,  
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  
d) protokoły odbioru robót,  
e) protokoły z narad i ustaleń,  
f) korespondencję na budowie.  
5. Przechowywania dokumentów budowy  
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 
będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego.  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją  
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje 
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót 
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane 
do rejestru obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w 
ślepym kosztorysie lub gdzie indziej ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym 
przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru.  
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów  
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, 
objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które 
mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami ST.  
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone 
przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca 
będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez 
Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.  
 
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru  
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, 
a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających 
przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu 
przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne 
obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych 
powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie 
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rejestru obmiarów-w razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego 
załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Rodzaje odbiorów robót  
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:  
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
b) odbiorowi częściowemu,  
c) odbiorowi ostatecznemu,  
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.  
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca 
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór 
będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość 
robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.  
 
8.3. Odbiór częściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor nadzoru.  
 
8.4. Odbiór ostateczny robót  
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót  
Odbiór ostateczny polega na finalnej 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 ostateczny 
robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. Odbioru ostatecznego robót 
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru ostatecznego robót komisja 
zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających 
zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W 
przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku 
stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST 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.  
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8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego  
Podstawowym dokumentem 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. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji umowy,  
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne),  
3. recepty i ustalenia technologiczne, 
4. dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały),  
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST,  
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST, 
7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST, 
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii  
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp. oraz protokoły odbioru i przekazania  
tych robót właścicielom urządzeń). 
9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
10.kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty 
poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.  
 
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 z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie 8.4.1.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
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 jest wartość (kwota) 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 ST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty 
ryczałtowe robót będą obejmować:  
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,  
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na teren budowy,  
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, -koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny 
i ryzyko,  
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie należy 
wliczać podatku VAT.  
 
9.2. Warunki umowy i wymagania  
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Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w ST 
„Wymagania ogólnie" obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie 
wyszczególnione w kosztorysie.  
 
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu  
Koszt wybudowania objazdów, przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu 
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi 
nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,  
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania bezpieczeństwa ruchu,  
(c) opłaty dzierżawy terenu,  
(d) przygotowanie terenu,  
(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, oznakowań i drenażu,  
(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 
poziomych, barier i świateł,  
(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego.  
Koszt likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  
(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,  
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.  
 
10. PRZEPISY ZARZĄDZENIA  
1. Prawo budowlane  
2. Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w 
sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 29). 
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy 
branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z 
Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się ,iż Wykonawca 
jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie 
wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie 
postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z 
Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi normami Krajów UE lub beneficjentów Programu 
ISPA w zakresie przyjętym przez polskie ustawodawstwo. Wykonawca jest zobowiązany do 
przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy wykonywaniu robót określonych w 
dokumentacji technicznej oraz do stosowania ich postanowień na równi ze wszystkimi innymi 
wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Rozumie się, że Wykonawca jest w 
pełni zaznajomiony z zawartością i wymaganiami tych norm.  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
ST – 01  ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
 
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI  
1.1. Przedmiot specyfikacji  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót rozbiórkowych związanych z realizacją zadania: „Rozbiórka i 
budowa nowych schodów zewnętrznych przy budynku Domu Dziennego Pobytu w 
Głubczycach, przy ul. Chrobrego 7, na działce nr 286/13”.  
  
1.2. Zakres stosowania specyfikacji  
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej 
specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
wszystkich robót rozbiórkowych przewidzianych w projekcie budowlanym.  
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją  
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót rozbiórkowych:  
- skucie luźnych warstw tynku muru przy schodach, 
- demontaż metalowych balustrad przy schodach zewnętrznych, 
- rozebranie stopni i konstrukcji schodów betonowych, podestów. 
 
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z rozbiórkami i demontażami oraz 
wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych 
robót oraz ich zgodność z umową, projektem, pozostałymi ST i poleceniami zarządzającego 
realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga 
akceptacji zarządzającego realizacją umowy.  
 
2. MATERIAŁY  
Nie występują.  
 
3. SPRZĘT  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  
Rodzaje sprzętu używanego do robót rozbiórkowych pozostawia się do uznania wykonawcy, 
po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia 
niegwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów zostaną przez 
zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. Wykonawca 
powinien dysponować następującym sprzętem:  
- młotami wyburzeniowymi,  
- młotami kującymi,  
- odkurzaczem przemysłowym,  
- samochodami do wywozu odpadów,  
- kontenerami do gromadzenia odpadów na placu budowy,  
- drobnym sprzętem pomocniczym.  
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4. TRANSPORT  
Odpady należy przewozić zabezpieczone tak, aby nie wypadały w trakcie transportu i nie 
zanieczyszczały środowiska. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i 
przesuwaniem. Zalecany jest transport w szczelnie zamkniętych kontenerach.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Roboty przygotowawcze  
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:  
- wyznaczyć obszar prac oraz oznakować i zabezpieczyć go zgodnie z wymogami przepisów 
BHP.  
- teren oznakować zgodnie z wymogami BHP,  
- zabezpieczyć istniejące zasilanie w energię elektryczną. 
 
5.2. Roboty rozbiórkowe  
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. 
(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych.  
5.2.1. Tynki skuć ręcznie lub mechanicznie.  
5.2.2. Materiały posegregować i odnieść lub odwieźć na miejsce składowania.  
5.2.3. Należy chronić przed uszkodzeniem elementy, które zgodnie z dokumentacją projektową 
mają zostać zachowane. Odpady transportować tak aby nie zanieczyszczały placu budowy. Do 
czasu wywiezienia, odpady składować w kontenerach.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 
technologicznego, a w tym ich zgodność z dokumentacją projektową i obowiązującymi 
przepisami. Na żądanie Inspektora, Wykonawca przedstawi świadectwa utylizacji odpadów.  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót.  
Jednostkami obmiarowymi są:  
- 1 m2 odbitych tynków, zdemontowanych schodów i podestów, 
 
8. ODBIORY ROBÓT  
Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Wszystkie roboty 
objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  
Cena robót obejmuje w przypadku wszystkich robót rozbiórkowych objętych niniejszą ST:  
- wyznaczenie zakresu prac,  
- oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod względem BHP, zabezpieczenie 
zachowywanych elementów przed uszkodzeniem,  
- przeprowadzenie demontażu,  
- rozdrobnienie zdemontowanych elementów,  
- oczyszczenie podłoża po zdemontowanych elementach,  
- przetransportowanie odpadów z miejsca rozbiórki do kontenerów,  
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- selektywne złożenie odpadów w kontenerach.  
Cena robót obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadów:  
- załadunek odpadów,  
- zabezpieczenie ładunku,  
- przewóz odpadów do miejsca utylizacji,  
- utylizację odpadów.  
 
10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE  
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.),  
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206),  
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu informacji 
oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień  
danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 152, poz. 1737),  
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169, 
poz. 1650),  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
ST – 02 ROBOTY REMONTOWE 
 
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI  
1.1. Przedmiot specyfikacji  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania robót remontowych związanych z realizacją zadania: „Rozbiórka i budowa nowych 
schodów zewnętrznych przy budynku Domu Dziennego Pobytu w Głubczycach, przy ul. 
Chrobrego 7, na działce nr 286/13”. 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji  
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej 
specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
wszystkich robót remontowych przewidzianych w projekcie budowlanym.  
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją  
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących czynności przy 
wykonywaniu robót remontowych:  
- skucie odspajających się i sypiących tynków na murku, 
- uzupełnienie ubytków 
- usunięcie grzybów i pleśni, 
- uzupełnienie tynków, 
- nałożenie warstwy tynku, 
- wykonanie nowej płyty żelbetowej oraz położenie płyt granitowych o grubości 3 cm 
płomieniowanych na schodach i spocznikach, a podstopnice obłożone zostaną z płyt z granitu 
szlifowanego o grubości 2 cm, 
-  wymiana istniejącej barierki, która ma zostać odtworzona na wzór dotychczasowej, 
- inne roboty towarzyszące. 
 
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z robotami remontowymi oraz 
wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych 
robót oraz ich zgodność z umową, projektem, pozostałymi ST i poleceniami zarządzającego 
realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga 
akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
 
2. MATERIAŁY  
2.1. Wymagania ogólne 
Materiały stosowane do wykonywania robót remontowych powinny mieć m. in.:  
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,  
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,  
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa,  
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 
polskich,  
- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.  
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami  
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podanymi przez producenta.  
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowania 
na budowie materiałów przeznaczonych do wbudowania.  
 
2.2.Rodzaje materiałów  
Wszelkie materiały do wykonania robót remontowych powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany 
materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.  
 

 
3. SPRZĘT  
3.1.Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu zgodne z obowiązującymi normami.  
 
3.2.Sprzęt do wykonywania robót.  
Do wykonywania robót remontowych należy stosować następujące narzędzia:  
- szczotki druciane do oczyszczenia ścian, 
- szczotki, pędzle, pace, gąbki, itp. 
- szpachle do nakładania mas tynkarskich, 
 
4. TRANSPORT  
Materiały należy przewozić zabezpieczone tak, aby nie wypadały w trakcie transportu i nie 
zanieczyszczały środowiska. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i 
przesuwaniem.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1.Wymagania ogólne dla wykonania robót 
Kolejność robót: 
- wstępne oczyszczenie warstwy kurzu i brudu miękkimi szczotkami, 
- mycie wodą pod ciśnieniem z użyciem środka glono i grzybobójczego, przy zabrudzeniach 
nie dających się usunąć w sposób naturalny można zastosować gotowe pasty czyszczące, 
- luźne i odspajające się tynki należy skuć i odtworzyć jako trójwarstwowe, 
- tynki uzupełnić zachowując formę i kształt, jako ostateczną warstwę należy zastosować 
szpachlę cementową drobnoziarnistą aby wyrównać wszystkie powstałe nierówności, 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 
technologicznego, a w tym ich zgodność z dokumentacją projektową i obowiązującymi 
przepisami.  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót.  
Jednostką obmiarową jest 1 m2 oraz 1 mb. 
 
8. ODBIORY ROBÓT  
Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Wszystkie roboty 
objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. Roboty remontowe, jako 
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roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru częściowego 
należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub 
utrudniony. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:  
a) stopień oczyszczenia podłoża,  
b) jakości zastosowanych materiałów, 
c) prawidłowość przygotowania podłoża, 
d) przyczepność tynków do podłoża, 
e) grubość warstwy tynku zgodnie z wymaganiami producenta, 
f) wygląd zewnętrzny powierzchni tynku, 
g) wykończenie tynku na narożach i stykach, 
 
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót. Roboty uznaje się za 
zgodne z ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie obmiary i badania z 
zachowaniem tolerancji dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik 
negatywny, roboty nie powinny być odebrane. W takim przypadku należy przyjąć jedno z 
następujących rozwiązań:  
- poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości, obniżyć 
cenę robót,  
- w przypadku gdy nie są możliwe podane rozwiązania – rozebrać ocieplenie i ponownie je 
wykonać.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  
Cena robót obejmuje w przypadku wszystkich robót remontowych objętych niniejszą ST:  
- prace pomiarowe  
- przygotowanie stanowiska roboczego,  
- dostarczenie materiałów i sprzętu,  
- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,  
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań,  
- wykonanie remontu ściany zewnętrznych,  
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,  
- likwidacja stanowiska roboczego.  
 
10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE  
Świadectwo ITB dla poszczególnych systemów tynkarskich.  
PN-EN 998-1 Wymagania dotyczące zapraw do murów. 
PN-EN 1015-2,3,4,7:2000 Metody badań zapraw do murów. 
PN-B 10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.  
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. 
PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
ST – 03 
ROBOTY BETONOWE I ŻELBETOWE 
 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
 

1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych związanych z realizacją 
zadania: „Rozbiórka i budowa nowych schodów zewnętrznych przy budynku Domu Dziennego 
Pobytu w Głubczycach, przy ul. Chrobrego 7, na działce nr 286/13”. 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji. 
Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentacji Przetargowej i należy je stosować w 
zlecaniu i wykonaniu robót. 
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych. Szczegółowa specyfikacja techniczna 
dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z wykonaniem 
prac betoniarskich i zbrojarskich. 
W zakres robót wchodzą: 
- wykonanie nowych schodów z płyty żelbetowej. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w ST ,,Wymagania ogólne", a także podanymi poniżej: 
Beton zwykły - beton o gęstości objętościowej powyżej 2,0 t/m3 i nie przekraczającej 2,6t/m3 
wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz 
ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 
Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu. 
Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody. 
Zaprawa - mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków 
przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 
Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć; beton, do jego masy 
w stanie suchym. 
Stopień wodoszczelności - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod 
względem przepuszczalności wody. 
Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w MPa, działającego na 
próbki betonowe wg PN-88/B- 06250. Norma PN-EN 206-1 wprowadza badanie głębokości 
penetracji wody pod ciśnieniem będące odpowiednikiem badania wodoszczelności wg PN-
88/B-06250. Zmianie uległa procedura badawcza jak również sposób określania 
wodoszczelności badanego betonu. 
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Stopień mrozoodporności - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod 
względem jego odporności na działania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę 
cykli zamrażania i odmrażania próbek betonowych, przy której ubytek masy jest mniejszy niż 
2%. 
Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np.) klasyfikujący beton pod względem jego 
wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze C oznacza wytrzymałość charakterystyczną 
oznaczoną na próbkach walcowanych o wysokości 300mm i średnicy 150mm oraz 
sześciennych o wymiarach 150x150x150mm. 
Pręty stalowe wiotkie - pręty stalowe o przekroju kołowym żebrowane o średnicy do 40 mm 
Zbrojenie niesprężające - zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzające do niej naprężeń 
w sposób czynny. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Ogólne wym. dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 
 

2. MATERIAŁY 
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST. 
 
2.2. Rodzaje materiałów. 
2.2.1. Stal zbrojeniowa. 
Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg PN-89/H-84023/6. 
Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać 
wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. W technologicznej próbie zginania 
powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć, naderwań i rozwarstwień. 
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: 
- jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich, 
- jeśli 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. 
Odbiór stali na  budowie. 
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być 
zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać: 
- znak wytwórcy, 
- średnicę nominalną, 
- gatunek stali, 
- numer wyrobu lub partii, 
- znak obróbki cieplnej. 
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Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 
sztuki dla każdej wiązki czy kręgu. 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, 
- pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej większego 
niż 5 mm na 1 m długości pręta. 
Magazynowanie stali zbrojeniowej. 
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach 
z podziałem wg wymiarów i gatunków. 
Drut montażowy. 
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. 
wiązałkowego. 
2.2.2. Beton. 
Dostawa betonu. 
Woda przezroczysta, bez soli i substancji oleistych o Ph 6-8 powinna być wiadomego 
pochodzenia i mieć stałą charakterystykę w czasie. 
Stosować tylko cement posiadający odpowiednie dopuszczenia, zgodny z obowiązującymi 
normami. Widoczne wylewki z betonu powinny być wykonane z tej samej partii cementu. Jako 
minimalną należy uważać zawartość cementu 280 kg/m3. Przestrzeganie wartości Rck i w/c 
może wymagać dużo wyższej dawki cementu od wskazanej minimalnej. Stosunek w/c nie 
powinien przekraczać 0,50. Klasa konsystencji mieszanki w chwili wylewania S4. 
Kruszywa powinny posiadać charakterystyki zgodne z obowiązującymi normami. 
Charakterystyki powinny być kontrolowane w fazie wytwarzania mieszanki. Mogą być 
pochodzenia naturalnego lub uzyskane poprzez rozdrobienie litej skały i powinny się 
składać z materiałów krzemowych , posegregowanych i przepłukanych wodą , wolne od 
substancji organicznych, szlamu, gliny, gipsu lub innych szkodliwych dla wytrzymałości 
betonu. Nie powinny być łupkowate, krzemowo – magnezowe, wykluczone jest stosowanie 
kruszyw z wolną krzemionką krystaliczną. W kompozycji krzywej granulometrycznej żadna 
frakcja nie powinna być dozowana w procencie wyższym od 55%. Do wykonania mieszanki 
składniki powinny należeć przynajmniej do trzech różnych klas granulometrycznych. Zgodnie 
z normami należy sprawdzać systematycznie skład granulometryczny kruszyw do mieszanki 
betonowej. Dodatki do betonu – stosować dodatki upłynniające. Stosowanie dodatków do 
betonu uzgodnić z projektantami. Wszystkie partie prętów zbrojeniowych powinny posiadać 
odpowiednie atesty. 
 

3. SPRZĘT 
 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
Ogólne zasady dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 
Inspektora. Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników 
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powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się 
stosowania mieszanek wolnospadowych). 
Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania 
mieszanek plastycznych. Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować wibratory z 
buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w 
płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/min i łaty wibracyjne charakteryzujące się 
jednakowymi drganiami na całej długości. Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu 
zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien spełniać wymagania 
obowiązujące w budownictwie ogólnym. W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu, jak: 
giętarki, prościarki, zgrzewarki, spawarki powinny być sprawne oraz posiadać fabryczną 
gwarancję i instrukcję obsługi. Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP, jak przykładowo 
osłony zębatych i pasowych urządzeń mechanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie 
niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać 
kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być 
odpowiednio przeszkolone. 
 

4. TRANSPORT 
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
Ogólne zasady transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 
4.2. Transport sprzętu i materiałów. 
Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników 
samochodowych (tzw. gruszek). Ilość ,,gruszek" należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą 
szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz 
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i układanie mieszanki 
betonowej można wykonywać przy pomocy pompy do betonu lub innych środków 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 
- 90 min. - przy temperaturze +15°C, 
- 70 min. - przy temperaturze +20°C, 
- 30 min. - przy temperaturze +30°C. 
Pręty do zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, w sposób 
zapewniający uniknięcie trwałych 
odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 
robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty zbrojarskie. 
Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego przez Wykonawcę 
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szczegółowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora 
Nadzoru) obejmującej: 
- wybór składników betonu, 
- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 
- sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 
- sposób transportu mieszanki betonowej, 
- kolejność i sposób betonowania, 
- wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach, 
- sposób pielęgnacji betonu, 
- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania), 
- zestawienie koniecznych badań. 
Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora nadzoru 
prawidłowość wykonania wszystkich 
robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 
- prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp., 
- prawidłowość wykonania zbrojenia, 
- zgodność rzędnych z projektem, 
- czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą 
wielkość otuliny, 
- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 
- prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania przerw 
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp, 
- prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w betonową 
konstrukcję (kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.), 
- gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-
B-06251. Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru 
potwierdzonego pismem do dziennika budowy. 
 
5.2. Wykonanie deskowania. 
Stosować systemowe deskowania, odpowiednie podkładki pod zbrojenie betonowe lub z 
tworzyw sztucznych. Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustroju 
nośnego, podpór) należy wykonać według projektu technologicznego deskowania, 
opracowanego na podstawie obliczeń statyczno-wytrzymałościowych. Projekt opracuje 
Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem. Konstrukcja deskowań 
powinna być sprawdzana na siły wywołane parciem świeżej masy betonowej i uderzeniami 
przy jej wylewaniu z pojemników oraz powinna uwzględniać: 
- szybkość betonowania, 
- sposób zagęszczania, 
- obciążenia pomostami roboczymi. 
Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 
- zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 
- zapewniać jednorodną powierzchnię betonu, 
- zapewniać odpowiednią szczelność, 
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- zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia, 
- wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. 
Deskowania zaleca się wykonywać ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na część 
deskowań można użyć desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek 
wynosi 32 mm. Deski powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na wpust 
i pióro. Styki, gdzie nie można zastosować połączenia na pióro i wpust, należy uszczelnić 
taśmami z tworzyw sztucznych albo pianką. Należy zwrócić szczególną uwagę na 
uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania oraz styków deskowań belek i poprzecznic. 
Sfazowania należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową. Otwory w konstrukcji i 
osadzanie elementów typu odcinki rur, łączniki należy wykonać wg wymagań dokumentacji 
projektowej. 
 
5.3. Przygotowanie zbrojenia. 
Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. 
Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonać wg projektu z równoczesnym 
zachowaniem postanowień normy PNB- 03264:2002. 
Łączenie prętów należy wykonać zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002. 
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi 
zaciskami. Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom 
normy PN91/5-10042, a klasy i gatunki stall winny być zgodne z dokumentacją projektową. 
Czyszczenie prętów. 
Pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków 
rdzy, kurzu i biota. Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną można opalać 
lampami benzynowymi lub czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcze. 
Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. 
Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą, oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub 
mechanicznie bądź też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary 
przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabrudzoną można zmyć strumieniem wody. Pręty 
oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. Możliwe są również inne sposoby 
czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Prostowanie prętów. 
Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, ścianek. Dopuszczalna 
wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. 
Cięcie prętów zbrojeniowych. 
Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest 
sporządzenie w tym celu planu cięcia. Cięcia przeprowadza się przy użyciu mechanicznych 
noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym. 
Odgięcia prętów, haki 
Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela Nr 
23 normy PN-S-10042. Na zimno na budowie można wykonywać odgięcia prętów o średnicy 
d ≤12 mm. Pręty o średnicy d > 12 mm powinny być odginane z kontrolowanym 
podgrzewaniem. 
W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają jednocześnie 
wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego, należy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 
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20d. Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i partów montażowych powinna spełniać 
warunki podane dla haków. Przy odbiorze haków i odgięć prętów należy zwrócić szczególną 
uwagę na ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są tam pęknięcia 
powstałe podczas wyginania. 
 
5.4. Montaż zbrojenia. 
Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej, przy 
zachowaniu n/w warunków: 
- 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, 
- zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów 
oznaczonego w projekcie, 
- dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać 
podkładami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. 
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. Słupkami 
dystansowymi. Drut wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1 mm, używa się do łączenia prętów o 
średnicy do 12 m, przy średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1,5 mm. W 
szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów narożnych 
ze strzemionami, a pozostałych prętów – na przemian. 
 
5.5. Wytwarzanie mieszanki betonowej. 
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym 
zakładzie produkcji betonu, który może zapewnić żądane w ST wymagania. 
Dozowanie składników. 
Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo 
z dokładnością: 
- ±2% - przy dozowaniu cementu i wody, 
- ±3% - przy dozowaniu kruszywa. 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. 
Wagi powinny być kontrolowane, co najmniej raz w roku. 
Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane co najmniej raz w 
miesiącu. Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze 
zmiennym zawilgoceniem kruszywa. Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie 
powinien on być krótszy niż 2 minuty. 
Podawanie i układanie mieszanki betonowej. 
Beton wylewać warstwami, zagęszczać natychmiast wibratorami igłowymi o częstotliwości 
8000 -10000 uderzeń na minutę. Do podawania mieszanek betonowych należy stosować 
pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do 
podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga się sprawdzenia ustalonej 
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konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 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). Rejestrować zawsze datę, godzinę i 
temperaturę zewnętrzną. Zgodnie z warunkami wykonania i odbioru robót wykonywać i badać 
próbki betonu. Próbki do badań przechowywać w identycznych warunkach w jakim dojrzewa 
beton w konstrukcji. 
 
Przerwy w betonowaniu. 
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i 
uzgodnionych z Projektantem. Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej 
powinno być uzgodnione z Projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować 
zasadą, że powinna ona by prostopadła do powierzchni elementu. Powierzchnia betonu w 
miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia betonu 
stwardniałego ze świeżym przez usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych 
okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilżenie wodą. Powyższe zabiegi 
należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. W przypadku przerwy w 
układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno się 
odbywać później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli 
temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekracza ć 2 
godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, 
zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. Na łączonych warstwach, gdy przerwa w 
betonowaniu przekracza 3 godziny stosować zaprawy czepne oraz odpowiednie przegotowanie 
powierzchni. 
Wymagania przy pracy w nocy. 
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest 
wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe 
wykonawstwo robot i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 
Dojrzewanie betonu. 
Przed rozebraniem szalowania wszystkie nie zabezpieczone powierzchnie betonowania 
powinny być utrzymywane w wilgoci przy pomocy ciągłego polewania wodą lub innych 
odpowiednich metod. Polewanie wodą można zastąpić przez stosowanie powłok 
zabezpieczających przed parowaniem. W szczególności stosować powłoki gdy wilgoć 
powoduje powstawanie wykwitów powierzchniowych. W porze zimowej temperatura 
mieszanki podczas wylewania nie powinna być niższa od 130. Powinna być kontrolowana 
temperatura wewnątrz mieszanki. Temperatura nie może spaść poniżej +50. 
W porze letnie temperatura mieszanki nie może przekraczać 300. W szczególności w porze 
podwyższonych temperatur należy kontrolować dodawanie wody do mieszanki oraz właściwą 
pielęgnację wylewek betonowych. Wykonawca powinien prowadzić kontrolę jakości 
układanego zbrojenia oraz wylewanego betonu, powinien określić prawidłową procedurę 
pobierania, identyfikacji i badania próbek. Wykonawca powinien pobierać próbki na wytwórni 
i w miejscu betonowania. Wszystkie próbki powinny być jednoznacznie opisane i przypisane 
do badanego elementu. 
Pielęgnacja betonu. 
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Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 
wodoszczelnymi osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton 
przed deszczem i nasłonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C nale ży nie 
później niż po 12 godz. od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową 
betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 
Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni 
co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę. 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-B-32250. W 
czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami 
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. 
Wykańczanie powierzchni betonu. 
Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania: 
- wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami 
kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię, 
- pęknięcia i rysy są niedopuszczalne, 
- równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna odpowiadać 
wymaganiom normy PN-B-10260; wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 
mm. 
Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. Jeżeli dokumentacja 
projektowa nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji, to 
bezpośrednio po rozebraniu deskowań należy wszystkie wystające nierówności wyrównać za 
pomocą tarcz karborundowych i czystej wody. Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po 
rozdeskowaniu. 
Dopuszczalne wartości odchyleń powierzchni poziomych i pionowych wynoszą: 
Odchylenia Dopuszczalne odchyłki [mm] 
1. Odchylenie płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia od projektowanego pochylenia: 
a. Na 1 m wysokości: 5 
b. Na całą wysokość konstrukcji i w fundamentach: 20 
c. W ścianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz słupów podtrzymujących stropy 
monolityczne: 15 
d. W ścianach (budowlach) wzniesionych w deskowaniu ślizgowym lub 
przesławnym: 1/500 wysokości budowli, lecz nie więcej niż 100mm 
2. Odchylenia płaszczyzn poziomych od poziomu: 
a. Na 1 m płaszczyzny w dowolnym kierunku: 5 
b. na całą płaszczyznę: 15 
3. Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu łatą o długości 2,0m 
z wyjątkiem powierzchni podporowych:  
a. Powierzchni bocznych i spodnich: ±4 
b. Powierzchni górnych: ±8 
c. Odchylenia w długości i rozpiętości elementów: ±20 
d. Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego: ±8 
e. Odchylenia w rzędnych powierzchni dla innych elementów: ±5 
5.6. Usuwanie deskowań i rusztowań. 
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a) Usunięcie deskowania i rusztowania konstrukcji żelbetowej może nastąpić, gdy beton 
osiągnie wymaganą projektem wytrzymałość, stwierdzoną na próbkach przechowywanych w 
warunkach zbliżonych do warunków dojrzewania betonu w konstrukcji lub stwierdzoną 
nieniszczącymi metodami badań. 
b) Usuwanie deskowania powinno być przeprowadzone w sposób wykluczający uszkodzenie 
powierzchni rozdeskowanych konstrukcji oraz elementów deskowań. 
c) Usuwanie podpór, dźwigarów i innych elementów konstrukcji nośnych może być dokonane 
po usunięciu deskowania bocznego i stwierdzeniu prawidłowości wykonania rozdeskowanych 
fragmentów konstrukcji. Usuwanie podpór rusztowań należy przeprowadzić w takiej kolejności 
aby nie wywołać szkodliwych naprężeń we wznoszonej konstrukcji. 
d) Usuwanie deskowań zabetonowanych stropów przeprowadzać przy zachowaniu 
następujących zasad: 
- usunięcie podpór deskowania stropu znajdującego się bezpośrednio pod betonowanym 
stropem jest niedopuszczalne, 
e) Przy usunięciu deskowań należy przestrzegać następujących zasad: 
- usunięcie bocznych elementów deskowania nie przenoszących obciążenia od ciężaru 
konstrukcji dopuszcza się po osiągnięciu przez beton wytrzymałości zapewniającej 
nieuszkodzenie powierzchni oraz krawędzi elementów, jeżeli projekt nie zawiera innych 
wytycznych w tym zakresie, 
- usunięcie nośnego deskowania konstrukcji żelbetowych dopuszcza się po osiągnięciu przez 
beton: 
- dla konstrukcji betonowych i żelbetowych wykonywanych w okresie letnim - 15 MPa w 
stropach i 2 MPa w ścianach, 
- dla konstrukcji betonowych i żelbetowych wykonywanych w okresie obniżonych temperatur 
- 17,5 MPa w stropach i 10 MPa w ścianach, 
- dla belek i podciągów o rozpiętości do 6 m - 70% projektowanej wytrzymałości betonu, a dla 
konstrukcji nośnych o rozpiętości powyżej 6 m - 100% projektowanej wytrzymałości betonu, 
- deskowania inwentaryzowane po zdemontowaniu należy oczyścić z resztek zaprawy, 
sprawdzić starannie, czy nie wymagają naprawy lub wymiany uszkodzonych elementów, 
pokryć środkami zmniejszającymi przyczepność betonu, 
- ostateczny sposób rozdeskowania uzgodnić z projektantem. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości podano podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją 
projektową oraz podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed 
betonowaniem. 
Badania w czasie wykonywania robót. 
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę, należy przeprowadzić następujące badania: 
- sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem, 
- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215, 
- sprawdzenie wymiarów wg normy PN-H-93215, 
- sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215, 
- próba rozciągania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998, 
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- próba zginania na zimno wg normy PN-H-04408. 
Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Próbki należy pobrać 
z różnych miejsc kręgu. Jakość prętów należy ocenić pozytywnie, jeżeli wszystkie badania 
odbiorcze dadzą wynik pozytywny. Niezależnie od tolerancji dla zbrojenia obowiązują 
następujące wymagania: 
- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno 
przekraczać 3%, 
- liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich 
liczby na tym pręcie, 
- różnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ±0,5 cm, 
- różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ±2 cm. 
Badania kontrolne betonu. 
Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie 
betonowania pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie 
nie mniejszej niż: 
- 1 próbka na 100 zarobów, 
- 1 próbka na 50 m3 betonu, 
- 3 próbki na dobę, 
- 6 próbek na partię betonu. 
Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie 
przechowuje się, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250. 
Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla 
danej klasy betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. Jeżeli 
wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej klasie 
betonu. W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach 
dojrzewania, dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora nadzoru, 
spełnienie tego warunku w okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni. 
Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w 
okresie krótszym niż od 28 dni. Dla określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać przy 
stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz 
każdorazowo przy zmianie składników betonu, sposobu układania i zagęszczania po 3 próbki 
o kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształcie nieregularnym, zgodnie z normą PN-B-
06250. Próbki trzeba przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni 
zgodnie z normą PN-B-06250. Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych 
z konstrukcji. Dla określenia mrozoodporności betonu należy pobrać przy stanowisku 
betonowania co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy 
zmianie składników i sposobu wykonywania betonu po 12 próbek regularnych o minimalnym 
wymiarze boku lub średnicy próbki 100 mm. Próbki należy przechowywać w warunkach 
laboratoryjnych i badać w okresie 90 dni zgodnie z normą PN-B-06250. 
Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji. Przy stosowaniu 
metody przyspieszonej wg normy PN-B-06250 liczba próbek reprezentujących daną partię 
betonu może być zmniejszona do 6, a badanie należy przeprowadzić w okresie 28 dni. 
Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się, pobierając co najmniej jeden raz w okresie 
betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania 
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betonu po 6 próbek regularnych o grubości nie większej niż 160 mm i minimalnym wymiarze 
boku lub średnicy 100 mm. Próbki przechowywać należy w warunkach laboratoryjnych i badać 
w okresie 28 dni wg normy PN-B-06250. Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach 
wyciętych z konstrukcji. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań 
laboratoryjnych (przez własne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normą PN-B-
06250, a także gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich 
wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 
Badania powinny obejmować: 
- badanie składników betonu, 
- badanie mieszanki betonowej, 
- badanie betonu. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady. 
Ogólne zasady obmiaru podano podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Do obliczenia ilości przedmiarowej przyjmuje się ilość konstrukcji wg dokumentacji 
projektowej. Z kubatury nie potrąca się rowków, skosów o przekroju równym lub mniejszym 
od 6 [cm2]. 
Do ilości zbrojenia nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek 
montażowych ani drutu wiązałkowego. Nie uwzględnia się tez zwiększonej ilości materiału w 
wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych w 
dokumentacji projektowej. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, szczegółową 
specyfikacją techniczną oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru. 
Procedura odbioru konstrukcji powinna odpowiadać następującym wymogom: 
1. Sprawdzenie prawidłowości wykonania deskowania i rusztowania powinno być dokonane 
przez pomiar instrumentami geodezyjnymi. Dopuszcza, się stosowanie innych metod 
sprawdzania i pomiaru, pod warunkiem ze pozwolą one na sprawdzenie z wymaganą 
dokładnością. Ze sprawdzenia rusztowań i deskowań należy spisać protokół, w którym 
powinno znajdować się stwierdzenie dopuszczające rusztowanie do wykonania robót 
betonowych. 
2. Deskowanie lub zbrojenie nie przyjęte w wyniku sprawdzenia powinno być przedstawione 
do ponownego badania po wykonaniu poprawek mających na celu doprowadzenie deskowania 
lub zbrojenia do wymagań zgodnych z niniejszą Specyfikacją. 
3. W przypadku stwierdzenia w czasie badań konstrukcji niezgodności z wymaganiami 
podanymi w niniejszej Specyfikacji oraz w razie uznania całości lub części wykonywanych 
konstrukcji za niezgodne z wymaganiami projektu i niniejszych warunków należy ustalić, czy 
w danym przypadku stwierdzone odstępstwa zagrażają bezpieczeństwu budowli lub jej części. 
4. Konstrukcja lub jej część zagrażająca bezpieczeństwu powinna być rozebrana, ponownie 
wykonana i przedstawiona do badań 
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5. Prace wykończeniowe mogą być prowadzone jedynie na odebranej i zgodnej z projektem 
konstrukcji. Niedopuszczalne jest w szczególności prowadzenie prac wykończeniowych w taki 
sposób , że utrudnią one lub całkowicie uniemożliwi ą wykonanie pomiarów kontrolnych 
elementów konstrukcji lub ich ewentualne wzmocnienie. Wykonanie pomiarów zrealizowanej 
konstrukcji jest częścią dokumentacji powykonawczej i jest obowiązkiem Wykonawcy. 
Badania odbiorcze konstrukcji betonowych i żelbetowych muszą obejmować muszą 
obejmować odbiory: 
1. materiałów, 
2. prawidłowości oraz dokładności wykonania deskowań i rusztowań, - prawidłowości i 
dokładności wykonania zbrojenia, 
3. prawidłowości i dokładności przygotowania mieszanki betonowej, jej ułożenia, zagęszczenia 
i pielęgnacji, prawidłowości i dokładności wykonania konstrukcji, 
Do odbiorów Wykonawca powinien dostarczyć odpowiednie protokoły badań materiałów , 
pomiarów deskowań , ułożenia zbrojenia, ułożenia mieszanki betonowej , badań betonu , 
pomiarów dokładności wykonania elementów konstrukcyjnych. Prace wykończeniowe 
powinny być prowadzone po odebraniu elementów konstrukcyjnych. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej. 
Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2] konstrukcji betonowych i 
żelbetowych obejmuje: 
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- oczyszczenie podłoża, 
- dzierżawę stemplowań, 
- wykonanie deskowania z rusztowaniem, 
- oczyszczenie deskowania, 
- przygotowanie i transport mieszanki betonowej, 
- ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych 
otworów, zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni, 
- wykonanie płyt fundamentowych pod kominy, 
- pielęgnację betonu, 
- rozbiórkę deskowań i rusztowań, 
- oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granice obiektu, 
- wykonanie badań i pomiarów kontrolnych. 
Cena jednostkowa przygotowania i montażu 1 tony [t] zbrojenia obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie materiału, narzędzi i sprzętu, 
- oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie prętów stalowych, 
- łączenie oraz montaż zbrojenia za pomocą drutu wiązałkowego zgodnie z projektem, 
- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń, 
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- oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia i usunięcie ich poza teren robót. 
Cena jednostkowa wykonania 1 sztuki [szt] otworu – przebicia w elemencie z betonu obejmuje: 
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- wykonanie przebicia w elemencie z betonu, 
- oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granice obiektu, 
- wykonanie badań i pomiarów kontrolnych. 
 

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 
 
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu. 
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie 
PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Podstawy projektowania. 
PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i 
projektowanie. Materiały. 
PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego 
użytku. 
PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości. 
PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu. 
PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości objętości. 
PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia. 
PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 
PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i 
wymagania. 
PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton wzorcowy i 
zaprawa wzorcowa do badań. 
PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie 
gęstości ziaren i nasiąkliwości. 
PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności alkalicznej. 
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy. 
PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-EN 1008:2003 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody uzyskiwanej z produkcji betonu. 
PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 
PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i 
badania. 
PN-N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia. 
PN-N-02211 Geodezyjne wyznaczenie pomieszczeń. Podstawowe nazwy i określenia 
PN-M-47900.00 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne 
wymiary. 
PN-M-47900.01 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur 
stalowych. Ogólne wymagania i badania 
oraz eksploatacja. 
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PN-M-47900.02 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogólne 
wymagania i badania. 
PN-M-47900.03 Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza. Ogólne wymagania i badania. 
PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badań. Oznaczanie umownej zawartości suchej 
substancji. 
PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie 
zawartości chlorków rozpuszczalnych w wodzie. 
PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie 
zawartości alkaliów w domieszkach. 
PN-EN-206-1 Beton zwykły. 
PN-B-06250 Beton zwykły. 
PN-B-06251 Roboty betonowe i 2elbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-B-0626 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania 
wytrzymałości betonu na ściskanie. 
PN-B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania 
wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N. 
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-EN 12620:2004 Kruszywa mineralne do betonu. 
PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego. 
Metoda przesiewania. 
PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie kształtu ziaren. 
Wskaźnik kształtu. 
PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie czasu 
wiązania. 
PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie ilości 
wydzielającej się samoczynnie z 
mieszanki betonowej. 
PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie absorpcji 
kapilarnej. 
PN-EN480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Analiza w 
podczerwieni. 
PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia. 
PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania. 
PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania. 
PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczące zarządzania jakością i 
zapewnienie jakości. 
Inne przepisy. 
- Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: 
- 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i Żelbetowych, 
-306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków mineralnych, 
- Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
ST – 04 
ROBOTY KAMIENIARSKIE 
 
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI  
1.1. Przedmiot specyfikacji 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem okładzin z płyt granitowych na zadaniu 
pn.: „Rozbiórka i budowa nowych schodów zewnętrznych przy budynku Domu Dziennego 
Pobytu w Głubczycach, przy ul. Chrobrego 7, na działce nr 286/13”. 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie i odbiór okładzin z płyt granitowych. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i wytycznymi. 
 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora (Inwestora). 
 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w Ogólnej 
Specyfikacji Technicznej.  Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami 
i wymaganiami podanymi przez producenta. 
 
2.2. Okładziny z kamienia naturalnego 
 
a) elementy okładziny kamiennej powinny być wykonane z takich materiałów kamiennych, 
których cechy fizyczne i wytrzymałościowe spełniają wymagania wynikające z warunków 
określonych w dokumentacji technicznej.  
b) na elementy stopni kamiennych narażonych na bezpośrednie działanie zmiennych 
czynników atmosferycznych nadają się wyłącznie materiały kamienne, wykazujące co najmniej 
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dobrą mrozoodporność oraz odpowiednią odporność na działanie atmosfery przemysłowej. 
Elementy stopni wykonać z granitu . 
 
2.3. Format płyt kamiennych  
 
Płyty kamienne o regularnych prostokątnych kształtach (grubość oraz wymiary płyt wg 
projektu).  
Typy płyt na schodach na zewnątrz budynku: 
- płyty granitowe, wymiary płyt oraz grubość wg. projektu 
- płyty o barwie jasno-szarej (nie  jasno-żółtej, bez odcieni kolorystycznych brązowych 
bezowych itp.), z wyraźnie krystalicznie zaznaczoną strukturą minerałów, o jednolitym 
wzorze i kolorystyce na całej powierzchni posadzki 
- płyty bez widocznych żyłek, plam i wzorów w innych kolorach 
 
2.4. Faktura powierzchni  
 
- podstopnie – szlifowane  
- stopnie kamienne z wykończeniem antypoślizgowym /płomieniowane/ 
 
2.5. Właściwości płyt 
 
Parametry techniczne np. nasiąkliwość, wytrzymałość na ściskanie, ścieralność 
i mrozoodporność wg polskiej normy PN-EN 12058, Wykonawca udzieli gwarancji 
potwierdzającej to, ze materiał ten może być stosowany w budownictwie bez żadnych 
ograniczeń. 
- tolerancja grubości +_ 5% 
- tolerancja długości szerokości +_ 1,5 mm 
Wykonawca dostarcza próbki odniesienia wg normy (przed rozpoczęciem robót Wykonawca 
zdeponuje u zamawiającego minimum 5 płyt 30*60 cm stanowiących materiał porównawczy 
przy odbiorze robót) 
- powierzchnia płyt antypoślizgowa; 
- płomieniowana 
- gęstość objętościowa [g/cm3] ok. 2,63 
- nasiąkliwość [%] 0,3 lub mniej 
- wytrzymałość na ściskanie w stanie powietrznosuchym [MPa] 144,50 
- ścieralność na tarczy Boehme'go w stanie powietrznosuchym [cm]ok. 0,22 
- ścieralność na tarczy Boehme'go w stanie nasycenia wodą [cm]ok. 0,24 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 
3.2. Sprzęt do montażu płyt kamiennych 
 
Do montażu płyt kamiennych może być użyty sprzęt zgodnie z wytycznymi producenta.  
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4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej specyfikacji Technicznej. 
 
4.2. Transport płyt kamiennych 
 
Elementy płyt kamiennych winny być zabezpieczone w taki sposób, aby uniemożliwi ć ich  
uszkodzenie w trakcie transportu.  
Płyty kamienne należy składować w pozycji w jakiej będzie montowana na pokładach 
drewnianych z bali lub desek na wyrównanej poziomej powierzchni.  
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 
5.2. Warunki wykonywania robót okładzinowych w obniżonej temperaturze 
 
Wymagania szczegółowe dotyczące zasad i warunków prowadzenia robót w obniżonych 
temperaturach podają wytyczne wykonywania robót budowlanych w okresie obniżonej 
temperatury (wyd. ITB z 1988 r. )/ W dokumentacji technicznej przypadki dotyczące 
wykonywania robót w okresie zimowym powinny być szczegółowo omówione, a konieczność 
prowadzenia robót uzasadniona przygotowaniem odpowiednich urządzeń, zabezpieczeń, 
prowizorycznych szop itp. 
 
5.3. Inne wymagania specjalne dla robót okładzinowych  
 
Lico musi być starannie wykonane, nie można zatem stosować zamocowań rusztowań według 
wytycznych dla robót murarskich lub tynkarskich.  
 
 5.4. Wymagania dla materiałów pomocniczych: 
 
a) zaprawy i kity 
Przy wykonywaniu okładziny kamiennej należy stosować zaprawy do:  
- zamocowania elementów kotwiących w podłożu i elementach kamiennych;  
- wypełniania przestrzeni między podłożem, a elementami okładziny kamiennej tj. 
wykonywania tzw. zalewki (jeśli warstwa zaprawy wypełnia całą przestrzeń);  
- wykonywania podkładu;  
- spoinowania okładziny.  
 
Do zapraw przeznaczonych do osadzania elementów z białych lub bardzo jasnych kamieni (np. 
z marmurów, alabastrów) zaleca się stosowanie białego cementu.  
 
Do spoinowania elementów okładziny ze skał magmowych należy stosować zaprawę 
cementowo-wapienną, a z innych materiałów – cementową lub gipsowo-wapienną i gipsową, 
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z tym, że do okładziny poziomej należy stosować zaprawy o konsystencji ciekłej lub półciekłej, 
a do pionowej i podwieszonej – zaprawę o konsystencji plastycznej.  
 
Do zapraw przeznaczonych do spoinowania dopuszcza się stosowanie zarówno cementu 
białego, jak i dodatków barwiących w postaci pigmentów lub kolorowych mączek kamiennych.  
 
Do wypełniania szczelin dylatacyjnych i szerszych styków powinien być, w zależności od 
wymagań projektu stosowany kit asfaltowy uszczelniający lub kit budowlany trwale 
plastyczny, albo inne kity dopuszczone do stosowania do tego celu w budownictwie. 
Wypełnienie styków dylatacyjnych może być wykonane profilami aluminiowymi lub 
plastikowymi.  
 
5.5. Zasady wykonywania okładzin z kamienia 
 
Temperatura otoczenia 
 
Kamieniarskie roboty okładzinowe powinny być wykonywane w temperaturze otoczenia nie 
niższej niż +5º C. Przy temperaturze zewnętrznej poniżej 0º C osadzanie elementów wewnątrz 
budowli powinno być wykonywane w cieplakach o temperaturze nie niższej niż +5º C.  
Elementy kamienne powinny być przed wbudowaniem przechowywane w cieplakach przez co 
najmniej 24 godziny.  
Obniżanie temperatury zamarzania zapraw stosowanych do wykonywania zalewki za pomocą 
środków chemicznych jest zabronione! 
 
Podłoże 
 
Wykonanie podłoża, jego jakość i rodzaj powinny być dostosowane do sposobu (technologii) 
oraz do warunków termicznych.  
Podłoże pod okładzinę kamienną powinno być wypoziomowane. Przed przystąpieniem do 
osadzania okładziny należy sprawdzić prawidłowość powierzchni podłoża.  
Równość powierzchni podłoża i prostoliniowość krawędzi powinny być zgodne z 
obowiązującą normą.  
 
5.7. Wykonywanie okładziny poziomej 
 
Przygotowanie elementów podłoża – przed przystąpieniem do osadzania elementów, gniazda 
oraz powierzchnie boczne i tylne płyt okładzinowych powinny być oczyszczone i zwilżone 
wodą. Bezpośrednio przed przystąpieniem do licowania powierzchni podłoże powinno być 
starannie oczyszczone z resztek zaprawy, z tłustych plam, kurzu, błota, a następnie dokładnie 
zmyte czystą wodą.  
Jakość elementów kamiennych dostarczonych na stanowisko robocze powinna być sprawdzona 
przed ich montażem. Ponadto elementy okładziny powinny być dobrane pod względem barwy, 
odcieni i naturalnych rysunków (użylenia) kamienia oraz dopasowane w trakcie próbnego 
ułożenia na sucho. Okładziny stopni schodowych zawierają zarówno elementy pionowe 
(podstopnie), jak i poziome (stopnice). Jedne i drugie powinny być osadzone na zaprawie 
według szczegółowych norm.  
Grubość warstwy zaprawy między podłożem i podstopnicą powinna wynosić 10 – 20 mm, a 
między podłożem i stopnicą nie powinna być mniejsza niż 20 mm. W styku między stopnicą 
powinny być osadzone trzpienie o średnicy 6 – 8 mm.  
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Stopnie zewnętrzne powinny mieć spadek 1 % w kierunku poprzedniej krawędzi stopnicy, dla 
stopni zaś wewnętrznych spadek ten powinien mieścić się w granicach 2 – 5%.  
 
5.8. Wykonanie dylatacji. 
 
1.Dylatacje w okładzinie kamiennej powinny się pokrywać z dylatacjami licowanej budowli. 
2. Odstępy między szczelinami dylatacyjnymi w okładzinie nie powinny być większe niż 20m. 
3. W budynkach nie mających dylatacji należy w okładzinie przewidzieć i wykonać szczeliny 
dylatacyjne, tzw. Termiczne, przebiegające przez całą wysokość okładziny w odstępach 10 -10 
m i wypełnione kitem. 
4.Dylatacja w okładzinie kamiennej może być wykonana jako dylatacja otwarta lub dylatacja 
kryta. Przy dylatacji otwartej osie szczelin dylatacyjnych okładziny i budynku powinny się 
pokrywać, przy dylatacji zaś krytej powinny być przesunięte o grubość elementu okładziny. 
Szerokośc szczelin dylatacyjnych powinna wynosić: 
- w okładzinach poziomych 0-10 mm, 
- w okładzinach pionowych 10-15 mm. 
5. W okładzinach poziomych należy przy dylatacjach konstrukcyjnych stosować dylatacje 
między płytami kamiennymi. 
 
5.9 Spoinowanie i czyszczenie wykładzin 
 
1.Spoinowanie elementów kamiennych należy wykonywać po zakończeniu osadzenia całej 
okładziny lub jej wydzielonych fragmentów, stosując zaprawy po usunięciu paska sklejki lub 
płyty pilśniowej ze spoin poziomych. 
2. Grubość i rodzaj spoiny (wypukła, wklęsła, itp.) powinny być podane w projekcie i 
dostosowane do faktury okładziny. 
3. Okładziny z miękkich wapieni należy spoinować zaprawą z dodatkiem mączki z tego samego 
wapienia. 
4. po ukończeniu osadzania elementów okładziny kamiennej, spoinowania i ewentualnych 
poprawek, należy lico zewnętrzne okładziny oczyścić. Elementy polerowane powinny być 
tylko zmywane wodą z mydłem z pomocą miękkich szczotek lub szmat, a elementy kamienne 
o innej fakturze należy oczyścić twardymi szczotkami ryżowymi lub podobnymi, albo za 
pomocą piaskowania w przypadku faktur groszkowanych lub piaskowanych. 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz 
wymaganiami. Badanie materiałów zastosowanych do wykonania elementów należy 
przeprowadzić bezpośrednio na podstawie załączonych zaświadczeń o jakości wystawianych 
przez producenta oraz zaświadczeń wykonawcy  z kontroli jakości elementów stwierdzających 
zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej. W przypadku, gdy 
producent elementów przeprowadził badania jakości materiałów we własnym zakresie, wyniki 
tych badań powinny być załączone do dokumentacji odbiorczej. 
 
Dopuszczalne odchyłki w wykonaniu robót oraz sprawdzanie prawidłowości wykonania 
okładziny. 
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a. Sprawdzenie przygotowania elementów kamiennych, ich ustawienia lub ułożenia oraz 
zakotwienia, a także grubości zalewki lub podkładu, należy przeprowadzić na podstawie 
zapisów w dzienniku budowy. 
b. Sprawdzenie grubości spoin i prawidłowości ich przebiegu; grubość i sposób wypełnienia 
spoin należy sprawdzać z pomocą oględzin zewnętrznych, a w przypadkach budzących 
wątpliwości przez pomiar z dokładnością do 1 mm. Sprawdzenie prostoliniowości i 
prawidłowości układy spoin w okładzinach z elementów regularnych ( na zgodność z 
wymogami PN-72/B-06190) należy przeprowadzać przez naciąganie cienkiego sznura lub 
drutu wzdłuż dwóch dowolnie wybranych spoin na całą ich długość pomierzenie odchyłek z 
dokładnością do 1 mm. Kierunek prostopadły należy sprawdzić przez przyłożenie do tego 
Sztyma lub drutu kątownika murarskiego i pomiar odchyleń z dokładnością do 1 mm. 
c. Sprawdzenie prawidłowości powierzchni okładziny należy przeprowadzać na zgodność z 
wymaganiami PN-72/B-06190 za pomocą przykładania w dwóch prostopadłych do siebie 
kierunkach łaty kontrolnej o długości 2 m w dowolnych miejscach powierzchni i pomiary 
szczelinomierzem z dokładnością do 2,0 mm prześwitu między łatą a powierzchnią okładziny. 
W przypadku, gdy zgodnie z wymaganiami dokumentacji okładzinie tworzy płaszczyzny, do 
sprawdzenia należy zamiast łaty kontrolnej użyć  odpowiednich szablonów. 
d. Sprawdzenie dylatacji należy przeprowadzić za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru w 
celu stwierdzenia zgodności ich wykonania z ustaleniami projektu technicznego i wymagań 
zawartych w pkt. Pt. „ Wykonanie dylatacji”. 
 
Sprawdzenie oczyszczenia okładziny należy przeprowadzić za pomocą oględzin zewnętrznych. 
 
Wkłęsłości i wypukłości powierzchni licowych nie powinny być większe niż wgłębienie 
określone dla danej faktury obróbki wg BN-84/6740-02 
6.1.Wyniki badań materiałów powinny być wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 
 
6.2. Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 
- wygląd stan i wygląd elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania, 
- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposób osadzenia elementów, 
-szczelność wbudowanego elementu na przenikanie wód opadowych, stan wykończenia 
wbudowanych elementów na zgodność z dokumentacją techniczną. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Jednostkami obmiaru są : 
7.2. Okładzina kamienna    [ m2] 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
 
Do odbioru całości zakończonych robót okładzinowych wykonawca obowiązany jest 
przedstawić dokumentację techniczną projektowo- kosztorysową, uwzględniającą wymagania 
odpowiednich norm i określającą rodzaj, typ i odmianę osadzania oraz ewentualne specjalne 
wymagania techniczne i dekoracyjne ( np. kolorystyczne, fakturowe), jak również : 
Stwierdzenie prawidłowego wykonania robót międzyoperacyjnych ( protokoły z odbiorów 
międzyoperacyjnych), 
 
- protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia stwierdzającego jakość użytych materiałów 
(atesty). 
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1. Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od dokumentacji technicznej, które nienaruszaną 
postanowień norm, a są uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu oraz są 
udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzór 
techniczny, albo innym równorzędnym dowodem. 
 2. Sprawdzanie zgodności z dokumentacją techniczną powinno być przeprowadzone przez 
porównanie wykonanej okładziny kamiennej z projektem technicznym i opisem oraz 
stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru. 
3. Sprawdzenie podłoży powinno być przeprowadzone na podstawie protokołu badania 
międzyoperacyjnego, zawierającego stwierdzenie właściwej jakości prawidłowego 
ukształtowania podłoża zgodnie w wymaganymi. 
4. sprawdzenie materiałów należy w czasie odbioru okładziny przeprowadzić pośrednio na 
podstawie zapisów w dzienniku budowy oraz przedłożonych przez dostawcę zaświadczeń 
(atestów) z kontroli jakości materiałów stwierdzających zgodność użytych elementów 
kamiennych i innych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z 
właściwymi normami przedmiotowymi, a w przypadku materiałów nienormalizowanych –  
z wymaganiami ustalonymi świadectwem dopuszczenia do stosowania, wydanym w trybie 
obowiązujących przepisów. Materiały nie mające dokumentów potwierdzających ich jakość 
powinny być przed użyciem do robót poddane badaniom przez upoważnione laboratoria. 
5.Ocena jakości. Jeżeli wszystkie badania przewidziane w pkt. Pt. „Tolerancje wymiarowe 
elementów okładzinowych kamiennych(…)” dadzą wynik dodatni, wykonaną okładzinę 
należy uznać za zgodną z wymaganiami normy. W przypadku, gdy jakiekolwiek sprawdzenie 
dało wynik ujemny, należy albo całość odbieranych robót okładzinowych, albo tylko ich 
niewłaściwie wykonaną część, uznać za niezgodną z wymaganiami normy i niniejszych 
warunków technicznych. W razie uznania całości robót za niezgodne z wymaganiami normy, 
należy ustalić, czy trzeba całkowicie lub częściowo odrzucić roboty, czy też po dokonaniu 
poprawek możliwe jest doprowadzenie ich do zgodności z wymaganiami normy, a następnie 
przedstawienie ich do ponownego odbioru, którego wynik jest ostateczny.  
 
 
9. ROZLICZENIE ROBÓT 
 
9.1. Ogólne wymagania i zasady rozliczeń podano w OST. 
 
10. DOKUMENTY ZWIĄZANE 
 
PN-EN 12058 Wyroby z kamienia naturalnego Płyty posadzkowe i schodowe wymagania 
PN-EN 1469   Wyroby z kamienia naturalnego płyty okładzinowe Wymagania 
PN-B-11104: 1960 Materiały kamienne - Brukowiec 
PN-B-11110: 1996 Surowce skalne lite do produkcji kruszyw łamanych stosowanych w 
budownictwie… 
PN-B-11200: 1996  Materiały kamienne – Bloki, formaki, płyty surowe 
PN-B-11201: 1996  Materiały kamienne – Elementy kamienne, podokienniki zewnętrzne 
PN-B-11203: 1997  Materiały kamienne -  Elementy kamienne; płyty do okładzin pionowych 
z … 
PN-B-11204: 1996  Materiały kamienne -  Elementy kamienne – Płyty cokołowe zewnętrzne 
PN-B-11206: 1996  Materiały kamienne -  Elementy kamienne; podokienniki wewnętrzne 
 


