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1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego  
Dostosowanie budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mszczonowie przy ul. Szkolnej 3 dla osób 
niepełnosprawnych – wykonanie podjazdu dz. Nr ew. 294/1 
 
1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej STW i OR  
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i  
odbioru robót budowlanych związanych z inwestycją określoną w punkcie 1.1  
 
1.3. Zakres stosowania STW i OR  
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i 
realizowaniu robót objętych dokumentacją projektową inwestycji określonej w punkcie 1.1  
 
1.4. Zakres robót objętych STW i OR  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania wykonania i odbioru dla następujących robót :  
CPV 45000000-7 Roboty budowlane  
Dział I – Przygotowanie terenu pod budowę  
kod CPV 45100000-8  
Obejmuje wszelkie roboty pomiarowe wyznaczenie trasy, punktów osnowy geodezyjnej, geodezyjnych 
punktów odniesienia i punktów wysokościowych w terenie.  
 
Dział II - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne.  
kod CPV 45111200-0  
Obejmuje wszelkie roboty ziemne, wykopy fundamentowe, nasypy, zasypy, plantowanie terenu itp.,  
 
Dział III - Roboty ciesielskie  
kod CPV 45422000-1  
Obejmują wykonanie wszystkich robót budowlanych kwalifikujących się do robót ciesielskich, deskowania i 
szalunki elementów betonowych .  
 
Dział IV – Roboty betonowe, zbrojenie i deskowanie konstrukcji  
kod CPV 45422000-1 , kod CPV 45262310-7, kod CPV 45262311-4  
Obejmuje wszelkie roboty betonowe i żelbetowe przewidziane projektem. 

Dział V – Hydroizolacje i izolacje termiczne  
kod CPV 45320000-6  
Obejmują wykonanie wszelkich izolacji przeciwwodnych , wilgociowych, paroizolacyjnych i termicznych 
objętych projektem w tym:  
- izolacje przeciwwilgociowe fundamentów pionowe i poziome.  
- izolacje przeciwwilgociowe remontowanych schodów  
 
Dział VI – Okładziny ścienne i podłogowe z kamienia naturalnego 
kod CPV 45430000-0  
Obejmuje wszelkie roboty w zakresie wykonania okładzin ściennych i posadzkowych / podłóg / z kamienia 
naturalnego na remontowanych schodach.  
 
Dział VII– Wytworzenie, dostawa i montaż konstrukcji stalowych pochylni  
CPV – 45313100 – 5 
Obejmuje wszelkie prace związane z dostawą, montażem i odbiorem podjazdu dla niepełnosprawnych 
 
1.5. Definicje i skróty  
1.5.1 Zamawiający – podmiot udzielający Wykonawcy zamówienia  
1.5.2 Wykonawca – podmiot przyjmujący zamówienie na wykonanie inwestycji, robót lub remontu.  
1.5.3 Inżynier /Inspektor Nadzoru /– osoba fizyczna lub prawna pełniąca nadzór inwestorski nad realizacją 
zamówienia  
 



3 
 

1.5.4. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  
 
1.5.5. Polecenie Przedstawiciela Zamawiającego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Przedstawiciela Zamawiającego, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy.  
 
1.5.6. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.  
 
1.5.7. Przetargowa dokumentacja - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, 
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.  
 
1.5.8. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji budynkom , 
budowlą lub terenowi ; naruszonym lub zdegradowanym .  
 
1.5.9. Kosztorys ofertowy - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej ich 
wykonania.  
1.5.10. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne 

miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 

1.5.11. Dziennik budowy- opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący do 
notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania, rejestrowania dokonywanych odbiorów 
robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji.  
 
1.5.11. Dokumentacja techniczna - całość dokumentacji inwestycji przekazana Wykonawcy do celów realizacji 
robót obejmująca między innymi projekt budowlany lub projekt zagospodarowania terenu , przedmiary robót , 
uzgodnienia, decyzje i wytyczne wykonania robót objętych w/w dokumentacją  
 
1.5.12. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno- użytkową 
(drogę) albo jego część stanowiąca odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus 
ziemny, węzeł).  
 
1.5.13 Budowa - jest to wykonywanie obiektu budowlanego, a także jego przebudowa ,rozbudowa lub 
adaptacja.  
 
1.5.14 Roboty budowlane - jest to budowa, montaż, remont albo rozbiórka obiektu  
budowlanego lub jego części wraz z urządzeniami reklamowymi, dziełami plastycznymi i innymi .urządzeniami 
wpływającymi na wygląd obiektu.  
 
1.5.15. Plac budowy – teren, na którym są wykonywane roboty budowlane wymagające uzyskania pozwolenia 
lub czynności pomocnicze albo prace związane z budową wytwarzanie na budowie elementów 
prefabrykowanych, składowanie materiałów, przedmiotów itp.)  
 
1.5.16 Sprzęt zmechanizowany - to maszyny i urządzenia, takie jak: dźwignice, przenośniki, betoniarki, 
przeciągarki wagonowe, ciągniki i inny sprzęt o napędzie silnikowym.  
 
1.5.27 Sprzęt pomocniczy - to elementy nie stanowiące stałego wyposażenia sprzętu  
zmechanizowanego, a niezbędne przy wykonywaniu robót budowlanych, takie jak: zawiesia, uchwyty, bloki 
przenośne, podstawki ładunkowe, pomosty przenośne, wózki ręczne, taczki, narzędzia i urządzenia 
pomocnicze.  
 
2. Prowadzenie robót  
2.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za:  
- prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie harmonogramu robót  
- jakość wykonywanych robót i zastosowanych materiałów do ich wykonania  
- za wykonanie robót zgodnie z projektem, wymaganiami specyfikacji technicznych oraz  



4 
 

poleceniami zarządzającego realizacją umowy.  
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 zarządzającego realizacją umowy.  
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, jeśli 

wymagać tego będzie zarządzający realizacją umowy, zostaną poprawione przez wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia 

wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, szczegółowej specyfikacji technicznej a także w 
normach i wytycznych wykonania i odbioru robót.  
Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego 
tytułu poniesie wykonawca.  
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2.2 Teren budowy  
2.2.1 Charakterystyka terenu budowy  
Teren budowy to działka nr 294/1 położona przy ul. Szkolnej w Mszczonowie. Na przedmiotowym terenie 
znajduje się istniejący budynek gminny użytkowany przez Szkołę podstawową, gimnazjum i bibliotekę miejską. 
W ramach projektu przewiduje się dobudowę zewnętrznego szybu windowego wraz z niezbędnymi elementami 
przebudowy istniejącego budynku.  
 
2.2.2. Przekazanie terenu budowy  
Zamawiający w terminie określonym w warunkach umowy przekaże protokolarnie Wykonawcy teren budowy 
wraz z wszystkimi wymaganiami, uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację oraz jeden 
egzemplarz dokumentacji projektowej.  
 
2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów 
wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten 
okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący zarządzającego realizacją 
umowy. Może on wstrzymać realizację robót jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje 
obowiązki. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia 
uzgodniony projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W trakcie realizacji 
robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i 
urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki drogowe etc. żeby zapewnić bezpieczeństwo całego 
ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być 
zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy.  
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
umowną.  
 
2.2.4 Ochrona własności i urządzeń.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych urządzeń 
znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Przed rozpoczęciem robót wykonawca 
potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji i urządzeń, informacje podane na planie 
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i 
urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót.  
W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w granicach placu 
budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego realizacją umowy o zamiarze rozpoczęcia 
takiej pracy.  
Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o każdym przypadkowym uszkodzeniu 
tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która 
może być potrzebna dla jej przeprowadzenia.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania, w instalacjach 
naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez 
zamawiającego.  
 
2.2.5 Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót  
W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we 
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu zakończenia 
robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i 
normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych 
dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników 
powodowanych jego działalnością.  
 
2.2.6 Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i odzież 
wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty 
zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w 
cenę umowną. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących BHP.  
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2.2.7. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i inne przepisy i 
wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za ich 
przestrzeganie w trakcie realizacji Zamówienia.  
 
3. Wymagania dotyczące właściwości materiałów  
Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do robót powinny odpowiadać odpowiednim standardom lub 
odpowiadać wymogom uprawnionej jednostki. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składane materiały do 
czasu gdy będą użyte do robót były zabezpieczone przed uszkodzeniami, zachowały swoją jakość i właściwości 
oraz były dostępne do kontroli przez przedstawiciela Zamawiającego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 
spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wszystkie materiały 
powinny mieć odpowiednie atesty i certyfikaty. Niedopuszczalne jest stosowanie materiałów nieznanego 
pochodzenia. Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
wytwarzania i zamawiania materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 
zatwierdzenia przez Inżyniera. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do gromadzenia 
certyfikatów, świadectw i aprobat celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w 
sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznej w czasie postępu robót. Każdy rodzaj robót, w 
którym znajdują sie niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc 
sie z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem  
 
3.1 Wariantowe stosowanie materiałów  
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w 
wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed 
użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badan prowadzonych przez 
Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiałów nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera.  
Cechy materiałów i elementów budowli musza 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 dokumentacja 
projektowa lub ST i wpłynie to na niezadowalająca jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.  
 
4.Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn.  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować 
prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. Sprzęt będący własnością 
wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy 
oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania technicznego.  
 
5.Wymagania dotyczące środków transportu.  
Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Przy ruchu po drogach 
publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego, szczególnie w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Wykonawca jest 
zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez 
jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy  
 
6.Wymagania dotyczące wykonania robót.  
Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot Umowy zgodnie z Umową i ponosi odpowiedzialność za 
kompletne, wysokiej jakości i terminowe wykonanie przedmiotu Umowy oraz za jego zgodność z przepisami 
ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (tekst jedn.: Dz. Z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z pózn. zm.), 
przepisami wykonawczymi do tej ustawy i innymi przepisami dotyczącymi realizacji robót budowlanych, w tym 
przepisów dotyczących ochrony środowiska oraz polskimi normami, certyfikatami i aprobatami technicznymi, a 
także ogólnie uznanymi zasadami sztuki budowlanej. Wykonawca winien wykonywać przedmiot Umowy na 
własną odpowiedzialność i w ramach własnego przedsiębiorstwa i nie może powierzyć wykonania całości lub 
części Robót osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej Zamawiającego. 



7 
 

Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za działania i zaniechania podwykonawców, którym powierzył 
wykonanie całości lub części Robót, tak jak na własne działania lub zaniechania.  
Wykonawca winien podczas wykonywania przedmiotu Umowy oraz usuwania usterek:  
1) dostarczyć i utrzymać na własny koszt wszelkie - jeśli dotyczą - oświetlenie, osłony, płoty, znaki 
ostrzegawcze;  
2) podjąć wszelkie racjonalne kroki w celu ochrony środowiska na terenie budowy i poza nim oraz w celu 
uniknięcia szkód lub uciążliwości dla osób i dóbr publicznych lub innych negatywnych skutków wynikających z 
jego działania;  
3) ponosić odpowiedzialność za zgodne z przepisami i bezpieczne składowanie i przechowywanie swoich 
materiałów i urządzeń oraz odpadów;  
4) wykonać (jeżeli jest to możliwe) na własny koszt odprowadzenie wód opadowych mogących mieć negatywny 
wpływ na jego roboty;  
5) odpowiednio zabezpieczać i ponosić odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoich konstrukcji i rusztowań i 
ich odpowiednie składowanie;  
6) stosować się do wymogów z polis ubezpieczeniowych.  
 
Wykonawca przeprowadzi na swój koszt wszelkie wymagane przepisami i normami próby oraz badania 
wyrobów budowlanych, surowców, materiałów i urządzeń stosowanych przez niego na Budowie (zwanych dalej 
Wyrobami) a także dostarczy dokumenty potwierdzające ich wykonanie przez uprawnione jednostki. Najpóźniej 
w dniu poprzedzającym dzień dostarczenia na teren budowy, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 
Zamawiającemu - w formie i zakresie wymaganych odpowiednimi przepisami - odpowiednie dokumenty 
dopuszczające do stosowania w budownictwie wszelkich wyrobów oraz aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty 
i deklaracje zgodności na wybudowane Wyroby przy czym okres ważności tych dokumentów winien wykraczać 
poza przewidywany termin odbioru końcowego inwestycji.  
Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o wykonaniu Robót zanikających lub 
ulegających zakryciu w terminie umożliwiającym ich odbiór. W przypadku niedopełnienia powyższego 
obowiązku Wykonawca jest zobowiązany na żądanie Zamawiającego do odkrycia na własny koszt takich Robót, 
celem umożliwienia Zamawiającemu dokonania odbioru. Wykonawca zabezpieczy na własny koszt i 
odpowiedzialność efekty swoich Robót przed uszkodzeniem, utratą lub zabrudzeniem do chwili odbioru 
Obiektu budowlanego i przedmiotu Umowy przez Inwestora od Zamawiającego Na żądanie Zamawiającego 
zabezpieczenie winno być utrzymywane także po dokonaniu takiego odbioru. Ryzyko uszkodzenia lub utraty 
przedmiotu Umowy przechodzi na Zamawiającego z dniem odbioru robót i przedmiotu Umowy przez 
Zamawiającego  
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania na własny koszt bieżącej obsługi geodezyjnej.  
Wykonawca zobowiązuje się do przerwania Robót na taki okres i w takim zakresie, w jakim Zamawiający uzna 
to za konieczne oraz do odpowiedniego zabezpieczenia Robót a czas przerwy. W przypadku gdy przerwa w 
realizacji przedmiotu umowy wyniknie z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub w skutek działania siły 
wyższej, koszty zabezpieczenia Robót poniesie Zamawiający na podstawie kosztorysu sporządzonego przez 
Wykonawcę według stawek zatwierdzonych przez Zamawiającego. W przypadku gdy przerwa w realizacji 
wyniknie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, koszty zabezpieczenia Robót poniesie Wykonawca. W 
przypadku nie zabezpieczenia przez Wykonawcę Robót na czas ich przerwania Zamawiający ma prawo wykonać 
te zabezpieczenia we własnym zakresie, a poniesionymi kosztami obciąży Wykonawcę.  
Wykonawca zobowiązuje się do stosowania takiej organizacji Robót, jaka odpowiada 
wymaganiom władz administracyjnych i samorządowych oraz uzasadnionym wymaganiom właścicieli i 
użytkowników nieruchomości sąsiadujących z terenem Budowy, między innymi w celu zapewnienia możliwie 
najmniejszej uciążliwości tych Robót. Koszty związane z taką organizacją Robót obciążają Wykonawcę.  
 
7.Kontrola, badania oraz odbiór robót.  
Kontrola jakości robót winna być prowadzona protokolarnie na bieżąco w trakcie robót.  
Kontrola obejmuje w szczególności:  
- zgodności robót z dokumentacją projektową, normami i przepisami  
- oględziny wykonanych robót  
 
8.Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót i przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji 
projektowej  
Ilość robót ustala się w oparciu o dokumentację projektową (przed przystąpieniem do realizacji (robót - tzw. 
przedmiar), bądź w oparciu o dokumentację budowy, prowadzoną na placu budowy książkę obmiaru (jest to 
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tzw. obmiar). Przedmiar robót, to określenie ilości robót do wykonania, sporządzony w oparciu o dokumentację 
projektową (rysunki, opis techniczny i technologiczny). Opracowuje się go w kolejności technologicznej 
wykonania robót. Przedmiar winien zawierać:  

 liczbę porządkową  

 numer specyfikacji technicznej (ST)  

 podstawy do ustalenia jednostkowych nakładów rzeczowych (w kalkulacji szczegółowej) lub cen 
jednostkowych robót (w kalkulacji uproszczonej), w oparciu o które będzie prowadzona kalkulacja 
kosztorysowa (KNR, KNNR, itp.),  

 opis robót.  

 wyliczenie ilości jednostek przedmiarowych robót, wynikających z dokumentacji projektowej.  

 jednostkę miary roboty,  
 
Przedmiar robót jest elementem dokumentacji projektowej  
Obmiar robót, to ustalenie z natury ilości robót już wykonanych. Sporządza go wykonawca na budowie w tzw. 
książce obmiaru robót przede wszystkim w celu rozliczenia robót po ich zakończeniu. Zasady określania ilości 
robót zależą od ich rodzaju oraz warunków wykonywania i są takie same w odniesieniu do przedmiaru oraz 
obmiaru. Przedmiar musi cechować przejrzystość. Przyjęta w przedmiarze struktura oraz numeracja kolejnych 
rozdziałów, elementów i pozycji jest utrzymana w dalszych etapach kalkulacji kosztorysowej.  

 każdy wymiar, wprowadzony do przedmiaru powinien mieć swój odpowiednik na rysunku, w 
schemacie, zestawieniu itd., do którego się odwołuje.  

 wymiary wprowadzone do obliczeń podlegają ustalonym zasadom ich zapisu. Na ogół przyjmuje się 
dokładność wielkości wymiarowych do dwóch miejsc po przecinku, zaś liczbę sztuk lub krotność jako 
liczby całkowite. Należy przyjmować kolejność wpisywania wymiarów niezmienną w cały przedmiarze, 
np. - szerokość - długość - wysokość - ilość lub krotność.  

 
W przedmiarze robót przyjmuje się kolejność wprowadzanych robót zgodną z ustaloną w harmonogramie 
kolejnością ich wykonania. Ułatwi to bieżącą kontrolę postępu robót na 
obiekcie. Roboty, ujęte w przedmiarze muszą mieć ten sam stopień scalenia, jak roboty ujmowane w 
katalogach (metoda szczegółowa) lub w cennikach robót (metoda uproszczona), w oparciu o które prowadzona 
jest w następnym etapie kalkulacja kosztorysowa i rozliczeniowa.  
Przedmiarowanie (obmiarowanie) robót powinno być wykonywane w ujednoliconej formie, która powinna być 
czytelna i jednoznaczna dla negocjujących stron.  
Warunkiem koniecznym, przed przystąpieniem do wykonania przedmiaru lub obmiaru robót, jest zapoznanie 
się z zasadami przedmiarowania robót podanymi w założeniach ogólnych oraz w założeniach szczegółowych do 
danego rozdziału katalogu (KNR, KSNR lub inny katalog będący podstawą przyjęcia nakładów rzeczowych), gdyż 
często zasady te zawierają pewne uproszczenia nie pokrywające się z fizycznymi wymiarami.  
Podstawową jednostką miary jest:  

 przy wyliczeniach powierzchniowych - m2,  

 przy wyliczeniach kubaturowych - m3  

 obiekty liniowe w - mb  

 wszelkie dodatki według danych producenta  
 
Przedmiar robót obejmuje wszystkie roboty objęte projektem oraz możliwe do określenia na etapie 
projektowania i stanowił będzie podstawę do sporządzenia kosztorysu ofertowego.  
W przypadku wystąpienia robót nieprzewidzianych lub dodatkowych, sposób określenia ich ilości i wartości 
zostanie ustalony w umowie z Wykonawcą robót.  
Zamawiający przedstawi Wykonawcy dokumentację dotyczącą projektu niezbędną do zrealizowania 
przedmiotu Umowy w zakresie i na zasadach określonych w takim terminie, aby Wykonawca mógł wykonać 
swoje Roboty zgodnie z terminem ustalonym w Umowie.  
Wykonawca może wykorzystywać Dokumentację przekazaną mu przez Zamawiającego lub osoby trzecie 
wyłącznie do celów wykonania Umowy. Każde inne zastosowanie wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.  
Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego sprawdzenia dokumentacji i przedmiarów robót przekazanej 
do jego dyspozycji przez Zamawiającego, szczególnie pod względem jej kompletności i możliwości 
prawidłowego wykonania na jej podstawie przedmiotu Umowy, z uwzględnieniem aktualnego poziomu wiedzy 
technicznej, obowiązujących przepisów prawa budowlanego, terminowości i fachowości wykonania Robót 
budowlanych. Wykonawca powinien, przy zachowaniu należnej staranności, niezwłocznie zgłosić 
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Zamawiającemu w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem, wszelkie wady i zastrzeżenia dotyczące 
Dokumentacji lub przewidzianego rodzaju wykonawstwa Robót najpóźniej w dniu wprowadzenia na budowę, 
zaś w przypadku dostarczenia Dokumentacji lub jakiejkolwiek jej części po przekazaniu terenu budowy- w 
terminie 14 dni od daty jej dostarczenia.  
W przypadku nie zgłoszenia zastrzeżeń lub wad Dokumentacji w powyższym terminie i/ lub w formie - 
Wykonawca nie może powoływać się na wady lub braki Dokumentacji, jako okoliczności wyłączającej lub 
ograniczającej jego odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależnego wykonania zobowiązań 
umownych. W takim przypadku Dokumentację projektową uznaje się za uzgodnioną z Wykonawcą.  
W razie zgłoszenia zastrzeżeń lub wad Dokumentacji Zamawiający winien je niezwłocznie rozpatrzyć i przekazać 
Wykonawcy w formie pisemnej swoją decyzję.  
Wykonawca Oświadcza, że przed zawarciem umowy sprawdził wszystkie warunki lokalne dotyczące terenu 
Robót i warunki pracy na budowie i uwzględnił te warunki przy uzgodnieniu ceny podanej w Umowie, a 
ponadto uzyskał od Zamawiającego wszelkie niezbędne informacje i dane, jakie mogą mieć wpływ na ocenę 
ryzyk i okoliczności wykonania przedmiotu Umowy. 
 
9.Sposób odbioru robót budowlanych.  
Odbiory robót budowlanych należy dokonywać:  
- odbiory częściowe przez przedstawiciela Zamawiającego;  
- odbiór końcowy winien odbyć się po zgłoszeniu pisemnym przedstawicielowi Zamawiającego z tygodniowym 
wyprzedzeniem;  
Do odbioru końcowego należy przedłożyć n/w dokumenty:  
- Dziennik budowy  
- Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót  
- Protokoły odbiorów częściowych  
- Atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności podstawowych materiałów zabudowanych przy  
realizacji zadania  
- Warunki techniczne montażu elementów gotowych wydanych przez ich dostawców  
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do dziennika budowy. Odbiór ostateczny nastąpi w terminie ustalonym w umowie licząc od dnia po 
potwierdzeniu przez przedstawiciela Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów odbiorowych.  
 
10.Sposób rozliczenia robót tymczasowych i towarzyszących  
Nie przewiduje się robót tymczasowych i towarzyszących.  
 
11. Dokumenty odniesienia.  
-Dziennik budowy  
-Projekt zagospodarowania terenu lub projekt budowlany ;  
-Protokół przekazania placu budowy;  
-Protokoły odbioru robót;  
-Protokoły z narad i ustaleń;  
-Dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obsługi maszyn i urządzeń użytkowanych na budowie  
W/w dokumenty będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie 
dokumenty będą zawsze dostępne dla przedstawiciela Zamawiającego .  
 
12.Podstawa płatności  
Podstawa i sposób zapłaty za wykonane roboty i dostawy objęte niniejszą STW i OR ,zostały szczegółowo 
określone w umowie na wykonanie robót.  
Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, rozliczenie robót może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego 
zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów 
częściowych robót.  
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru 
pogwarancyjnego. 
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1. Przedmiot STW i OR  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej jest wyznaczenie trasy, punktów osnowy geodezyjnej, 
geodezyjnych punktów odniesienia i punktów wysokościowych w terenie, które zostaną wykonane w ramach 
zadania inwestycyjnego określonego w STW i OR – Warunki ogólne, punkt 1.1  
 
2.Zakres stosowania STW i OR  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1  
 
3.Zakres robót objętych STW i OR  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
robót wymienionych w pkt. 1 . W zakres robót pomiarowych, związanych z wyznaczeniem osnowy geodezyjnej, 
geodezyjnych punktów odniesienia, trasy, punktów geodezyjnych i wysokościowych wchodzą:  
- wytyczenie geodezyjnych punktów odniesienia  
- wyznaczenie osnowy geodezyjnej  
- wyznaczenie geodezyjnych punktów pomiarowych i wysokościowych  
- wytyczenie punktów głównych i pomocniczych osi konstrukcyjnych  
- wytyczenie punktów niwelacyjnych terenu  
- sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy i  
Punktów wysokościowych,  
- uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),  
- wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych),  
- zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz  
oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie.  
 
4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w STW i OR – Warunki Ogólne, pkt. 1.5  
 
5.Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość i zgodność ich wykonania z dokumentacją techniczną , SIWZ i 
poleceniami Zamawiającego oraz warunkami określonymi w STW i OR – Warunki Ogólne, pkt.6  
 
6.Materiały  
6.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w STW i OR – Warunki ogólne, pkt. 3 

6.2. Materiały do wykonania  
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu wyznaczenia osnowy geodezyjnej, geodezyjnych punktów 
odniesienia, trasy, punktów geodezyjnych i wysokościowych według zasad niniejszej Specyfikacji Technicznej 
są:  
- słupki betonowe,  
- pale i paliki drewniane,  
- rury metalowe,  
- śruby stalowe,  
bądź inne materiały akceptowane przez Inżyniera/ Inspektora Nadzoru /.  
Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem stalowym, 
słupki betonowe, śruby stalowe albo rury metalowe o długości około 0,50 m. Pale drewniane umieszczone w 
sąsiedztwie punktów załamania trasy w czasie ich stabilizacji powinny mieć średnicę 0,15 do 0,20 m i długość 
1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane o długości około 0,30 m i 
średnicy 0,05 do 0,08 m. Świadki wbijane obok palików osiowych powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój 
prostokątny.  
 
7.Sprzęt  
Roboty objęte specyfikacją techniczną należy wykonać dowolnymi sprzętem mechanicznym typu samochody 
samowyładowcze, koparki liniowe, spycharki, a także narzędziami ręcznymi spełniającymi wymagania określone 
w STW i OR – Warunki ogólne, pkt. 4  



12 
 

7.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STW i OR - Wymagania ogólne, pkt. 4  
 
7.2. Sprzęt stosowany do wyznaczenia trasy i punktów wysokościowych  
Do wyznaczania osnowy geodezyjnej ,geodezyjnych punktów odniesienia, trasy, punktów geodezyjnych i 
wysokościowych należy stosować sprzęt:  
- EDM,  
- teodolity,  
- niwelatory,  
- tyczki,  
- łaty,  
- taśmy  
lub inny sprzęt akceptowany przez Inżyniera. Sprzęt stosowany do otworzenia trasy drogowej i jej punktów 
wysokościowych powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru.  
 
8. Transport  
8.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STW i OR - Wymagania ogólne, pkt. 5  
 
8.2. Transport materiałów  
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Wykonawca powinien je ustawiać 

równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczać przed możliwością przesuwania się 

podczas transportu. 

9.Szczegółowe wymagania wykonania robót  
Prace należy wykonać zgodnie z warunkami określonymi w STW i OR – Warunki Ogólne, pkt. 6 oraz 
dokumentacją techniczną , normami i przepisami branżowymi. Prace pomiarowe powinny być wykonane 
zgodnie z obowiązującymi instrukcjami Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (GUGiK).  
 
9.1. Osnowa realizacyjna - podstawowa (stałe punkty kontroli)  
Inżynier przekaże Wykonawcy odpowiednią liczbę stałych punktów osnowy poziomej i wysokościowej wraz z 
właściwą dokumentacją (wykresy współrzędnych, opisy topograficzne, szkice osnowy itp.). Wykonawca 
powinien sprawdzić i zweryfikować dokładność wszystkich punktów kontroli oraz uzgodnić wartości z 
Inżynierem. W celu uniknięcia wszelkich rozbieżności tak poziomych jak i wysokościowych zobowiązuje się 
Wykonawcę, do nawiązania wszelkich pomiarów koniecznych do tyczenia trasy oraz obiektów inżynierskich, do 
punktów osnowy podstawowej, złożonej, pomiarowej i obliczonej jako jednolita sieć.  
 
9.2. Osnowa realizacyjno - robocza (okresowe punkty kontroli)  
W oparciu o sieć stałych punktów geodezyjnych osnowy poziomej i wysokościowej przekazanej przez Inżyniera, 
Wykonawca zobowiązany jest do założenia, utrzymania i uzupełniania osnowy roboczej o współrzędnych 
poziomych i wysokościowych dla lokalnego wytyczania robót. Opracowany przez Wykonawcę i zatwierdzony 
przez Inżyniera projekt osnowy roboczej poziomej i wysokościowej oraz system przeprowadzania kontroli 
okresowej punktów tej osnowy, powinny spełniać następujące warunki:  
a) punkty osnowy roboczej należy wyznaczyć i utrwalić poza terenem wykonywania robót oraz odpowiednio 
zabezpieczyć przed naruszeniem lub uszkodzeniem,  
b) odległość pomiędzy punktami winna wynosić średnio około 250 m, a każdy punkt powinien być oznaczony w 
sposób zatwierdzony przez Inżyniera tak, aby był widoczny i łatwy do zidentyfikowania,  
c) należy projektować osnowę tak aby była stała widoczność do co najmniej dwóch sąsiednich punktów.  
d) sposób stabilizacji punktów geodezyjnych osnowy roboczej oraz kryteria jej dokładności winny być zgodne z 
polskimi przepisami zawartymi w Instrukcjach Technicznych G-3.1 (Osnowy realizacyjne GUGiK) i G-3.2 
(Pomiary realizacyjne GUGiK).  
 
9.3. Tymczasowe punkty pomiarowe  
Wykonawca może wyznaczyć jakiekolwiek inne tymczasowe punkty pomiarowe zatwierdzone przez Inżyniera, 
konieczne do ukończenia robót. Wytyczenie powinno być zgodne z punktem 9.2.(d)  
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9.4. Wyznaczenie punktów na osi  
Wykonawca przeprowadzi tyczenie osi trasy w zgodności z Rysunkami w oparciu  
o osnowy wymienione w pkt. 9.1. i 9.2. Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny być przesunięte więcej 

niż o 3 cm w stosunku do projektowanych, a rzędne punktów na osi należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w 

stosunku do rzędnych projektu. W przypadku, kiedy dopuszczalne odchyłki są przekroczone Wykonawca jest 

zobowiązany do korekty osi drogi odnosząc się do istniejących budowli inżynierskich, po uzyskaniu zgody 

Inżyniera. Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich, w odległościach 

zależnych od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 20 m na odcinkach prostych. 

Wytyczenie osi trasy powinno być zaakceptowane przez Inżyniera.  

9.5. Wyznaczanie nasypów i wykopów (przekrojów poprzecznych)  
Wyznaczanie nasypów i wykopów polega na oznaczeniu położenia w terenie krawędzi podstawy nasypu oraz 
krawędzi przecięcia powierzchni zewnętrznych skarp wykopu z terenem. Do wyznaczania nasypów i wykopów 
należy stosować dobrze widoczne paliki.  
Odległości między palikami należy dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. 
Odległość ta powinna odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych podanych w Projekcie. 
Wyznaczenie przekrojów poprzecznych nasypów i wykopów powinno odbywać się co 20 m oraz w każdym 
punkcie uzgodnionym z Inżynierem. Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu robót do oddania 
Inżynierowi szczegółów wszystkich  
stałych i okresowych punktów kontroli.  
 
10.Kontrola jakości robót  
Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z dokumentacją techniczną, SIWZ oraz spełniać 
warunki określone w STW i OR – Warunki Ogólne, pkt. 7. Kontrolę osnowy roboczej oraz prac pomiarowych 
należy prowadzić wg zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK. Wykonawca dostarczy Inżynierowi 
harmonogram pomiarów kontrolnych osnowy roboczej przeprowadzanych w oparciu o stałe punkty geodezyjne 
przekazane przez Inżyniera. Pomiary kontrolne odpowiednich fragmentów osnowy roboczej należy wykonywać 
przed rozpoczęciem większych robót, a także co miesiąc w trakcie prowadzenia robót. Kontrole wytyczenia osi 
drogi, wyznaczenia nasypów, wykopów i przepustów należy przeprowadzić w odniesieniu do wymagań 
punktów 9.4; 9.5  
 
11.Obmiar robót  
Warunki obmiaru określono w STW i OR – Warunki Ogólne, pkt. 8 oraz kosztorysie inwestorskim i przedmiarze 
robót.  
 
11.1. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie, 1 punkt - punkt geodezyjny , 1 ha ( 
hektar ) powierzchnia niwelowanego terenu.  
 
12.Odbiór robót  
12.1. Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w STW i OR – Warunki Ogólne, pkt. 9  
 
12.2. Sposób odbioru robót  
Wniosek Wykonawcy o odbiór wykonanych robót, przekazywany Inżynierowi powinien zawierać niezbędne 

szkice wytyczenia, wykazy współrzędnych i wysokości wykazujące zgodność pomiarów kontrolnych z danymi 

podanymi w rysunkach. Odbioru robót dokonuje się na podstawie oględzin i stwierdzenie zgodności wykonania 

robót z umową i dokumentacją techniczną ,a także z warunkami określonymi w STW i OR – Warunki ogólne , 

pkt. 9. 

13. Podstawa płatności  
13.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STW i OR – Warunki Ogólne , pkt. 12  
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Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, rozliczenie robót może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego 
zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów 
częściowych robót.  
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu  
odbioru pogwarancyjnego.  
 
13.2. Cena jednostki obmiarowej  
Cena 1 km wykonania robót obejmuje:  
- sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych,  
- uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami,  
- wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych,  
- wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów,  
- zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ułatwiające 
odszukanie i ewentualne odtworzenie.  
Cena 1 punktu geodezyjnego wykonania robót obejmuje :  
- wyznaczenie punktu geodezyjnego  
- sprawdzenie wyznaczenia punktu  
- zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie  
ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie  
Cena 1 ha wykonania robót obejmuje  
- wyznaczenie punktów niwelacyjnych  
- sprawdzenie wyznaczenia punktów niwelacyjnych  
- zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie  
ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie  
 
14. Przepisy związane  
14.1. Normy  
Nie występują  
 
14.2. Inne dokumenty  
Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.  
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji iKartografii,  
Warszawa 1979  
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma. GUGiK, 1989  
Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK, 1983  
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK, 1979  
Instrukcja techniczna G-3.2. - Pomiary realizacyjne, GUGiK, 1983  
Instrukcja techniczna G-3.1. - Osnowy realizacyjne, GUGiK, 1983 
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1. Przedmiot STW i OR  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wykopy fundamentowe, nasypy, zasypy, plantowanie terenu 
oraz wszystkie inne roboty ziemne, które zostaną wykonane w ramach zadania inwestycyjnego określonego w 
STW i OR – Warunki ogólne, punkt 1.1  
 
2.Zakres stosowania STW i OR  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1  
 
3.Zakres robót objętych STW i OR  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
robót wymienionych w pkt. 1 .  
 
4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w STW i OR – Warunki Ogólne, pkt. 1.5  
 
5.Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość i zgodność ich wykonania z dokumentacją techniczną , SIWZ i 
poleceniami Zamawiającego oraz warunkami określonymi w STW i OR – Warunki Ogólne , pkt.6  
 
6.Materiały  
6.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w STW i OR – Warunki ogólne , pkt. 3  
 
7.Sprzęt  
Roboty objęte specyfikacją techniczną należy wykonać dowolnymi sprzętem mechanicznym typu samochody 
samowyładowcze, koparki liniowe, spycharki, a także narzędziami ręcznymi spełniającymi wymagania określone 
w STW i OR – Warunki ogólne, pkt. 4  
 
7.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STW i OR - Wymagania ogólne, pkt. 4  
 
8. Transport  
8.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STW i OR - Wymagania ogólne , pkt. 5 
 
8.2. Transport materiałów  
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Wykonawca powinien je ustawiać 
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczać przed możliwością przesuwania się i 
rozsypywania podczas transportu.  
 
9.Szczegółowe wymagania wykonania robót  
Prace należy wykonać zgodnie z warunkami określonymi w STW i OR – Warunki Ogólne , pkt. 6 oraz 
dokumentacją techniczną, normami i przepisami branżowymi.  
 
9.1.Wstępne warunki wykonania robót ziemnych  
Roboty ziemne oraz roboty przygotowawcze i towarzyszące powinny być wykonywane według organizacyjnego 
projektu robót ziemnych. W przypadku niewielkich obiektów, dla których roboty ziemne mogą być bezpiecznie 
wykonane na podstawie projektu budowlanego, można nie sporządzać projektu robót ziemnych. Projekt robót 
ziemnych powinien mieć taki zakres, aby rozwiązywał wszystkie problemy warunkujące prawidłowe i 
bezpieczne wykonanie robót ziemnych, fundamentów i budowli ziemnych. Powinien też zapewniać 
bezpieczeństwo projektowanej konstrukcji lub budowli ziemnej oraz konstrukcji i urządzeń istniejących .W 
projekcie organizacji robót ziemnych należy rozważyć takie zagadnienia, jak warunki odwodnienia, urabianie 
materiałów w złożu, transport i układanie materiałów w nasypie oraz transport i odkład gruntu z wykopów oraz 
bilans mas ziemnych. Projekt organizacji robót ziemnych powinien być opracowany przez kierownika robót 
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przed ich rozpoczęciem i zatwierdzony przez konstruktora obiektu. Podstawą opracowani w/w projektu jest 
projekt konstrukcyjny inwestycji oraz opracowanie geologiczne dla przedmiotowej inwestycji.  
 
9.2.Warunki geologiczne i hydrogeologiczne terenu robót ziemnych :  
Warunki geologiczne, hydrologiczne, hydrogeologiczne i geotechniczne na terenie, na którym mają być 
wykonywane roboty ziemne (także na terenie złoża), oraz na terenach sąsiednich, na które te roboty mogą 
wpływać, powinny być rozpoznane w stopniu umożliwiającym Wykonawcy bezpieczne wykonanie robót. 
Warunki te należy przeanalizować także pod względem ich wpływu na posadowienie konstrukcji lub pracę 
budowli ziemnych i urządzeń istniejących w sąsiedztwie. Szczególnej uwagi wymagają tereny, na których 
występują szkody górnicze, czynne lub potencjalne osuwiska oraz obszary, na których możliwe jest wystąpienie 
krasu czy innych zjawisk geodynamicznych. Informacje dotyczące wód powierzchniowych i podziemnych 
powinny być wystarczające do zaprojektowania efektywnego systemu odprowadzenia wód powierzchniowych 
bądź regulacji cieków oraz systemu odwodnienia podłoża gruntowego i wykopów fundamentowych .  
Rozpoznanie geotechniczne na terenie robót ziemnych i na terenach sąsiednich, które mogą podlegać 
oddziaływaniu tych robót powinno obejmować:  
a) rodzaj i stan gruntów w podłożu,  
b) uwarstwienie podłoża,  
c) poziom wód gruntowych i powierzchniowych oraz ich okresowe wahania,  
d) właściwości fizyko-mechaniczne gruntów i ich zmienność,  
e) kategorie urabialności gruntów, 
 f) posadowienie istniejących konstrukcji.  
Podczas wykonywania robót ziemnych i, następnie, użytkowania konstrukcji lub budowli ziemnej podłoże 
gruntowe w całej strefie oddziaływania robót nie powinno nadmiernie osiadać. Jeśli prognozowane osiadania 
są większe niż dopuszczalne, to należy zastosować odpowiednie środki techniczne w celu redukcji osiadań (np. 
wzmocnienie podłoża). Jeżeli wskutek braku urządzeń odwadniających lub ich niewłaściwego działania grunt w 
poziomie posadowienia obiektu został poruszony na skutek działania wody, to grunt taki należy usunąć i 
zastąpić go innym, odpowiednim rodzajem gruntu.  
Przy wykonywaniu robót ziemnych, tak w wykopach, jak i w nasypach, należy uwzględniać zdolność niektórych 
rodzajów gruntów do tworzenia wysadzin. Gdy w podłożu, na którym ma być posadowiony obiekt budowlany, 
występują grunty wysadzinowe, a w projekcie nie przewidziano przykrycia ich warstwą zabezpieczającą przed 
przemarzaniem, należy je usunąć co najmniej do głębokości przemarzania gruntu. Podłoże gruntowe, na którym 
ma być posadowiona konstrukcja, powinno być przedmiotem odbioru częściowego dokonanego przez geologa i 
konstruktora.  
 
9.3.Roboty przygotowawcze i towarzyszące robotom ziemnym :  
9.3.1.Roboty geodezyjne :  
Roboty geodezyjne przed przystąpieniem do robót ziemnych powinny obejmować między innymi:  
a) wytyczenie i stabilizację w terenie, w nawiązaniu do stałej osnowy, nowej lub uzupełnionej roboczej osnowy 
realizacyjnej, dostosowanej do kształtu obiektu i poszczególnych jego elementów, jeśli istniejąca osnowa 
geodezyjna nie jest wystarczająca lub wymaga zmian, b) wytyczenie, w nawiązaniu do stałej lub realizacyjnej 
osnowy geodezyjnej, punktów głównych i punktów charakterystycznych obiektu, przebiegu osi, obrysów, 
krawędzi, załamań itp., w zakresie umożliwiającym wytyczenie zarówno konturów robót ziemnych, jak i 
elementów konstrukcji obiektu (np. ścian konstrukcyjnych), c) wyznaczenie na terenie budowy i w 
bezpośrednim jej sąsiedztwie odpowiedniej liczby punktów wysokościowych (reperów), dowiązanych do 
geodezyjnej osnowy wysokościowej; repery należy wyznaczyć nie rzadziej niż co 250 m dla trasy robót 
liniowych, a także obok każdego projektowanego obiektu.  
Poszczególne elementy geometryczne obiektu lub jego części powinny być wyznaczone w taki sposób, aby 
istniała możliwość pełnego korzystania z wyznaczonych punktów podczas wykonywania robót budowlanych. Z 
uwagi na roboty i transport technologiczny geodezyjne wyznaczenie osi i obrysów elementów obiektu wymaga 
wyznaczenia bocznych odnośników usytuowanych poza bezpośrednią strefą robót, nie narażonych na 
zniszczenie i umożliwiających szybkie odtworzenie uszkodzonych punktów. Miejsca punktów wysokościowych 
należy lokalizować poza granicami projektowanego obiektu, a rzędne ich określić z dokładnością do 0,5 cm. 
Punkty wysokościowe powinny być wyznaczone na trwałym elemencie wkopanym w grunt w taki sposób, aby 
nie zmienił on swego położenia, i chronione przed działaniem czynników atmosferycznych. Roboty geodezyjne 
w trakcie wykonywania robót ziemnych powinny, jeśli to konieczne, obejmować między innymi:  
a) wyznaczenie oraz kontrolę wymaganych spadków, poziomów oraz nachylenia skarp, b) wykonywanie 
pomiarów inwentaryzacyjnych urządzeń i elementów zakończonych, robót zanikających lub podlegających 
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zakryciu oraz sporządzanie planów sytuacyjno-wysokościowych budowli i ich aktualizację. Pomiar 
inwentaryzacyjny budowli lub jej części należy wykonać zanim stanie się ona niedostępna. Po zakończeniu 
robót (lub ich etapu albo odcinka) należy sporządzić powykonawczą dokumentację geodezyjną obejmującą: 
mapy, szkice i operaty obsługi realizacyjnej, sprawozdanie techniczne z podaniem stosownych dokładności itp. 
Dokładność pomiarów geodezyjnych powinna być dostosowana do wymagań realizacyjnych obiektu w 
poszczególnych etapach czy fragmentach.  
 
9.3.2.Oczyszczenie i przygotowanie terenu : 
Oczyszczenie i przygotowanie terenu robót ziemnych powinno być wykonane na podstawie projektu, po 
dokładnym rozpoznaniu istniejących na terenie obiektów i związanych z nimi instalacji i urządzeń oraz 
roślinności, i powinno obejmować:  
- zabezpieczenie lub usunięcie istniejących w terenie obiektów i urządzeń (resztki konstrukcji, studnie, dreny, 
przewody rurowe, kable i inne), - usunięcie lub zabezpieczenie przed uszkodzeniem drzew i krzewów, - 
usunięcie rumowisk, wysypisk odpadów jeśli projekt nie przewiduje inaczej) oraz gleby zanieczyszczonej 
związkami chemicznymi; czynności te powinny być wykonane z uwzględnieniem wymogów ochrony 
środowiska, - zabezpieczenie obiektów chronionych prawem (pomniki przyrody, pomniki kultury, wykopaliska 
archeologiczne), - zabezpieczenie rzek i kanałów przed zakłóceniem przepływu lub zanieczyszczeniem wód, - 
usunięcie wierzchniej warstwy gleby (humus). Jeżeli położenie przewodów, kabli, drenów, oznaczeń granic 
terenu oraz innych urządzeń lub przeszkód nie może być ustalone przed rozpoczęciem robót, to należy je 
rozpoznać w trakcie robót. Drzewa i krzewy znajdujące się na terenie, na którym ma być wykonany nasyp lub 
wykop, należy przed rozpoczęciem robót przesadzić lub ściąć i pnie wykarczować.  
Jeśli projekt nie przewiduje inaczej, karczowanie pni drzew powinno być dokonane na powierzchni 
odpowiadającej obrysowi zewnętrznemu obiektu, powiększonemu o 3,0 m z każdej strony. Doły po 
karczowaniu pni powinny być wypełnione zagęszczonym gruntem tego samego rodzaju co grunt podłoża, a w 
odległości powyżej 1,0 m poza obrysem przykryte warstwą humusową. Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 
(humusu) należy przeprowadzić przed rozpoczęciem właściwych robót ziemnych.  
Przy niwelacyjnych robotach ziemnych wykonywanych poza obiektem budowlanym darń i wierzchnią warstwę 
gleby można pozostawić w przypadkach, gdy nasyp ma mieć wysokość większą niż 1,0 m. Usunięcie wierzchniej 
warstwy gleby należy wykonać na powierzchni odpowiadającej obrysowi zewnętrznemu konstrukcji lub 
budowli ziemnej, powiększonemu o około 0,5 m do 1,0 m z każdej strony. W przypadku gdy darń ma być 
ponownie wykorzystana, należy jej płaty układać w stosy o wysokości do 1,0 m. Przygotowanie dróg 
dojazdowych Przed przystąpieniem do wykonania robót ziemnych należy wykonać niezbędne drogi dojazdowe 
do terenu i na terenie budowy oraz, ewentualnie, wyznaczyć objazdy dla ruchu drogowego. Drogi dojazdowe 
należy oznakować jak miejsca niebezpieczne, wymagające szczególnej ostrożności.  
 
9.3.3.Odwodnienie terenu :  
Wykonywane roboty ziemne i budowlane oraz obiekty budowlane należy zabezpieczyć przed destrukcyjnym 
działaniem wody. Należy wykonać ujęcia i odprowadzenie wód powierzchniowych napływających w miejsce 
wykonywanych robót oraz, jeśli to potrzebne, odwodnienie wgłębne podłoża gruntowego . Istniejące na terenie 
robót ziemnych zbiorniki i cieki wodne powinny być osuszone, przełożone lub uregulowane przed 
przystąpieniem do robót podstawowych zgodnie z odrębnym projektem. Jeżeli konieczne jest obniżenie 
zwierciadła wody gruntowej, (np. gdy jego poziom utrudnia posadowienie projektowanych konstrukcji i 
urządzeń lub wykonanie wykopu stosowanymi na budowie maszynami) to należy je przeprowadzić w taki 
sposób, aby nie została naruszona struktura gruntu w podłożu wykonywanej konstrukcji, a także w podłożu 
sąsiednich obiektów, i aby na skutek wytworzonej depresji nie wystąpiły nadmierne osiadania podłoża 
istniejących w sąsiedztwie budowli. System odwodnienia powinien spełniać następujące warunki:  
- utrzymanie bez znaczących wahań poziomów wody i ciśnień w porach gruntu przewidzianych w projekcie;  
- zapewnienie stałego odpływu określonej ilości wody;  
- całkowite wydalenie wody usuwanej z wykopu poza obszar wykopów;  
- zapewnienie niezawodności odwodnienia. 
Odwodnienie wgłębne podłoża gruntowego, tymczasowe lub stałe, powinno być wykonane na podstawie 
odrębnego projektu. Urządzenia do odprowadzenia wód powierzchniowych (rowy odwadniające opaskowe, 
stokowe itd.) lub osuszenie terenu należy wykonać przed rozpoczęciem właściwych robót ziemnych. Wybór 
systemu odwodnienia i jego niezbędną wydajność należy ustalać na podstawie obliczeń. Efektywność 
odwodnienia należy sprawdzać przez monitorowanie poziomu wody gruntowej, ciśnień w porach gruntu i 
przemieszczeń podłoża gruntowego. Zgromadzone dane powinny być analizowane i interpretowane w celu 
określenia wpływu odwodnienia na warunki na budowie i na zachowanie realizowanych oraz pobliskich 
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konstrukcji. Urządzenia odwadniające powinny być kontrolowane i konserwowane przez cały czas trwania ich 
pracy. Odwodnienia wgłębne przewidziane jako stałe, powinny mieć urządzenia do automatycznej sygnalizacji 
przerw w działaniu, pompy rezerwowe oraz dwa niezależne źródła zasilania w energię.  
Odprowadzenie wód powierzchniowych powinno obejmować:  
a) wykonanie rowów opaskowych lub podłużnych oraz, ewentualnie, rowów stokowych lub poprzecznych (w 
podłożu pod budowlą) o przekroju i spadku zapewniającym odprowadzenie wód przesączających się i wód 
opadowych,  
b) nadanie spadku powierzchni podłoża w kierunku rowów (w granicach od O % do 1,0 %), zależnie od rodzaju 
gruntu; mniejszy spadek w przypadku gruntów bardziej przepuszczalnych,  
c) w razie potrzeby - wypełnienie rowów poprzecznych pospółką lub drobnym żwirem,  
d) ewentualne wykonanie zbiorczego odprowadzenia wód.  
UWAGA - W przypadkach szczególnych odwodnienie robocze może być wykonane również innymi metodami.  
W przypadku gdy dno wykopu znajduje się poniżej poziomu posadowienia fundamentów istniejących budowli, 
przy odwadnianiu wykopu należy zachować szczególną ostrożność.  
Odległość w planie między krawędzią dna rowu odwadniającego a krawędzią dna wykopu lub obiektu powinna 
być obliczona, lecz nie powinna być mniejsza niż 1,20 m.  
Rowy stokowe, wykonywane w celu np. ochrony skarp wykopów lub stoków przed erozją spowodowaną przez 
wody powierzchniowe, uniknięcia nadmiernego zawilgocenia skarp oraz zapobiegania spływom gruntu, 
powinny być:  
- możliwie płytkie (głębokość rowów nie powinna przekraczać 40 cm), - dostosowane do przejmowania wód 
opadowych, - szczelne, w celu ograniczenia infiltracji wód przez dno i skarpy rowu, - odsunięte od korony 
skarpy wykopu lub nasypu o co najmniej 3,0 m w gruntach suchych i zwartych i o 4,0 m w gruntach wilgotnych i 
luźnych, lecz nie mniej niż o wysokość skarpy, - starannie wykonane i okresowo oczyszczane.  
Rowów stokowych nie należy łączyć z innymi rowami, a woda powinna być odprowadzana z nich w sposób nie 
powodujący zagrożenia wykonywanych robót ziemnych lub wykonywanych obiektów.  
W przypadku wykonywania rowów odwadniających w gruntach o wskaźniku osiadania zapadowego imp > 0,02, 
dno i skarpy rowów powinny być zagęszczone przez ubicie oraz umocnione np. przez odarniowanie. 
Odprowadzenie wody z rowów do studzienek zbiorczych w wykopie można wykonać tylko w miejscach 
odpowiednio zabezpieczonych przed rozmyciem. Przy wykonywaniu rowów odwadniających należy sprawdzić, 
czy nie staną się one przyczyną niekorzystnego dla robót ziemnych nawodnienia gruntu w miejscach, w których 
występują grunty przepuszczalne nie nawodnione, albo czy nie spowodują powstania szkód na terenach 
sąsiednich. Spadek podłużny dna rowu powinien być dostosowany do rodzaju gruntu lub umocnienia rowu oraz 
do chronionych robót ziemnych lub obiektów i nie powinien być mniejszy niż 0,2 %. 
 
9.3.4.Kształtowanie terenu:  
Roboty związane z niwelacją terenu należy prowadzić w takiej kolejności, aby w każdej fazie robót był 
zapewniony łatwy odpływ powierzchniowy wód opadowych. W celu ochrony wykopów przed 
niekontrolowanym napływem wód opadowych, powierzchnia otaczającego terenu powinna być wyprofilowana 
ze spadkami umożliwiającymi odpływ wody poza teren robót. W przypadku, gdy w górnej części podłoża 
występują grunty o współczynniku filtracji k10 ~ 10-5 m/s powierzchnię podłoża należy ukształtować ze 
spadkami poprzecznymi od 3 % do 5 %. W razie potrzeby, od strony spadku terenu należy wykonać rowy 
ochronne zlokalizowane poza prawdopodobnym klinem odłamu skarpy wykopu. W przypadku wykonywania 
nasypu na zboczu o nachyleniu większym niż 1 :5, w celu zabezpieczenia nasypu przed zsuwaniem się należy 
wyciąć w zboczu stopnie o wysokości od 0,5 m do 1,0 m i szerokości od 1 m do 2,5 m, ze spadkiem górnej 
powierzchni około 4 % w kierunku zgodnym ze spadkiem zbocza w gruntach mało przepuszczalnych lub 
przeciwnym do spadku zbocza w gruntach o dużej przepuszczalności (co najmniej piaskach średnioziarnistych).  
W przypadkach poszerzania istniejących nasypów należy wykonać stopnie w skarpie nasypu.  
 
9.4.Postępowanie w okolicznościach nieprzewidzianych  
Jeżeli na terenie robót ziemnych napotyka się nie przewidziane w dokumentacji obiekty podziemne lub 
materiały, takie jak - urządzenia i przewody instalacyjne (wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, 
elektryczne, telekomunikacyjne itp.), - kanały, dreny, - resztki konstrukcji, - materiały nadające się do dalszego 
użytku (pokłady kamienia, żwiru, piasku), wówczas roboty należy przerwać do czasu uzgodnienia sposobu 
dalszego postępowania. W przypadku, gdy w wykonywanym wykopie, na głębokości posadowienia 
fundamentu, znajduje się grunt o nośności mniejszej od przewidzianej w projekcie lub grunt silnie nawodniony, 
roboty ziemne należy przerwać do czasu ustalenia sposobu postępowania.  
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W przypadku wystąpienia osuwisk lub przebić hydraulicznych zagrażających stateczności budowli, do czasu 
ustalenia sposobu dalszego postępowania należy:  
a) wstrzymać wykonywanie robót w sąsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i zabezpieczyć obszar zagrożony 
ruchami gruntu przed dostępem ludzi, b) zabezpieczyć miejsce, w którym nastąpiło przebicie, przed dalszym 
naruszeniem struktury gruntu.  
W przypadku odkrycia wykopalisk archeologicznych lub niewypałów i innych pozostałości wojennych, należy 
przerwać roboty, zawiadomić odpowiednie władze administracyjne, a miejsca odkryć i zabezpieczyć przed 
dostępem ludzi i zwierząt.  
 
9.5.Wykopy  
9.5.1.Ogólne zasady wykonywania wykopów :  
Metoda wykonywania wykopów powinna być dobrana do zakresu robót, rodzaju, rozmiarów i głębokości 
wykopów, ukształtowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. Przed 
przystąpieniem do wykonywania wykopów należy sprawdzić poziom wody gruntowej w miejscu wykonywania 
robót i uwzględnić ciśnienie spływowe, które może powodować utrudnienie robót i naruszenie równowagi 
skarp wykopu lub zbocza. Wykopy tymczasowe powinny być wykonywane bezpośrednio przed wykonaniem 
przewidzianych w nich robót i szybko zlikwidowane przez zasypanie. Szczególną uwagę należy zwrócić na 
występowanie w podłożu gruntów ekspansywnych. Źródła wody odsłonięte przy wykonywaniu wykopów 
należy ująć za pomocą rowów lub drenów i odprowadzić rowami poza teren robót. Wykopy o głębokości 
powyżej 4,0 m należy wykonywać stopniami (piętrami) z tym, że z każdego stopnia powinien być urządzony 
wyjazd dla środków transportowych oraz przewidziane 
odprowadzenie wody uniemożliwiające spływanie jej na stopnie położone niżej. Przy ręcznym odspajaniu 
gruntu zaleca się wykonywanie stopni o wysokości nie większej niż 1,5 m. Ściany wykopów należy tak 
kształtować lub obudowywać, aby nie nastąpiło obsunięcie się gruntu; należy przy tym uwzględnić wszystkie 
oddziaływania i wpływy, które mogłyby naruszać stateczność gruntu. Stateczność ścian lub skarp powinna być 
zachowana w każdej porze roku. Ściany wykopu nie mogą być podkopywane; powstałe nawisy, jak również 
odsłonięte przy wydobywaniu gruntu głazy narzutowe, resztki budowli, fragmenty nawierzchni dróg itp., które 
mogą spaść lub ześlizgnąć się, należy niezwłocznie usunąć.  
Sposób zabezpieczenia ścian wykopu należy ustalać w zależności od:  
- rodzaju gruntu, - głębokości wykopu, - wymiarów wykopu w planie, - przewidywanych niekorzystnych 
oddziaływań i obciążeń, - czasu trwania wykopu (tymczasowy, stały), - warunków miejscowych, - kalkulacji 
kosztów. Obudowa wykopu powinna odpowiadać stawianym jej wymaganiom. Rodzaj i materiał obudowy oraz 
wymiary elementów, przyjęte w następstwie przeprowadzonych obliczeń statycznych, powinny być podane w 
projekcie.  
Jeśli przewiduje się ruch ludzi wzdłuż górnych krawędzi wykopów, należy ukształtować podłużne pasy o 
szerokości co najmniej 0,60 m, na których nie powinien znajdować się ukopany grunt ani inne przeszkody. W 
przypadku wykopów o głębokości do 0,80 m można wykonać taki pas tylko po jednej stronie. W przypadku 
wykonywania wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących konstrukcji, a szczególnie gdy ich głębokość 
jest większa niż głębokość posadowienia tych konstrukcji, należy zastosować środki zabezpieczające przed 
osiadaniem i odkształceniem tych konstrukcji. Minimalna odległość krawędzi dna wykopu od pionowej ściany 
fundamentu konstrukcji posadowionej powyżej dna wykopu, jeżeli nie przewiduje się specjalnych zabezpieczeń, 
powinna być obliczona. W przypadku wykonywania wykopów fundamentowych dla dwóch lub kilku konstrukcji 
położonych blisko siebie należy rozpoczynać roboty ziemne od wykopów dla konstrukcji głębiej posadowionej. 
W przypadku wykopów o głębokości większej niż 1,25 m należy w odstępach do 20 m zapewnić wyjścia z nich 
przy użyciu, np. drabin lub schodków.  
W przypadku, gdy przewiduje się obniżenie zwierciadła wody gruntowej poniżej dna i wykop wykonywany pod 
wodą stanowi wstępną fazę robót, należy go wykonać do głębokości o ok. 50 cm mniejszej niż projektowana 
głębokość dna i dokończyć oraz wykonać ewentualne zabezpieczenia dopiero przy obniżonym zwierciadle wody 
gruntowej. W przypadku lokalizacji drogi wzdłuż wykopu, w zasięgu klina odłamu gruntu, należy przeprowadzić 
obliczenia z uwzględnieniem najniekorzystniejszego oddziaływania parcia gruntu przy obciążonym naziomie na 
obudowę wykopu. W przypadku wykonywania wykopów sprzętem przekazującym drgania na podłoże 
gruntowe należy ocenić wpływ tych drgań na istniejące konstrukcje. Dno i skarpy lub ściany wykopów stałych 
należy trwale umocnić.  
Kategorie urabialności gruntów Grunty i skały podzielono na siedem kategorii w zależności od specyfiki i 
stopnia trudności urabiania w złożu.  
Kategoria 1: Gleba Wierzchnia warstwa gruntu zawierająca oprócz materiałów nieorganicznych: żwiru, piasku, 
pyłu, iłu, również części organiczne: próchnicę (humus) oraz organizmy żywe.  
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Kategoria 2: Grunty płynne Grunty w stanie płynnym, trudno oddające wodę.  
Kategoria 3: Grunty łatwo urabialne a) grunty niespoiste i mało spoiste: grunty frakcji żwirowej lub piaskowej 
oraz ich mieszaniny, z domieszką do 15 % cząstek frakcji pyłowej i iłowej, zawierające mniej niż 30 % kamieni i 
głazów o objętości do 0,01 m3 (co odpowiada kuli o średnicy'" 0,30 m), b) grunty organiczne o małej zawartości 
wody, dobrze rozłożone, słabo skonsolidowane.  
Kategoria 4: Grunty średnio urabialne a) mieszaniny frakcji żwirowej, piaskowej, pyłowej i iłowej, zawierające 
więcej niż 15 % cząstek frakcji pyłowej i iłowej, b) grunty spoiste o wskaźniku plastyczności Ip:; 15 %, w stanie 
od plastycznego do półzwartego, zawierające nie więcej niż 30 % kamieni i głazów o objętości do 0,01 m3, c) 
grunty organiczne skonsolidowane ze szczątkami drzew.  
Kategoria 5: Grunty trudno urabialne a) grunty jak w kategorii 3 i 4, lecz zawierające więcej niż 30 % kamieni i 
głazów o objętości do 0,01 m3, b) grunty niespoiste i spoiste zawierające mniej niż 30% głazów o objętości od 
0,01 m3 do 0,1 m3 (objętość 0,1 m3 odpowiada kuli o średnicy'" 0,60 m), c) grunty bardzo spoiste (WL?: 70 %), 
w stanie od plastycznego do półzwartego (0,50 ?: IL?: O).  
Kategoria 6: Skały łatwo urabialne i porównywalne rodzaje gruntu a) skały mające wewnętrzną cementację 
ziarn, lecz mocno spękane, łamliwe, kruche, łupkowate, miękkie lub zwietrzałe, b) porównywalne grunty 
zwięzłe lub zestalone (np. przez wyschnięcie, zamrożenie, związanie chemiczne), spoiste lub niespoiste, c) 
grunty niespoiste i spoiste zawierające więcej niż 30 % głazów o objętości od 0,01 m3 do 0,1 m3.  
Kategoria 7: Skały trudno urabialne a) skały mające wewnętrzną cementację ziarn i dużą wytrzymałość 
strukturalną, lecz spękane lub zwietrzałe, b) zwięzłe, nie zwietrzałe łupki ilaste, warstwy zlepieńców, hutnicze 
hałdy żużlowe itp.  
c) głazy o objętości powyżej 0,1 m3.  
 
9.5.2.Wymiary wykopów :  
Wymiary wykopów w planie powinny być dostosowane do:  
- wymiarów fundamentów w planie lub średnicy przewodu, -głębokości wykopu, - zakresu i technologii robót, 
które mają być wykonywane w wykopie, - rodzaju gruntu i sposobu zabezpieczenia ścian wykopu (obudowa, 
bezpieczne nachylenie skarp), - szerokości potrzebnej przestrzeni roboczej. Szerokość przestrzeni roboczej w 
wykopach obudowanych nie powinna być mniejsza niż 0,50 m, a w przypadku gdy na ścianach konstrukcji ma 
być wykonywana izolacja - nie mniejsza niż 0,80 m. Minimalna szerokość dna wykopu dla przewodów 
podziemnych o głębokości od 1,0 m do 1,25 m bez przestrzeni roboczej powinna wynosić 0,60 m, a w 
przypadku układania rurociągów i drenaży co najmniej po 0,30 m z każdej strony.  
 
9.5.3.Nienaruszalność struktury gruntu w dnie wykopu :  
W celu ochrony struktury gruntu w dnie wykopu należy wykonywać wykopy do głębokości mniejszej od 
projektowanej co najmniej o 20 cm, a w wykopach wykonywanych mechanicznie o 30 cm do 60 cm w 
zależności od rodzaju gruntu. Pozostawiona warstwa powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem 
fundamentów lub ułożeniem urządzeń instalacyjnych. W przypadku wykonania wykopu o głębokości większej 
niż przewidywana, należy zastosować odpowiednie środki zapewniające wymaganą nośność podłoża w 
poziomie posadowienia konstrukcji (np. odpowiednio zagęszczona lub stabilizowana spoiwem podsypka 
piaskowo-żwirowa, albo warstwa chudego betonu).  
 
9.5.4.Wykopy nie obudowane :  
Wykopy nie obudowane o ścianach pionowych ,wykopy o ścianach pionowych albo ze skarpami o nachyleniu 
większym od bezpiecznego, bez podparcia lub rozparcia mogą być wykonywane w skałach i w gruntach 
nienawodnionych, z wyjątkiem ekspansywnych iłów, gdy teren nie jest osuwiskowy i gdy przy wykopie, w pasie 
o szerokości równej głębokości wykopu, naziom nie jest obciążony, a głębokość wykopu nie przekracza:  
4,0 m - w skałach litych odspajanych mechanicznie, 1,0 m - w rumoszach, wietrzelinach, w skałach spękanych i 
w nienawodnionych piaskach, 1,25 m - w gruntach spoistych i w mieszaninach frakcji piaskowej z iłową i pyłową 
o Ip::; 10 % (mało spoistych, takich jak piaski gliniaste, pyły, lessy, gliny zwałowe). Wykopy ze skarpami o 
bezpiecznym nachyleniu Wykopy ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu należy wykonywać wówczas, gdy nie 
są spełnione wszystkie warunki z 3.4.5.1 i gdy nie przewiduje się podparcia lub rozparcia ścian.  
Jeżeli w projekcie nie ustalono inaczej, dopuszcza się stosowanie następujących bezpiecznych nachyleń skarp 
wykopów tymczasowych o głębokości do 4 m:  
a) 1 : 0,5 - w iłach i mieszaninach frakcji iłowej z piaskową i pyłową, zawierających powyżej 10 % frakcji iłowej 
(zwięzłych i bardzo spoistych: iłach, glinach), w stanie co najmniej twardoplastycznym, b) 1 : 1 - w skałach 
spękanych i rumoszach zwietrzelinowych, c) 1 : 1,25 - w mieszaninach frakcji piaskowej z iłową i pyłową o Ip::; 
10% (mało spoistych, jak piaski gliniaste, pyły, lessy, gliny zwałowe) oraz w rumoszach zwietrzelinowych 
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zawierających powyżej 2 % frakcji iłowej (gliniastych), d) 1 : 1,5 - w gruntach niespoistych oraz w gruntach 
spoistych w stanie plastycznym.  
Nachylenie skarp wykopu o głębokości większej niż 4 m należy przyjmować na podstawie obliczeń stateczności 
skarpy.  
W przypadku wykopów ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być spełnione następujące wymagania:  
- w pasie przylegającym do górnej krawędzi skarpy, o szerokości równej trzykrotnej głębokości wykopu, 
powierzchnia terenu powinna mieć spadki umożliwiające łatwy odpływ wody opadowej od krawędzi wykopu, - 
podnóże skarpy wykopów w gruntach spoistych powinno być  
zabezpieczone przed rozmoczeniem wodami opadowymi przez wykonanie w dnie wykopu, przy skarpie, spadku 
w kierunku środka wykopu, - naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, np. rozmycie przez 
wody opadowe, powinno być usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń w każdym punkcie skarpy, - stan 
skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania czynników działających destrukcyjnie (opady, 
mróz itp.).  
Nachylenie skarp wykopów stałych nie powinno być większe niż:  
1 : 1,5 - przy głębokości wykopu do 2 m, 1 : 1,75 - przy głębokości wykopu od 2 m do 4 m,  
1 : 2 - przy głębokości wykopu od 4 m do 6 m.  
Większe nachylenie skarp należy uzasadnić obliczeniami stateczności.  
Stateczność skarp i dna wykopu głębszego niż 6 m zawsze powinna być sprawdzona obliczeniowo.  
 
9.5.5.Wykopy obudowane :  
Jeśli nie są spełnione warunki podane dla wykopów nie obudowanych , to ściany wykopów należy zabezpieczyć 
przed osunięciem się gruntu obudową z podparciem lub rozparciem. Należy przy tym uwzględnić wszystkie 
możliwe oddziaływania i wpływy, które mogą naruszyć stateczność ścian wykopu i ich obudowy. Przy 
wykonywaniu wykopów obudowanych (podpartych lub rozpartych) powinny być zachowane następujące 
wymagania:  
- górne krawędzie elementów przyściennych powinny wystawać ponad teren co najmniej na 10 cm dla ochrony 
przed wpadaniem do wykopu gruntu lub innych przedmiotów, - rozpory powinny być trwale umocowane w 
sposób uniemożliwiający ich spadnięcie, - powinny być zapewnione odpowiednio przystosowane awaryjne 
wyjścia z dna wykopu, - w każdej fazie robót pracownicy powinni znajdować się w obudowanej części wykopu, - 
w razie potrzeby dokonywania pośredniego przerzutu urobku należy w pionie zbudować pomosty.  
3.4.6.3 Stateczność obudowy musi być zapewniona w każdym stadium robót, od rozpoczęcia wykopu i 
konstruowania obudowy do osiągnięcia projektowanego dna wykopu, a następnie do całkowitego zapełnienia 
wykopu i usunięcia obudowy.  
 
9.5.6.Składowanie ukopanego gruntu :  
Ukopany grunt powinien być niezwłocznie przetransportowany na miejsce przeznaczenia lub na odkład 
przewidziany do zasypania wykopu po jego zabudowaniu. Składowanie ukopanego gruntu bezpośrednio przy 
wykonywanym wykopie jest dozwolone tylko w przypadku wykopu obudowanego, gdy obudowa została 
obliczona na dodatkowe obciążenie odkładem gruntu. Odkłady gruntu powinny być wykonywane w postaci 
nasypów o wysokości do 2 m, o nachyleniu skarp 1:1,5 i spadku korony 2 do 5 %.  
Zabezpieczanie skarp wykopów stałych W przypadku wykopów stałych należy zapewnić:  
- stałe odwodnienie wykopu, - zabezpieczenie przed rozmyciem terenu u podnóża i ponad skarpą w pasie o 
szerokości równej głębokości wykopu, jeśli projekt nie przewiduje inaczej, - zabezpieczenie skarp przed erozją.  
 
9.5.7.Zasypywanie wykopów :  
Jeśli w projekcie nie ustalono inaczej, zaleca się zasypać wykop gruntem uprzednio wydobytym z tego wykopu; 
materiał zasypki nie powinien być zmarznięty ani zawierać zanieczyszczeń (np. torfu, darniny, korzeni, 
odpadków budowlanych itp. materiałów).  
Zasypywanie wykopu należy wykonywać warstwami, które po ułożeniu powinny być zagęszczone; miąższość 
warstw zasypki powinna być wybrana w zależności od przyjętej metody zagęszczania. Nasypywanie warstw 
gruntu i ich zagęszczanie w pobliżu ścian obiektów powinno być dokonywane w taki sposób, aby nie 
spowodowało uszkodzenia ściany lub izolacji wodochronnej albo przeciwwilgociowej, jeśli taka została 
wykonana. Jeżeli w zasypywanym wykopie znajduje się przewód lub rurociąg, to użyty materiał i sposób 
zasypania nie powinien spowodować uszkodzenia lub przemieszczenia przewodu ani uszkodzenia izolacji 
(wodochronnej, przeciwwilgociowej, cieplnej).  
 
 



23 
 

9.5.8.Rozbiórka obudowy ścian wykopów :  
Rozbiórka obudowy ścian lub skarp wykopów powinna być przeprowadzana etapowo, w miarę zasypywania 
wykopu, poczynając od dna.  
Obudowę ścian wykopów można usunąć za każdym razem na wysokość nie większą niż:  
- 0,5 m - z wykopów w gruntach spoistych, - 0,3 m - z wykopów w innych gruntach.  
Pozostawienie obudowy w gruncie jest dopuszczalne tylko w przypadku braku technicznych możliwości jej 
usunięcia lub wtedy, gdy wydobywanie elementów obudowy zagraża bezpieczeństwu pracy albo konstrukcji 
wykonywanego lub sąsiedniego obiektu.  
 
9.6.Nasypy  
 
9.6.1.Ogólne zasady budowy nasypów  
Materiał w nasypie należy układać i zagęszczać warstwami. Poszczególne warstwy materiału w nasypie powinny 
mieć stałą miąższość na całej szerokości, jeśli to możliwe. Warstwy materiału powinny być układane w zasadzie 
poziomo. Jednak w celu ułatwienia odprowadzenia wód opadowych warstwy z gruntów spoistych o małej 
przepuszczalności (k10::; 10-5 m/s) powinny mieć nachylenie górnej powierzchni w kierunku podłużnym do 1 
0%, a w kierunku poprzecznym około 4 do 5 %. Miąższość warstw nasypu należy ustalać w zależności od rodzaju 
materiału, od wymaganego zagęszczenia oraz od rodzaju sprzętu zagęszczającego. Każda wykonana warstwa 
nasypu musi być poddana procedurze odbioru częściowego. Następna, wyżej położona warstwa może być 
układana dopiero po osiągnięciu wymaganego zagęszczenia warstwy poprzedniej, potwierdzonym w trakcie 
odbioru. W kształcie nasypu: nachyleniu i liniach skarp oraz szerokości i rzędnych korony, należy uwzględnić 
poprawki na osiadanie podłoża i korpusu nasypu. Grunty spoiste na skarpach i na koronie nasypu powinny być 
przykryte warstwą ochronną z gruntów sypkich o grubości nie mniejszej niż 0,5 m. Jeżeli w układanym 
materiale znajdują się głazy, kamienie albo bryły gruntu, to należy je tak rozmieścić w nasypie, aby nie 
powodowały powstawania szkodliwych pustek. Nasypy należy zagęszczać od zewnątrz ku środkowi. Materiały, 
a szczególnie grunty spoiste, należy zagęszczać bezpośrednio po ułożeniu warstwy. Gdy po zagęszczeniu 
gruntów spoistych otrzymuje się gładką powierzchnię warstwy (np. przy zastosowaniu walców gładkich), należy 
ją na krótko przed ułożeniem warstwy następnej spulchnić na głębokość około 5 cm i, ewentualnie, zrosić wodą 
w celu lepszego połączenie warstw. W przypadku gdy nadmierne zagęszczenie nasypu nie jest dopuszczalne, 
musi być ustalona górna granica zagęszczenia. Urządzenia odwadniające podłoże gruntowe powinny zapewniać 
poprawienie warunków wykonania nasypu (np. przez wykonanie rowów opaskowych oraz rowów poprzecznych 
w podłożu pod nasypem) oraz warunków pracy podłoża w czasie eksploatacji nasypu. Należy zapobiegać 
przedostawaniu się wody w głąb nasypu przez wykonanie np. rowów bocznych, oddzielonych od podnóża 
skarpy ochronną odsadzką gruntu, oraz przez odpowiednie ukształtowanie podłoża.  
Jeżeli przewiduje się umieszczenie w nasypie konstrukcji i urządzeń, to powinny one być wykonane wcześniej 
niż nasyp, chyba że w projekcie ustalono inaczej. Zagłębienia powierzchni terenu w miejscu posadowienia 
nasypu lub konstrukcji należy wypełnić odpowiednim gruntem tak zagęszczonym, aby miał takie same 
właściwości jak grunt przyległy. Jeżeli to konieczne, wierzchnią warstwę podłoża nasypu należy zagęścić według 
wymagań dla nasypu, a następnie powierzchniowo (na głębokość od 5 cm do 10 cm) spulchnić w celu lepszego 
związania z nasypem. Grunty słabe (np. torfy, namuły organiczne itp.) i glebę, zalegające w podłożu nasypu, jeśli 
w projekcie nie ustalono inaczej, należy usunąć i zastąpić nasypem z odpowiedniego materiału. Jeśli obecność 
słabych gruntów ujawniono dopiero w fazie wykonywania robót ziemnych, roboty należy przerwać do czasu 
ustalenia sposobu dalszego postępowania. Jeśli projekt przewiduje pozostawienie gruntów słabych w podłożu 
nasypu, należy wykonać odpowiednie zabiegi, zapewniające wymaganą nośność podłoża. Urządzenia 
pomiarowe, które zostały wbudowane w nasyp w celu obserwacji osiadania, przesunięć itp. należy chronić 
przed uszkodzeniem i zmianą położenia. W przypadku wbudowywania gruntów o bardzo zróżnicowanym 
uziarnieniu należy zapobiegać ich rozsegregowaniu się podczas wyładowywania ze środków transportowych. 
Rozsegregowany materiał nie może być wbudowany w strefy styku z innymi gruntami, z podłożem oraz 
konstrukcjami betonowymi.  
 
9.6.2.Dobór materiałów na nasyp:  
Do budowy nasypów należy stosować materiały ziarniste o możliwie najbardziej zróżnicowanym uziarnieniu.  
Można stosować:  
- grunty ziarniste, - grunty spoiste i organiczne, - materiały przemysłowe i odpadowe.  
Bez ograniczeń można stosować grunty z twardych gatunków skał: głazy, kamienie oraz żwiry, piaski i piaski 
gliniaste. Grunty spoiste i organiczne oraz materiały przemysłowe, takie jak lekkie kruszywa, lub odpadowe, 
takie jak selekcjonowane odpady z kopalni węgla i sproszkowane popioły z elektrowni, można stosować w 
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określonych warunkach, przy spełnieniu specjalnych wymagań ustanowionych dla tych materiałów. Wymiar 
ziaren gruntu stosowanego do budowy korpusu nasypu w zasadzie nie powinien przekraczać 200 mm. 
Stosowanie gruntów o wymiarze ziaren do 500 mm dopuszcza się pod warunkiem wypełnienia przestrzeni 
między nimi gruntem o drobniejszym uziarnieniu. W dolnej części nasypu mogą być pozostawione pojedyncze 
głazy i bloki skalne o wymiarach większych niż 500 mm, gdy miąższość warstwy nasypu ponad nimi wynosi co 
najmniej 2 m i gdy możliwe jest zagęszczenie gruntu wypełniającego puste przestrzenie między nimi. Należy 
wówczas ustalić specjalne zabiegi umożliwiające zagęszczenie gruntu. Jeśli miejscowe materiały w stanie 
naturalnym nie są odpowiednie do budowy nasypu, należy rozważyć możliwość polepszenia ich właściwości i 
zagęszczalności .Do wykonania nasypów nie należy stosować bez specjalnych zabiegów - gruntów pęczniejących 
i rozpuszczalnych w wodzie, - iłów i glin zwięzłych o granicy płynności WL powyżej 65 %, - gruntów z 
domieszkami rozpuszczalnymi w wodzie, - gruntów zanieczyszczonych (zawierających odpadki, gruz, części 
roślinne, karcze drzew, śnieg, lód lub torf itp.), - gruntów zamarzniętych. Grunty organiczne (namuły, torfy, 
gytie) i materiały o gęstości objętościowej szkieletu gruntowego poniżej 1,6 g/cm3 można stosować tylko w 
szczególnych przypadkach, np. do budowy nasypów na słabych gruntach. W przypadku, gdy w projekcie nie 
określono rodzaju materiałów do budowy nasypu, można posługiwać się informacjami podanymi w załączniku 
A.  
9.6.3.Rozmieszczenie gruntów w nasypie  
Rozmieszczenie gruntów w nasypie zależy od przeznaczenia i funkcji nasypu, warunków terenowych i 
klimatycznych, możliwości wyboru materiałów oraz od innych ewentualnych czynników. Gdy projekt nie określa 
rozmieszczenia różnych gruntów w nasypie, należy przestrzegać następujących reguł:  
- do głębokości przemarzania nasypu zaleca się stosowanie gruntów niewysadzinowych (grunty wątpliwe pod 
tym względem można stosować tylko w korzystnych warunkach wodnych), - grunty spoiste o wilgotności 
naturalnej bliskiej wilgotności optymalnej, które nie wymagają dodatkowych zabiegów w celu uzyskania 
wymaganego wskaźnika zagęszczenia, można wbudowywać na dowolnym poziomie nasypu, ale zaleca się 
wbudowywanie ich poniżej głębokości przemarzania,  
- grunty o różnych właściwościach, jeśli to możliwe, powinny być układane jednolitymi warstwami na całej 
szerokości nasypu, - jeśli warstwy nie są jednolite, to grunty mniej przepuszczalne powinny być układane w 
środkowej części nasypu, a grunty bardziej przepuszczalne bliżej skarp, - w celu zapewnienia odpływu wody 
przez skarpy, warstwy gruntów bardziej przepuszczalnych powinny być układane poziomo na całej szerokości 
nasypu, - skład jednolitych warstw w nasypach z różnych materiałów należy tak ustalać, aby nie dochodziło do 
zmieszania gruntów, jeśli to jest niepożądane; warstwy gruntów o różnych właściwościach, które nie powinny 
się ze sobą zmieszać, należy oddzielić, - grunty ułożone obok siebie w nasypie powinny mieć takie uziarnienie, 
aby na skutek filtracji nie powstawały kawerny lub rozmycia, - grunty znajdujące się w nasypie nie powinny 
tworzyć soczewek, gniazd lub warstw ułatwiających poślizg bądź filtrację wody; aby uniknąć powstawania w 
nasypie gniazd i soczewek gruntowych bardziej nawodnionych i zatrzymujących wodę, nie należy dopuszczać 
do przemieszczania się w bryle nasypu gruntów o różnej przepuszczalności.  
 
9.6.4.Dobór technologii układania i zagęszczania nasypu :  
Procedury układania i zagęszczania nasypu powinny zapewniać stateczność nasypu podczas całego okresu 
budowy i nie wywierać niekorzystnego wpływu na naturalne podłoże pod nasypem bądź na konstrukcje i 
urządzenia umieszczone w nasypie.  
Kryteria zagęszczenia należy ustalać dla każdej strefy lub warstwy, w zależności od przeznaczenia nasypu i 
wymagań co do jego zachowania. W celu opracowania właściwej procedury zagęszczania i ustalenia kryteriów 
kontroli należy wykonywać próbne zagęszczanie (próbny test polowy zagęszczania) z użyciem materiału, który 
ma być zastosowany, oraz sprzętu, którym materiał będzie zagęszczany w nasypie.  
 
9.6.5.Zagęszczanie nasypów :  
Przy zagęszczaniu nasypów należy przestrzegać następujących zasad:  
a) każda warstwa materiału w nasypach lub zasypkach powinna być zagęszczona mechanicznie lub ręcznie;  
b) ułożona warstwa powinna być równomiernie zagęszczona na całej szerokości nasypu, przy czym liczba 
przejazdów maszyn zagęszczających powinna zapewnić wymagane zagęszczenie; ślady przejazdu maszyny 
zagęszczającej powinny pokrywać na szerokości do 25 cm ślady poprzednie;  
c) miąższość warstwy zagęszczanego materiału zaleca się ustalać doświadczalnie, na podstawie próbnego 
zagęszczania; 
d) miąższość warstwy gruntu przy zagęszczaniu ręcznym nie powinna być większa niż 15 cm;  
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e) zagęszczenie materiału ocenia się na podstawie wskaźnika zagęszczenia Is lub stopnia zagęszczenia ID (w 
przypadku gruntów niespoistych), modułów odkształcenia (w przypadku gruntu zawierającego kamienie) bądż 
innych wybranych parametrów;  
f) wymaganą wartość parametru zagęszczenia należy ustalać w zależności od przeznaczenia nasypu, poziomu 
zalegania warstwy gruntu w nasypie i możliwości prowadzenia kontroli zagęszczenia;  
g) zagęszczanie warstwy gruntu powinno być dokonywane możliwie szybko, tak aby nie nastąpiło nadmierne 
przesuszenie lub nawilgocenie gruntu;  
h) czas pomiędzy zakończeniem procesu zagęszczania warstwy gruntu spoistego a ułożeniem warstwy 
następnej powinien być jak najkrótszy. Gdy ten warunek nie może być spełniony, zagęszczoną warstwę gruntu 
należy zabezpieczyć przed wpływami atmosferycznymi;  
i) w czasie opadów atmosferycznych zagęszczanie gruntów należy przerwać.  
Wilgotność gruntu w czasie zagęszczania powinna być zbliżona do wilgotności optymalnej.  
Zaleca się, aby wilgotność gruntów spoistych wynosiła Wn = Wopt ± 2 %, z wyjątkiem gliniastych pospółek, 
żwirów i rumoszy, dla których zaleca się wn::: 0,7 Wopt (górna granica wilgotności zależy od rodzaju maszyn 
zagęszczających).  
W przypadku gdy grunt spoisty ma wilgotność naturalną znacznie wyższą lub niższą od dopuszczalnej, przed 
wbudowaniem należy go przesuszyć na odkładzie lub nawilżyć przez  
zraszanie wodą. Podczas wykonywania nasypu powinna być przestrzegana równomierność zagęszczenia każdej 
warstwy gruntu. Wskaźnik zagęszczenia nasypów, na których mają być posadowione fundamenty konstrukcji, 
nie powinien być mniejszy niż 0,97. Należy też wykluczyć wystąpienie nadmiernych różnic osiadań w obrębie 
nasypu. Przy wstępnym ustalaniu miąższości warstw i liczby przejazdów maszyny zagęszczającej można 
korzystać z informacji podanych w załączniku B normy PN „Roboty ziemne”  
 
9.7.Zabezpieczenie budowli ziemnych i robót  
Budowle ziemne należy trwale zabezpieczyć. Skarpy oraz dno wykopu lub koronę nasypu należy umocnić 
bezpośrednio po wykonaniu. Umocnienie można wykonywać odcinkami.  
W przypadku gdy trwałe zabezpieczenie nie jest od razu możliwe, do chwili wykonania właściwego umocnienia 
należy tymczasowo zabezpieczyć skarpy oraz dno wykopów lub koronę nasypów przed działaniem wpływów 
atmosferycznych oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi. Dotyczy to również dłuższych przerw roboczych.W 
przypadku uszkodzenia warstwy, gdy zabezpieczenia nie wykonano lub okazało się ono mało skuteczne, należy 
ją usunąć. Po długiej przerwie roboczej przed wykonaniem umocnień konieczne jest sprawdzenie jakości 
nasypu i przywrócenie mu stanu i wymiarów zgodnych z projektem.  
 
9.7.1.Roboty ziemne w okresie mrozów  
W okresie mrozów można wykonywać tylko nasypy z gruntów niespoistych, przy zachowaniu warunków 
specjalnych, determinujących prawidłowe wykonanie nasypu o wymaganym zagęszczeniu. W okresie mrozów 
grunt należy odspajać w sposób ciągły, aby nie przemarzał. W przypadkach dłuższych przerw (ponad 2 h) 
odsłonięte powierzchnie robocze powinny być przykryte odpowiednim materiałem ochronnym lub 
pozostawioną albo nasypaną warstwą spulchnionego gruntu. Teren, na którym przewiduje się wykonanie 
wykopów w okresie mrozów, powinien być zabezpieczony przed przemarzaniem. W okresie mrozów nie 
powinno być wykonywane wyrównanie skarp i dna wykopu w gruntach spoistych. 
 
9.8.Tolerancje geometryczne  
Tolerancje projektowanych wymiarów liniowych oraz rzędnych dla robót i budowli ziemnych powinny być 
określone w projekcie. Jeśli projekt nie zawiera tego rodzaju danych, to odchylenia od wartości projektowanych 
nie powinny być większe niż:  
± 0,02 % ,± 0,05 % ,±4 cm , ± 5 cm , ± 3 cm ,± 5 cm ,±2 ,+5cm ,± 5 cm ,± 15 cm , ± 5 cm + 10 cm , ± 10 % ,+ 5 % , + 
10 % ,± 5 cm , ± 15 cm dla spadków terenu, dla spadków rowów odwadniających, dla rzędnych w siatce 
kwadratów 40 m x 40 m, dla rzędnych dna wykopu fundamentowego, dla rzędnych dna wykopu dla rurociągów 
w gruntach spoistych, dla rzędnych dna wykopu dla rurociągów w gruntach wymagających wzmocnienia, dla 
rzędnych korony nasypu budowlanego, dla wymiarów w planie wykopów rozpartych i dla pozostałych wykopów 
o szerokości dna poniżej 1,5 m, dla wymiarów w planie wykopów o szerokości dna większej niż 1,5 m, dla 
odległości krawędzi dna od ustalonej w planie osi wykopów dla przewodów podziemnych, dla wymiarów w 
pionie wykopów dla przewodów podziemnych, dla nachylenia skarp wykopów fundamentowych, dla nachylenia 
skarp wykopów dla przewodów podziemnych, dla nachylenia skarp stałego odkładu, dla szerokości korony 
nasypu budowlanego, dla szerokości podstawy nasypu budowlanego.  
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10.Kontrola jakości robót  
Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z dokumentacją techniczną, SIWZ oraz spełniać 
warunki określone w STW i OR – Warunki Ogólne, pkt. 7.  
Kontrola robót ziemnych obejmuje :  
 
10.1.Kontrolne badania geotechniczne  
Badania podłoża gruntowego Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zweryfikować rozpoznanie 
geotechniczne podłoża gruntowego w celu określenia rodzaju i miąższości warstw gruntów zalegających w 
miejscu robót ziemnych oraz ustalenia rzeczywistych warunków wodno-gruntowych w podłożu w momencie 
rozpoczynania robót.  
Wyniki kontrolnych badań podłoża gruntowego należy porównać z dokumentacją geotechniczną, która 
stanowiła podstawę projektu budowlanego i projektu robót ziemnych, i z projektem robót ziemnych.  
Badania gruntów w wykopach Badania gruntów w wykopach powinny być wykonywane w celu sprawdzenia 
zgodności rzeczywistego rodzaju i stanu gruntu z przyjętymi w projekcie, a także, jeśli to potrzebne, dla oceny 
zagęszczenia gruntu w dnie i skarpach wykopu.  
Zakres badań gruntów w dnie wykopu zależy od rodzaju, rozmiarów i kategorii geotechnicznej budowli ziemnej 
lub konstrukcji, która ma być posadowiona w wykopie.  
Badania zagęszczenia nasypów Zagęszczenie należy badać na podstawie pomiarów gęstości objętościowej 
szkieletu gruntowego i, jeśli wymaga tego projekt, pomiarów wilgotności lub na podstawie pomiarów takich 
właściwości, jak opór penetracji, moduł odkształcenia itp. (pomiary mogą być niemiarodajne do oceny 
zagęszczenia gruntów spoistych).  
Wartości maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu gruntowego oraz wilgotności optymalnej zaleca się 
oznaczać metodą I i II według PN-88/B-04481.  
Wartości wtórnych modułów odkształcenia należy oznaczać przy powtórnym obciążeniu statycznym płytą. Jako 
dodatkowe kryterium oceny wymaganego zagęszczenia można przyjmować wartość stosunku modułów 
odkształcenia wtórnego do odkształcenia pierwotnego.  
W przypadku niektórych mieszanek materiałów (np. nasypów skalnych lub nasypów zawierających dużą ilość 
głazów i kamieni, dla których użycie metody Proctora do testowania zagęszczenia nie jest odpowiednie) i 
niektórych procedur zagęszczania, badania po zagęszczeniu 
można przeprowadzić metodami sejsmicznymi lub zastąpić sprawdzeniem czy zagęszczenie przeprowadzano 
zgodnie z procedurą ustaloną na podstawie próbnego zagęszczania lub porównywalnego doświadczenia albo 
czy dodatkowe osiadanie, spowodowane dodatkowym przejściem sprzętu zagęszczającego, jest mniejsze niż 
określona wartość.  
Badania specjalne W celu sprawdzenia stanu i prawidłowości zachowania budowli ziemnej w czasie jej 
wykonywania, w zależności od potrzeby powinny być prowadzone pomiary zwierciadła wody gruntowej w 
podłożu gruntowym i pomiary ciśnienia wody w porach gruntu, badania parametrów wytrzymałościowych 
gruntów, pomiary osiadania lub przemieszczeń poziomych podłoża i nasypu itp.  
Zakres i sposób prowadzenia pomiarów powinien być określony w projekcie.  
 
10.2.Kontrola wykonania robót ziemnych  
Sprawdzenie dokumentacji technicznej Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy sprawdzić 
dokumentację techniczną i stwierdzić, czy na jej podstawie można wykonać projektowane roboty ziemne lub 
budowlę ziemną.  
 
10.3.Kontrola robót przygotowawczych  
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy sprawdzić, czy prace przygotowawcze zostały wykonane 
zgodnie z projektem i wytycznymi określonymi dla robót przygotowawczych.  
 
10.4.Kontrola wykonania wykopów i ukopów  
Należy sprawdzić zgodność wykonania wykopów i ukopów z projektem i wymaganiami podanymi w specyfikacji 
dla wykopów i ukopów , ze szczególnym zwróceniem uwagi na:  
- zabezpieczenie skarp wykopów, - obudowę ścian wykopów, - prawidłowość odwodnienia wykopu, - 
dokładność wykonania wykopu (usytuowanie, wykończenie, wymiary, rzędne, naruszenie naturalnej struktury 
gruntu w dnie wykopu itp.).  
W przypadku sprawdzania ukopu należy ocenić:  
- zgodność rodzaju gruntu w ukopie z dokumentacją geotechniczną, - stan równowagi skarp i zboczy, - stan 
odwodnienia, - uporządkowanie terenu wokół ukopu.  
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10.5.Kontrola materiałów w złożu  
Przed przystąpieniem do budowy nasypu należy przeprowadzić kontrolne badania złóż, z których materiały 
mają być pobierane.  
Badania powinny być przeprowadzone co najmniej 1 raz w każdej partii materiału pochodzącej z nowego źródła 
i nie rzadziej niż raz na każde 1 000 m3 objętości materiału. Próbki do badań należy wybierać na podstawie 
oceny wizualnej i analizy makroskopowej.  
 
10.6.Kontrola wykonania nasypów  
Należy sprawdzić zgodność wykonania nasypów z projektem i z wymaganiami podanymi w niniejszej 
specyfikacji , a przede wszystkim:  
- jakość materiałów wbudowanych w nasyp i ich przydatność do wykonania nasypu, - prawidłowość 
rozmieszczenia poszczególnych gruntów w nasypie, - prawidłowość wykonania poszczególnych warstw gruntu: 
jakość i dokładność zagęszczania oraz odwodnienie poszczególnych warstw, - dokładność wykonania nasypu.  
Kontrola jakości zagęszczenia nasypu powinna prowadzić do ustalenia wartości odpowiedniego w danym 
przypadku parametru zagęszczenia warstw we wznoszonej budowli ziemnej, a w niektórych przypadkach, przy 
zastosowaniu właściwej interpretacji, także do wyznaczenia wartości uogólnionego parametru zagęszczenia dla 
całej budowli lub jej części.  
Zakres i częstość kontroli jakości układanego gruntu oraz zagęszczenia nasypu powinien zależeć od rodzaju i 
właściwości materiału oraz od przeznaczenia, funkcji i rozmiarów nasypu. Jeśli projekt nie przewiduje inaczej, 
częstość badań zagęszczenia nasypu nie powinna być mniejsza 
niż: 1 test na 1 000 m3 objętości nasypu oraz 3 testy w każdej jednorodnej warstwie nasypu, lecz nie rzadziej 
niż 1 test na 500 m2 jednorodnej warstwy. Liczba testów zagęszczenia zasypki nie powinna być mniejsza niż: 3 
testy na 500 m3 objętości zasypki, lecz nie rzadziej niż 1 test co 30 m długości ściany konstrukcji oraz 50 m 
długości wykopu dla przewodów.  
Kontrolę jakości zagęszczenia należy prowadzić:  
a) bieżąco (kontrola bieżąca) - w celu sprawdzenia, czy zostało osiągnięte wymagane zagęszczenie danej 
warstwy, b) po wykonaniu całej budowli lub jej części (kontrola powykonawcza) - w celu uzyskania informacji o 
zagęszczeniu gruntów w całej budowli lub jej częściach (w tym przypadku wyniki powinny być opracowane 
statystycznie) bądź w celu wykrycia miejsc słabych, kawern (pustek) lub innych miejsc zagrażających 
bezpieczeństwu;  
c) w trakcie użytkowania istniejących obiektów (kontrola eksploatacyjna) - zwykle gdy powstają obawy o ich 
bezpieczeństwo lub trwałość, które wiązać można z niedostatecznym zagęszczeniem gruntu. Należy 
uwzględniać fakt, że wiarygodność kontroli powykonawczej i eksploatacyjnej może być zmniejszona wskutek 
ograniczonych możliwości badania zagęszczenia na dużych głębokościach lub z innych możliwych 
przyczyn.Zakres i termin przeprowadzania kontroli Kontrola podczas wykonywania robót ziemnych powinna 
być przeprowadzona w takim zakresie, aby istniała możliwość oceny stanu, jakości i prawidłowości wykonania 
robót przy odbiorze końcowym.  
Termin przeprowadzenia określonej kontroli powinien być ustalony w projekcie. Jeżeli w projekcie nie ustalono 
inaczej, terminy przeprowadzania kontroli robót można przyjmować orientacyjnie wg tablicy C.1 podanej w 
załączniku C do PN „Roboty ziemne” . Odstępstwo od projektu Wszelkie odstępstwa od projektu przy 
wykonywaniu robót ziemnych i przygotowawczych muszą być opisane, wyjaśnione i uzasadnione. Oględziny 
zewnętrzne i kontrola jakości robót polegają na sprawdzeniu cech zewnętrznych oraz zgodności wykonania 
robót z projektem, ST, obowiązującymi przepisami, normami i poleceniami wydanymi w czasie wykonywania 
robót  
 
11.Obmiar robót  
Warunki obmiaru określono w STW i OR – Warunki Ogólne , pkt. 8 oraz kosztorysie inwestorskim i przedmiarze 
robót.  
 
11.1. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową jest km (kilometr ) , m3(metr sześcienny ) , m2 ( metr kwadratowy)  
 
12.Odbiór robót  
 
12.1. Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w STW i OR – Warunki Ogólne , pkt. 9  
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12.2. Sposób odbioru robót  
Odbioru robót dokonuje się na podstawie oględzin i stwierdzenie zgodności wykonania robót zgodnie z umową 
i dokumentacją techniczną ,a także z warunkami określonymi w Dziale I – Warunki ogólne , pkt. 9.  
Odbiór robót ziemnych obejmuje  
 
12.2.1.Odbiór materiałów 
Odbiór materiałów przeznaczonych do wykonania danego rodzaju robót ziemnych powinien być dokonany na 
podstawie wyników rozpoznania geotechnicznego lub geologiczno-inżynierskiego i badania kontrolnego 
przeprowadzonego przed rozpoczęciem eksploatacji złoża lub jego części, a najpóźniej przed ich wbudowaniem.  
W przypadku gdy materiał złoża został uznany za nieprzydatny do wykonania danego rodzaju robót ziemnych, 
można go użyć tylko wówczas, gdy istnieje możliwość poprawienia jego właściwości zgodnie z wymaganiami.  
Odbiór częściowy robót Odbiór częściowy powinien być przeprowadzony w przypadku robót ulegających 
zakryciu (np. przygotowanie terenu, podłoże gruntowe pod fundamenty konstrukcji lub nasyp, zagęszczenie 
poszczególnych warstw gruntów w nasypie, urządzenia odwadniające znajdujące się w nasypie, itp.) przed 
przystąpieniem do następnej fazy (części) robót, uniemożliwiającej dokonanie odbioru robót poprzednio 
wykonanych w terminach późniejszych. Odbioru należy dokonać na podstawie wyników odpowiednich badań i 
kontroli.  
Odbiór końcowy robót Odbiór końcowy robót ziemnych powinien być przeprowadzony po ich zakończeniu i 
powinien być dokonywany na podstawie dokumentacji robót ziemnych , łącznie z protokołami z odbiorów 
częściowych i oceną aktualnego stanu wykonanych robót.  
W razie gdy to jest konieczne, przy odbiorze końcowym mogą być przeprowadzane dodatkowe badania. Należy 
sporządzić dokumentację powykonawczą.  
 
12.2.2.Ocena wyników odbioru :  
Jeżeli wszystkie przewidziane powyżej badania, kontrole i odbiory częściowe robót oraz odbiór końcowy 
wykazują, że zostały spełnione wymagania określone w projekcie i w niniejszej normie, to wykonane roboty 
ziemne należy uznać za zgodne z wymaganiami.  
W przypadku gdy choćby jedno badanie, jedna kontrola lub jeden z odbiorów dał wynik negatywny i nie zostały 
dokonane poprawki doprowadzające stan robót ziemnych do ustalonych wymagań oraz gdy dokonany odbiór 
końcowy robót jest negatywny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami. Roboty uznane 
przy odbiorze za niezgodne z projektem i normami należy poprawić w ustalonym terminie. Roboty, które po 
wykonaniu poprawek nadal wykazują brak zgodności z wymaganiami, należy ocenić pod względem 
bezpieczeństwa konstrukcji, trwałości i jakości i albo rozebrać, a następnie wykonać ponownie, albo uznać za 
mające obniżoną jakość i uwzględnić skutki tego obniżenia dla konstrukcji. W przypadku wykopów oraz 
podłoży, których ocena wykazała różnicę rzeczywistych warunków wodno-gruntowych w stosunku do 
przyjętych w projekcie, odbiór może być dokonany po uwzględnieniu tej różnicy zarówno w projekcie robót 
ziemnych, jak i w projekcie konstrukcji, która ma być posadowiona na ocenianym podłożu, i po przedstawieniu 
oceny skutków zmian dla robót lub konstrukcji.  
 
13. Podstawa płatności  
13.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STW i OR – Warunki Ogólne , pkt. 12  
Jeżeli umowa nie stanowi inaczej , rozliczenie robót może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego 
zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów 
częściowych robót.  
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu  
odbioru pogwarancyjnego. 
 
14. Przepisy związane  
14.1. Normy  
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.  
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.  
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu  
PN-81/B-03020 Głębokość przemarzania gruntów  
PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i  
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.  
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BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze  
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.  
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu.  
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów  
BN-70/8931-05 Oznaczania wskaźnika nośności gruntu jako podłoża nawierzchni podatnych.  
PN-66/B-06714 Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania techniczne.  
PN-8 l/B-03 020 Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. Obliczenia  
statyczne i projektowanie.  
 
14.2. Inne dokumenty  
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. nr 207 poz. 2016 z 2003r)  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki 
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
(Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).  
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881)  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. nr 202 poz. 2072) 

  



30 
 

 

 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dział III 
CPV 45422000-1- Roboty ciesielskie 

Roboty budowlane kwalifikujące się do robót ciesielskich 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Warszawa 2016 

  



31 
 

1. Przedmiot STW i OR  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są roboty budowlane kwalifikujące się do robót ciesielskich, 
które zostaną wykonane w ramach zadania inwestycyjnego określonego w STW i OR – Warunki ogólne, punkt 
1.1  
 
2.Zakres stosowania STW i OR  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1  
 
3.Zakres robót objętych STW i OR  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
robót wymienionych w pkt. 1 .  
 
4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w STW i OR – Warunki Ogólne, pkt. 1.5  
 
5.Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość i zgodność ich wykonania z dokumentacją techniczną , SIWZ i 
poleceniami Zamawiającego oraz warunkami określonymi w STW i OR – Warunki Ogólne, pkt.6  
 
6.Materiały  
6.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w STW i OR – Warunki ogólne, pkt. 3  
 
6.2. Materiały do wykonania robót ciesielskich  
6.1. Drewno  
Materiałem zastosowanym do robót ciesielskich są krawędziaki, bale, deski, łaty, listwy wykonane z drewna 
iglastego o klasie wytrzymałościowej określonej w projekcie wykonane. Cechy wytrzymałościowe drewna dla 
robót ciesielskich podano w tabeli nr.1, a w tabeli nr 2 klasy wytrzymałości drewna konstrukcyjnego według 
obowiązującej normy. Nie wolno stosować innego asortymentu drewna iż określone w projekcie. Dopuszczalna 
wilgotność drewna iglastego, stosowanego na elementy konstrukcyjne, zależna jest od warunków eksploatacji i 
od przyjętej technologii wytwarzania.  
Wilgotność ta nie powinna przekraczać:  
a. 20% - w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem,  
b. 23% - w konstrukcjach znajdujących się na wolnym powietrzu,  
c. 15% - w konstrukcjach klejonych zgodnie z wymaganiami technologii klejenia 
Wilgotność drewna liściastego, z którego wykonane są wkładki, klocki itp., nie powinna przekraczać 15%.  
Niedopuszczalne jest aby drewno do robót konstrukcyjnych miało widoczne zepsute i smołowe sęki, siniznę, 
rdzenie podwójne, czerwień, zgniliznę miękką, rakowatość, zagrzybienie oraz pęknięcia mrozowe i piorunowe. 
Drewno musi być zabezpieczone środkiem grzybo-, ognio-, i owadobójczym.  
 
Tabela 1. Cechy wytrzymałościowe drewna 
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Tabela 2. Klasy wytrzymałości drewna konstrukcyjnego (wg PN-EN 338:2004) 

 
 
6.2. Łączniki  
Do połączeń elementów drewnianych należy stosować połączenia ciesielskie, łączniki metalowe takie jak 
gwoździe, sworznie, wkręty i śruby stalowe, lub stalowe łączniki. Łączniki metalowe do drewna powinny 
spełniać wymagania następujących norm:  
- śruby - wg PN-73/M-82101 i PN-73/M-82121.  
- nakrętki do śrub - wg PN-75/M-82144 i PN-75/M-82151.  
- podkładki pod śruby - wg PN-59/M-82010.  
- wkręty do drewna - wg PN-72/M-82501, PN-72/M-82503, PN-72/M-82504, PN-72/M-82505.  
- gwoździe - wg BN-71/5028-12.  
- wkładki, nakładki itp. łączniki należy wykonywać ze stali węglowej St0S zwykłej jakości zgodnie z PN-
72/H84020 lub też z innych materiałów o parametrach mechanicznych nie niższych od odpowiednich 
parametrów dla drewna twardego. Wkładki zębate, np. pierścienie zębate, zaleca się wykonywać ze stali 18G2.  
 
6.3. Kleje  
Kleje stosowane do wykonywania konstrukcji drewnianych powinny być wodoodporne. Klej  
kazeinowy można stosować tylko w połączeniach konstrukcji drewnianych zabezpieczonych w każdej fazie 
budowy i eksploatacji przed działaniem wilgoci.  
 
6.4.Preparaty do nasycania drewna i materiałów drewnopochodnych.  
Preparaty te należy stosować zgodnie z instrukcjami ITB (Instrukcja techniczne w sprawie powierzchniowego 
zabezpieczania drewna budowlanego oraz instrukcja w sprawie kompleksowego zabezpieczenia drewna 
budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem). Środki przeciwwilgociowe, opóźniające czas zapłonu, 
powinny być stosowane w przypadkach, w których wymagana jest odpowiednia klasa odporności ogniowej 
konstrukcji lub konieczne jest uzyskanie materiału trudno zapalnego.  
 
6.5. Preparaty do zabezpieczania drewna przed agresją chemiczną .  
Drewno i materiały drewnopochodne stosowane w konstrukcjach należy zabezpieczyć przed korozją chemiczną 
, jeśli konstrukcje te przeznaczone są do pracy w środowisku chemicznie agresywnym. Preparaty antykorozyjne 
powinny mieć świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie.  
 
6.6. Zabezpieczanie elementów metalowych przed korozją .  
Części metalowe, jak ściągi, elementy skratowań oraz inne akcesoria metalowe powinny być zabezpieczone 
przed korozją zgodnie z wymaganiami objętymi odpowiednimi przepisami.  
 
7.Sprzęt  
Roboty objęte specyfikacją techniczną należy wykonać dowolnymi sprzętem mechanicznym typu samochody 
samowyładowcze , koparki liniowe , spycharki , a także narzędziami ręcznymi spełniającymi wymagania 
określone w STW i OR – Warunki ogólne , pkt. 4  
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7.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STW i OR - Wymagania ogólne , pkt. 4  
 
7.2. Sprzęt stosowany do wyznaczenia trasy i punktów wysokościowych  
Rodzaje sprzętu używanego do robót ciesielskich pozostawia się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z 
inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania 
wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez inspektora nadzoru inwestorskiego 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.  
 
8. Transport  
 
8.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STW i OR - Wymagania ogólne , pkt. 5 
 
8.2. Transport materiałów  
Transport elementów z drewna oraz materiałów drewnopochodnych powinien odbywać się środkami 
przystosowanymi do tego celu. Przewożone elementy powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami i 
zniszczeniem podczas transportu oraz opadami atmosferycznymi.  
Ustawienie elementów w środkach transportu powinno odpowiadać warunkom składowania.  
Składowanie i przechowywanie elementów drewnianych oraz drewnopochodnych powinno odbywać się pod 
wiatami lub w inny sposób zabezpieczający przed opadami atmosferycznymi. Wszystkie elementy powinny być 
składowane na podłożu utwardzonym (lub odizolowanym od elementów warstwą folii), ułożone na podkładach 
na wysokości co najmniej 20 cm od podłoża.  
- Elementy poziome (stropowe, stropodachowe, dachowe) powinny być układane na  
podkładach rozmieszczonych w taki sposób, aby nie powodować ich deformacji; mogą być one składowane na 
podkładach jeden na drugim pod warunkiem, że wysokość składowania ograniczona zostanie do 3 warstw.  
- Elementy prętowe łączone na łączniki mechaniczne lub klejone powinny być składowane na legarach 
położonych na wyrównanym podłożu utwardzonym lub pokrytym folią. Elementy powinny być ułożone co 
najmniej 20 cm powyżej podłoża w pozycji wbudowania.  
- Elementy ścienne należy składować w pozycji pionowej na podkładach o wysokości min. 20 cm i zabezpieczyć 
przed przewróceniem się. Mogą one opierać się o kozły, przy czym kąt nachylenia elementów do poziomu nie 
powinien być większy niż 15°. Poszczególne elementy ścienne powinny być oddzielone od siebie za pomocą 
przekładek z twardej płyty pilśniowej. Przekładki te powinny znajdować się także w narożach elementów 
ściennych.  
- Elementy ram i łuków mogą być składowane poziomo na podkładach rozmieszczonych nie rzadziej niż co 30 
cm. Dolna warstwa elementów powinna znajdować się co najmniej 20 cm nad utwardzonym gruntem  
 
9.Szczegółowe wymagania wykonania robót  
Prace należy wykonać zgodnie z warunkami określonymi w STW i OR – Warunki Ogólne , pkt. 6 oraz 
dokumentacją techniczną , normami i przepisami branżowymi.  
Na budowie nie wolno wykonywać elementów i konstrukcji z drewna warstwowego (tj. klejonego warstwowo), 
które pozostawia się wyspecjalizowanym wytwórniom. Drewno na konstrukcje drewniane powinno być na 
placu budowy posortowane według klas jakości, przekrojów poprzecznych, długości i wilgotności. Należy je 
składować w suchym, łatwo dostępnym miejscu Następnie powinno się wytrasować (wyznaczyć) elementy, to 
jest oznaczyć i wykreślić na sortymentach drzewnych linie ograniczające długość, szerokość i grubość, jak 
również linie skosów, wrębów itp. Z kolei następuje obróbka wytrasowanych już elementów za pomocą 
odpowiednich narzędzi. Wskazane jest prowadzanie obróbki grupowo, np. ścięcia końców, nawiercanie 
otworów. Przy obróbce grupowej zaleca się stosować sprzęt pomocniczy (stojaki, jarzma, zaciski do łączenia 
sortymentów, prowadnice itd.). Po obróbce następuje próbny montaż. Polega on na dokładnym dopasowaniu 
elementów przewidzianych do łączenia ze sobą i przy tym na usunięciu zauważonych usterek. Ostatnią 
czynnością przed właściwym montażem jest znakowanie, tj. zaopatrzenie dopasowanych już zestawów (lub 
elementów wielkowymiarowych) w znaki liczbowe i literowe, przy równoczesnym ustaleniu ich właściwych 
miejsc w całej konstrukcji.. Montaż konstrukcji z drewna należy przeprowadzać (w zależności od miejsca i 
charakteru prac) odpowiednio mechanicznie lub ręcznie.  
W trakcie montażu elementów drewnianych należy przestrzegać: 
- Stosowania odpowiedniego sprzętu mechanicznego, dostosowanego wykonywanych do elementów,  
- Przygotowania podłoża lub złączy tak, aby zapewnić równe i stabilne ułożenie elementów,  
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- Stosowania dodatkowych elementów łączących lub stabilizujących umożliwiających odpowiednie i bezpieczne 
układanie i montaż konstrukcji drewnianej.  
Wykonawca powinien przedstawić Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty.  
Przed rozpoczęciem robót ciesielskich z narzędziami zmechanizowanymi należy sprawdzić ich zabezpieczenia 
ochronne (osłony), stan uziemienia korpusu (obudowy) silnika elektrycznego i stan przewodu zasilającego (nie 
może mieć uszkodzeń na długości, zwłaszcza na złączu z obudową). Trzeba też usunąć przeszkody utrudniające 
pracę cieśli. Należy też sprawdzić, czy części tnące są prawidłowo i mocno osadzone na wale roboczym. Jeśli 
występuje konieczność poprowadzenia kabla przez ścieżki lub drogi dojazdowe, należy poprowadzić go górą na 
prowizorycznych słupach (na dostatecznej wysokości, aby pojazdy o niego nie zawadzały) albo też dołem płytko 
zakopane w ziemi w rynience z desek itp. Przy przerwie w dopływie prądu należy natychmiast zwolnić nacisk 
materiału na części tnące maszyny oraz wyłączyć silnik z sieci. Przed ponownym uruchomieniem silnika (po 
przerwie) trzeba sprawdzić, czy części tnące nie tkwią w drewnie. Silnik wolno uruchomić dopiero wtedy, gdy 
wał napędowy i części tnące mają zupełną swobodę ruchu.  
Przed rozpoczęciem robót ciesielskich należy sprawdzić materiał drzewny przeznaczony na elementy 
konstrukcyjne. Sprawdzeniem objęte powinny być cechy techniczne zastosowanego drewna konstrukcyjnego, 
takie jak:  
- gęstość pozorną,  
- wilgotność,  
- wytrzymałość na zginanie, rozciąganie i ściskanie,  
- twardość.  
 
Próbki do badań powinny być pobrane z materiałów losowo przed wbudowaniem. Badania przeprowadzone 
powinny być za pomocą tradycyjnych metod badawczych w obecności inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Wyniki badań nie powinny być inne niż dane dostarczone przez producenta tarcicy i określone w projekcie . 
Odchylenia między tymi danymi dyskwalifikują badany materiał do użycia.  
Przed zmontowaniem konstrukcji należy sprawdzić jakość wykonania elementów konstrukcyjnych, ich połączeń 
i stwierdzić ich zgodność z wymogami zawartymi w dokumentacji technicznej. Ponadto, przy użyciu miarki 
stalowej z podziałką milimetrową, należy sprawdzić wymiary Poszczególnych elementów i porównać je z 
wartościami podanymi w dokumentacji. Graniczne odchyłki elementów konstrukcji przed ich zamontowaniem 
powinny być zgodne z określonymi w projekcie. Wartości odchyłek wymiarowych górnych i dolnych zależą od 
przyjętej klasy dokładności wykonania. W budownictwie stosuje się 9 klas dokładności wykonania konstrukcji, a 
przedział wartości tolerancji w poszczególnych klasach jest niejednakowy. Na przykład w klasie I dokładności 
zawiera się w granicach od 0,25 mm do  
1,55 mm, natomiast gdy wymagana jest 9 klasa dokładności, to przedział ten wynosi od 10 mm  
do 80 mm. Jeśli na rysunkach konstrukcyjnych obiektu nie podano wielkości dopuszczalnych  
odchyłek wymiarowych lub klas dokładności wykonania, to odchyłka wymiarowa dwustronna  
symetryczna nie powinna być większa niż 1/200 rozpatrywanego wymiaru. W tabl. nr 3  
zestawiono odchyłki wymiarowe drewnianych układów konstrukcyjnych. 
Tablica nr.3 

 
Należy również sprawdzić wilgotność zastosowanego drewna.  
Roboty ciesielskie muszą być wykonane zgodnie z określonymi powyżej wymaganiami dla prac ciesielskich. 
Niedotrzymanie powyższych wymagań będzie podstawą do odmowy przyjęcia prac ciesielskich. Odrzucone 
elementy zostaną naprawione lub wymienione na koszt własny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana 
elementów podlegają powyższym warunkom i muszą być zaakceptowane przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego.  
Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementów niezależnie od tego czy są eksponowane, czy nie, powinny być 
naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego działu. Przed przystąpieniem do napraw wykonawca jest 
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zobowiązany uzyskać (poza określonymi wyjątkami) zgodę inspektora nadzoru inwestorskiego co do sposobu 
wykonywania naprawy. Powierzchnia uszkodzeń lub cały wadliwy element musi być usunięty. Przed 
rozpoczęciem napraw i zamówieniem materiałów należy określić technikę naprawy. Wykonawca powinien ją 
przedstawić i przekonsultować z inspektorem nadzoru inwestorskiego.  
Roboty ciesielskie powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną,  
uwzględniającą wymagania norm. Odstępstwa od dokumentacji technicznej powinny być  
udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzór  
techniczny, lub innym równorzędnym dowodem. Szczegółowa kontrola złączy elementów drewnianych i 
materiałów drewnopochodnych(sklejki, płyt pilśniowych i wiórowych) powinna wykazać pełną zgodność 
wykonania z rysunkami zawartymi w dokumentacji technicznej oraz z postanowieniami odpowiednich normy 
dotyczącymi połączeń na gwoździe, sworznie i śruby, wkręty, pierścienie zębate, płytki kolczaste, jednostronne 
klamry, wręby czołowe.  
 
10.Kontrola jakości robót  
Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z dokumentacją techniczną, SIWZ oraz spełniać 
warunki określone w STW i OR – Warunki Ogólne , pkt. 7.  
Kontrola jakości robót ciesielskich polega na sprawdzeniu:  
- zgodności wykonania poszczególnych elementów konstrukcyjnych z projektem technicznym  
- jakości zastosowanego drewna,  
- jakości stopnia impregnacji drewna,  
- jakości połączeń drewnianych elementów konstrukcji,  
- wymiarów zastosowanych przekrojów drewna,  
- dokładności montażu poszczególnych elementów konstrukcji.  
W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia robót ciesielskich 
z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ. 
 
11.Obmiar robót  
Warunki obmiaru określono w STW i OR – Warunki Ogólne , pkt. 8 oraz kosztorysie inwestorskim i przedmiarze 
robót. Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych 
pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót.  
 
11.1. Jednostka obmiarowa  
Jednostkami obmiarowymi są:  
1 m3 wbudowanego drewna konstrukcyjnego  
 
12.Odbiór robót  
12.1. Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w STW i OR – Warunki Ogólne , pkt. 9 Roboty winny być wykonane 
zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora. Podstawą dokonania oceny ilości i 
jakości robót są następujące dane i dokumenty:  
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i  
akceptowanymi przez Inspektora,  
- atesty użytych materiałów budowlanych,  
- Dziennik Budowy,  
- uzasadnienie zmian w dokumentacji  
 
12.2. Badania odbiorowe robót ciesielskich  
Podstawę do odbioru technicznego robót ciesielskich i stolarskich stanowią następujące badania:  
a) badanie materiałów,  
b) badanie prawidłowości wykonania konstrukcji ciesielskich i stolarskich.  
 
12.2.1.Warunki przystąpienia do badań.  
Badania należy przeprowadzać zarówno w trakcie odbioru częściowego (międzyoperacyjnego) poszczególnych 
fragmentów robót ciesielskich, jak i w czasie odbioru całości tych robót. Dokumenty warunkujące przystąpienie 
do badań technicznych przy odbiorze powinny odpowiadać wymaganiom  
podanym w normie. Do badania robót zakończonych wykonawca jest zobowiązany przedstawić:  
a) protokoły badań kontrolnych lub zaświadczeń (atestów) jakości materiałów,  
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b) protokoły odbiorów częściowych (międzyoperacyjnych),  
c) zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonania robót.  
 
12.2.2.Opis badań.  
Badanie materiałów należy przeprowadzać pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i innych 
dokumentów stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z 
powołanymi normami. Materiały nie mające dokumentów stwierdzających ich jakość, a budzące pod tym 
względem wątpliwości, powinny być poddane badaniom przed ich wbudowaniem.  
 
12.2.3.Badanie prawidłowości wykonania konstrukcji ciesielskich i stolarskich  
Sprawdzenie zgodności obrysu i głównych wymiarów należy przeprowadzać przez  
porównanie wykonanych elementów z dokumentacją techniczną i stwierdzenie prawidłowości przez oględziny 
zewnętrzne i pomiar. Pomiaru długości i wysokości elementów ciesielskich i 
stolarskich należy dokonywać taśmą stalową z podziałką centymetrową. Jako wynik należy przyjmować wartość 
średnią pomiarów wykonanych w trzech miejscach.  
 
12.2.4.Ocena wyników badań.  
Jeżeli badania przewidziane normie dały wynik dodatni, wykonane roboty ciesielskie należy uznać za zgodne z 
wymaganiami normy. W przypadku gdy chociaż jedno z badań dało wynik ujemny, całość odbieranych robót 
ciesielskich lub tylko ich części należy uznać za niezgodne z wymaganiami normy  
W przypadku uznania całości lub części robót ciesielskich lub stolarskich za niezgodne z wymaganiami normy 
komisja przeprowadzająca badania powinna ustalić, czy w danym przypadku stwierdzone odstępstwa od 
postanowień normy zagrażają bezpieczeństwu budowli. Elementy zagrażające bezpieczeństwu lub nie 
odpowiadające określonym w projekcie założeniom funkcjonalnym, powinny być rozebrane oraz ponownie 
wykonane w sposób prawidłowy i przedstawione do badań.  
 
12.3. Sposób odbioru robót  
W zależności od rodzaju robót i warunków występujących na budowie odbiór konstrukcji z  
drewna i materiałów drewnopochodnych może być dokonywany w trakcie robót oraz po ich  
zakończeniu  
 
12.4. Odbiór końcowy  
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty:  
- wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań,  
- protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu.  
Odstępstwa od dokumentacji (projektu technicznego) powinny być uzasadnione zapisem w  
dzienniku budowy i potwierdzone przez nadzór techniczny albo innym dowodem.  
 
13. Podstawa płatności  
13.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STW i OR – Warunki Ogólne , pkt. 12  
Jeżeli umowa nie stanowi inaczej , rozliczenie robót może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego 
zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów 
częściowych robót.  
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu  
odbioru pogwarancyjnego.  
Jeżeli w umowie nie podano innej zasady , podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego 
zakresu robót ciesielskich i stolarskich stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie:  
- określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót  
zaakceptowanych przez zamawiającego w m2 lub m3 lub  
- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.  
 
13.2. Cena jednostki obmiarowej  
Ceny jednostkowe wykonania robót ciesielskich i stolarskich lub kwoty ryczałtowe obejmujące  
roboty ciesielskie i stolarskie uwzględniają: 
- przygotowanie stanowiska roboczego,  
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,  
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- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,  
- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających  
wykonanie robót na wysokości do 5 m, od poziomu podłogi lub terenu,  
- wykonanie prac ciesielskich lub stolarskich ,  
- usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót,  
- oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających,  
- likwidację stanowiska roboczego.  
 
14. Przepisy związane  
14.1. Normy  
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), w tym w 
szczególności:  
PN-61/D-95007 – Drewno tartaczne iglaste,  
PN-57/D-01001 – Drewno iglaste,  
PN-57/D-96000 – Tarcica iglasta,  
PN-EN 408:1998 – Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone,  
PN-EN 388:1999 – Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości,  
PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.  
 
14.2. Inne dokumenty  
1. Budownictwo ogólne- Tom 2.  
2. Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych.  
3. Roboty stolarskie, ciesielskie i dekarskie.  
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1. Przedmiot STW i OR  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wszelkie roboty betonowe i żelbetowe konstrukcyjne i nie 
konstrukcyjne, które zostaną wykonane w ramach zadania inwestycyjnego określonego w STW i OR – Warunki 
ogólne, punkt 1.1  
 
2.Zakres stosowania STW i OR  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1  
 
3.Zakres robót objętych STW i OR  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
robót wymienionych w pkt. 1 .  
 
4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w STW i OR – Warunki Ogólne, pkt. 1.5  
1.4.1. beton zwykły - beton o gęstości powyżej 1,8 kg /dm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego 
o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych.  
1.4.2. mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu.1.4.3. zaczyn 
cementowy - mieszanina cementu i wody.  
1.4.4. zaprawa - mieszanina cementu, wody i pozostałych składników, które przechodzą przez sito kontrolne o 
boku oczka kwadratowego 2 mm.  
1.4.5. urabialność mieszanki betonowej - zdolność do łatwego i szczelnego wypełnienia formy przy zachowaniu 
jednorodności mieszanki betonowej.  
1.4.6. konsystencja mieszanki betonowej - stopień jej ciekłości.  
1.4.7. zawartość powietrza w mieszance betonowej - objętość powietrza w zagęszczonej mieszance, z 
pominięciem powietrza w porach kruszywa.  
1.4.8. zarób mieszanki betonowej - ilość mieszanki jednorazowo otrzymanej z urządzenia mieszającego lub 
pojemnika transportowego.  
1.4.9. partia betonu - ilość betonu o tych samych wymaganiach, podlegająca oddzielnej ocenie, 
wyprodukowana w okresie umownym - nie dłuższym niż I miesiąc - z takich samych składników, w ten sam 
sposób i w tych samych warunkach.  
1.4.10. klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B25) klasyfikujący beton pod względem jego 
wytrzymałości na ściskanie; liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną RbG (np. beton klasy B25 
przy RbG=25 MPa).  
1.3.11. wytrzymałość gwarantowana Rb G - wymagane przy danej klasie ograniczenie dolne do minimalnej 
wytrzymałości betonu, obliczanej wg 5.1 z uwzgl4dnieniem liczby próbek, przy założonej wadliwości 5% oraz 
przy poziomie ufności co najmniej 0,5.  
1.4.12. nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton do jego masy w stanie 
suchym. 
1.4.13. stopień mrozoodporności - symbol literowo-liczbowy (np. F50) klasyfikujący beton pod względem jego 
odporności na działanie mrozu; liczba po literze f oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania i odmrażania 
próbek betonowych.  
1.4.14. stopień wodoszczelności - symbol literowo-liczbowy (np. W4) klasyfikujący beton pod względem 
przepuszczalności wody; liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w MPa, 
działającego na próbki betonowe.  
1.4.15. warunki dojrzewania betonu - warunki, w których znajduje się beton w okresie od jego wykonania do 28 
dni lub innego terminu określonego warunkami technologicznymi. Rozróżnia się następujące warunki:  
-laboratoryjne - temperatura 18 ±2oC i wilgotność względna powietrza powyżej 90%,  
- naturalne - temperatura średnia dochowa nie niższa niż l0°C,  
- obniżonej temperatury - temperatura średnia dobowa od 5 do 10°C,  
- zimowe - temperatura średnia dobo-a poniżej 5°C,  
- podwyższonej temperatury - występujące w procesie przyspieszonego dojrzewania.  
1.4.16. pręty zbrojenia - pręty proste lub odcinki walcówki dostarczanej w kręgach oraz druty, przycięte i 
ukształtowane odpowiednio do wymagań projektu.  
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1.4.17. siatki zbrojeniowe - płaskie elementy zbrojenia złożone z prętów podłużnych i poprzecznych, 
połączonych za pomocą zgrzewania; kształt i wymiary siatek, rozstawy i średnice prętów powinny być zgodne z 
wymaganiami projektu oraz wymaganiami technologicznymi.  
1.4.18. spajanie - łączenie prętów ze sobą lub z innymi elementami stalowymi za pomocą spawania lub 
zgrzewania.  
1.4.19. cięgna sprężające - druty, liny lub pręty pojedyncze lub w postaci wiązek (kabli) ze stali o wysokiej 
wytrzymałości, ukształtowane i naprężone odpowiednio do wymagań projektu  
1.4.20. klasa stali - określenie własności mechanicznych stali wg PN-82/H-93215, oznaczone literą A i cyfrą O lub 
cyfrą rzymską (w jednym przypadku uzupełnioną literą N), np. A-III.  
1.4.21. stal o wysokiej wytrzymałości - stal o wytrzymałości charakterystycznej na rozciąganie, wynoszącej nie 
mniej niż 1000 MPa; stal o wysokiej wytrzymałości nie jest objęta podziałem na klasy.  
1.4.22. wytrzymałość charakterystyczna stali (na rozciąganie Rok, R,.k - wytrzymałość równa:  
• w przypadku stali klas od A-O do A-IIIN - gwarantowanej przez producenta, rzeczywistej lub umownej granicy 
plastyczności stali wg PN-82/H-93215,  
• w przypadku stali o wysokiej wytrzymałości - gwarantowanej przez producenta wytrzymałości stali na 
rozciąganie  
1.4.23. wytrzymałość obliczeniowa stali (na rozciąganie Ra, Rv,. i na ściskanie Ra, Rvc)- wytrzymałość 
przyjmowana przy sprawdzaniu stanów granicznych konstrukcji, otrzymywana przez podzielenie wytrzymałości 
charakterystycznej przez  
współczynnik materiałowy (częściowy współczynnik bezpieczeństwa) dla stali γa .  
1.4.24. współczynniki materiałowe (γblub γbb dla betonu i γa dla stali) - częściowe współczynniki 
bezpieczeństwa uwzględniające możliwość występowania wytrzymałości materiałów niższych od wartości 
charakterystycznych, a także rodzaj zniszczenia konstrukcji (bez lub z ostrzeżeniem).  
1.4.25. współczynniki korekcyjne (Mb dla betonu i ma dla stali - współczynniki zmniejszające lub zwiększające 
wytrzymałości materiałów, przyjmowane do obliczeń ze względu na specyficzne cechy konstrukcji lub sposób 
jej obciążenia.  
Pozostałe określenia zgodne są z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w 
ST "Wymagania ogólne". 
 
5.Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość i zgodność ich wykonania z dokumentacją techniczną , SIWZ i 
poleceniami Zamawiającego oraz warunkami określonymi w STW i OR – Warunki Ogólne , pkt.6  
 
6.Materiały  
 
6.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w STW i OR – Warunki ogólne , pkt. 3  
 
6.2. Materiały do wykonania robót szalunkowych  
Tarcica stosowana do wykonywania deskowań powinna być iglasta, sortowana wytrzymałościowo lub w 
uzasadnionych przypadkach ogólnego przeznaczenia, odpowiadająca wymaganiom aktualnych norm. Stojaki 
stanowiące podpory deskowania (kiedy nie może być zastosowane podwieszenie deskowań) powinny być z 
okrąglaków o średnicy 8 - 15 cm. W uzasadnionych technicznie przypadkach mogą one być z krawędziaków o 
przekroju 10 x 10 do 16 x 16 cm i ustawione na podłożu na ciągłych podkładkach drewnianych (podwalinach) 
lub na podkładkach z kawałków desek grubości _i2-36 mm z podklinowaniem zapewniającym rozłożenie 
obciążenia przenoszonego przez stojaki na większą płaszczyznę podłoża. Zaleca się zamiast stojaków 
drewnianych stojaki metalowe teleskopowe usztywnione za pomocą stężeń poziomych z rur i złączy stalowych  
Materiałem zastosowanym do robót szalunkowych indywidualnych niniejszej specyfikacji są:  
- krawędziaki , bale , deski , łaty , listwy wykonane z drewna iglastego  
- płyty ze sklejki wodoodpornej  
- płyty OSB wodoodporne  
- śruby - wg PN-73/M-82101 i PN-73/M-82121.  
- nakrętki do śrub - wg PN-75/M-82144 i PN-75/M-82151.  
- podkładki pod śruby - wg PN-59/M-82010.  
- wkręty do drewna - wg PN-72/M-82501, PN-72/M-82503, PN-72/M-82504, PN-72/M-82505.  
- gwoździe - wg BN-71/5028-12.  
- wkładki, nakładki itp. Łączniki  
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6.3.Stal Zbrojeniowa  
Stal zbrojeniowa do elementów żelbetowych powinna odpowiadać wymaganiom podanym w PN-B-03264:2002 
oraz parametrom określonym w projekcie. Właściwości stali powinny odpowiadać wymaganiom PN-82/H-
93215.  
 
6.3.1. Stosowane klasy i rodzaje stali.  
Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych stosować należy pręty ze stali klas A-O, A-I All, A-III i A-IIIN oraz z drutu o 
własnościach mechanicznych określonych wg PN-82/H-93215. Do zbrojenia konstrukcji z betonu mogą być 
stosowane również inne rodzaje stali po ich dopuszczeniu przez upoważnioną jednostkę naukowo-badawczą.  
 
6.3.2.Wytrzymałości charakterystyczne i wytrzymałości obliczeniowe.  
Wytrzymałości charakterystyczne stali odpowiadają: 
• w przypadku stali klas od A-O do A-IITN - gwarantowanej przez producenta, rzeczywistej lub umownej granicy 
plastyczności stali,  
• w przypadku stali o wysokiej wytrzymałości - gwarantowanej przez producenta, wytrzymałości stali na 
rozciąganie.  
Wytrzymałości obliczeniowe stali określa się dzieląc wytrzymałości charakterystyczne przez współczynniki 
materiałowe (częściowe współczynniki bezpieczeństwa) dla stali γa o wartościach:  
γa = 1,15 - dla stali zbrojeniowej o wytrzymałości charakterystycznej Rak _< 420 MPa,  
γa = 1,20 - dla stali zbrojeniowej o wytrzymałości charakterystycznej 420 MPa < Rak _< 600 MPa,  
γa = 1,25 - dla stali sprężającej o wytrzymałości charakterystycznej Rvk > 600 MPa.  
Wytrzymałości obliczeniowe stali należy mnożyć dodatkowo przez współczynniki korekcyjne mo podane w 
2.1.3.  
 
6.3.3. Współczynniki korekcyjne do wytrzymałości stali.  
Wartości wytrzymałości charakterystycznych i obliczeniowych stali dla stanów granicznych nośności należy 
mnożyć przez następujące współczynniki korekcyjne ma:  
mQ, = 1,15 - w przypadku jednokrotnego obciążenia krótkotrwałego (nagle przyłożonego),  
mQ, = 0,8 - dla drutów i lin ze stali o wysokiej wytrzymałości ze względu na charakter ich pracy w konstrukcji, 
mp; - wg PN-84/B-03264 pkt. 7.2.2 - w przypadku działania obciążeń wielokrotnie zmiennych. Współczynniki 
sprężystości stali należy przyjmować równe:  
- dla stali klas od A-O do A-III Ea - 210 000 MPa,  
- dla drutów ze stali wysokiej wytrzymałości Ev - 200 000 MPa,  
- dla lin Ev - 180 000 MPa.  
 
6.4. Beton  
Beton konstrukcyjny wytwarzany w wytwórni zgodnie z normą PN-B-06250 i dostarczony na budowę , o 
parametrach określonych w dokumentacji projektowej i STW i OR  
 
6.4.1 Cement do betonu  
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków mineralnych wg 
normy PN-B-30000:1990 o następujących markach:  
-marki „25”-do betonu klasy B7,5-B20  
-marki „35”-do betonu klasy wyższej niż B20  
 
6.4.2.Kruszywo do betonu  
Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-B-06712/A1:1997,z 
tym że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu.  
 
6.4.3.Woda zarobowa do betonu  
Woda zarobowa powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-32250  
Jeśli w normach przedmiotowych na wyroby, elementy i konstrukcje nie postanowiono inaczej, zaleca się 
stosowanie kruszywa o marce nie niższej niż klasa betonu,  
W przypadku betonu o określonym stopniu mrozoodporności lub wodoszczelności zaleca się stosowanie 
kruszywa marce nie niższej niż 20.  
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż:  
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,  
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- 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia, leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku 
betonowania. 
Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia: - składu 
ziarnowego wg P:~-9 1/B-06714/15,  
- kształtu ziarn wg PN-78/f,,-06714/16,  
- zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13,  
- zawartości zanieczyszczem obcych wg PN-76/B-06714/12.  
W przypadku gdy kontrola wykaże niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN-86/B-06712, 
użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodatek odpowiednich 
frakcji kruszywa).  
W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić bieżącą kontrolę 
wilgotności kruszywa wg PN-77/B-06714/18 i stałości zawartości frakcji 0-2 mm.  
 
6.4.4. Dodatki mineralne i domieszki chemiczne.  
Rodzaje dodatków mineralnych (np. popiołów lotnych) i domieszek chemicznych, polepszających właściwości 
mieszanek betonowych i betonu, jak również ich ilości i sposoby stosowania powinny być zgodne z decyzjami 
(świadectwami) placówek naukowo-badawczych, upoważnionych do dopuszczania do powszechnego 
stosowania nowych materiałów i wyrobów w budownictwie.  
Stosowanie popiołów lotnych powinno być zgodne z instrukcją ITB nr 206/77.  
Kontrola dodatków i domieszek powinna być wykonywana zgodnie z wymienionymi wyżej decyzjami i 
instrukcją.  
Zaleca się sprawdzanie doświadczalne skuteczności działania dodatków i domieszek przy ustalaniu recepty 
mieszanki betonowej.  
Dodatki mineralne do betonu stosowanego do wykonywania obiektów przeznaczonych na stały pobyt ludzi, 
wymagają sprawdzenia poziomu stężenia zawartych w nich naturalnych pierwiastków promieniotwórczych wg 
instrukcji ITB nr 234/80.  
 
7.Sprzęt  
Roboty objęte specyfikacją techniczną należy wykonać dowolnymi sprzętem mechanicznym typu samochody 
samowyładowcze , koparki liniowe , spycharki , a także narzędziami ręcznymi spełniającymi wymagania 
określone w STW i OR – Warunki ogólne , pkt. 4  
 
7.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STW i OR - Wymagania ogólne , pkt. 4  
Rodzaje sprzętu używanego do robót ciesielskich szalunkowych, betonowych i zbrojarskich pozostawia się do 
uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub 
narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.  
 
7.2. Deskowania systemowe i wielokrotne.  
1. Rusztowanie podtrzymujące deskowanie do betonu powinno być wykonane w taki sposób, aby mogło 
przenosić obciążenia wywołane:  
- masą własną oraz masą sprzętu do robot betonowych, (np. taczki, wózki, wibratory, zsyparki),  
- masą układanej mieszanki betonowej, z uwzględnieniem obciążeń dynamicznych od rzucanej lub opuszczanej 
mieszanki, jak tez parcia mieszanki w trakcie jej zagęszczania,  
- masą zbrojenia konstrukcji,  
- masą robotników zatrudnionych przy robotach betonowych i żelbetowych. 
2. Wykonane rusztowanie i deskowanie nie powinno odkształcać się pod działaniem obciążeń omówionych w p. 
1. Rusztowanie powinno zachowywać sztywność oraz niezmienność konstrukcji zarówno w trakcie 
betonowania, jak i dojrzewania mieszanki betonowej.  
3. Deskowania, w których będzie układana mieszanka betonowa, powinny być szczelne i zabezpieczone przed 
wyciekaniem zaprawy cementowej z mieszanki.  
4. Deskowania belek, łuków i sklepień o rozpiętości powyżej 4,0 m powinny być wykonane ze strzałką 
"podniesioną" odwrotną do kierunku ugięcia konstrukcji. Wartość tej strzałki, tj. podniesienia deskowania, 
powinna być określona w instrukcji dla danego rodzaju deskowania.  
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5. Prawidłowość wykonania deskowań i rusztowań należy dokładnie sprawdzić z dokumentacją techniczną oraz 
potwierdzić jego zgodność z wymaganiami technicznymi. Dopuszczenie deskowania do użytkowania powinno 
być potwierdzone zapisem inspektora nadzoru technicznego w dzienniku budowy.  
Dopuszcza się stosowanie następujących deskowań systemowych i wielokrotnych  

 deskowania przestawne  
 deskowania ślizgowe  
 deskowania przesuwne  

- deskowania z elementów wielkowymiarowych  
- deskowania z tarcz średniowymiarowych  
- deskowania ślizgowe z gotowych elementów  
- deskowania przesuwne z gotowych elementów  
 
7.3 Sprzęt do robót zbrojarskich  
Do wykonywania zbrojenia elementów i konstrukcji z betonu powinny być stosowane następujące urządzenia:  
-urządzenia i maszyny do prostowania prętów cienkich (walcówki) oraz do prostowania prętów dostarczanych 
w odcinkach prostych,  
-urządzenia i maszyny do cięcia prętów zbrojeniowych na odpowiednia długość,  
-urządzenia i maszyny do kształtowania prętów zbrojeniowych,  
-urządzenia i sprzęt do zgrzewania i spawania prętów zbrojeniowych.  
Urządzenia do cięcia i gięcia prętów mogą być ręczne lub mechaniczne. Ręczne cięcie i gięci może być 
wykonane na prętach o średnicy nie większej niż 20 mm. Zbrojarnie powinny być wyposażone w urządzenia do 
transportu poziomego i pionowego. Zbrojarnie wytwarzające siatki i szkielety zbrojeniowe zgrzewane powinny 
być wyposażone w :  
-zgrzewarki elektryczne punktowe jedno- lub wielopunktowe,  
-zgrzewarki elektryczne doczołowe,  
-agregaty spawalnicze,  
-piece do suszenia elektrod,  
-pojemniki do przechowywania wysuszonych elektrod.  
 
7.3. Sprzęt do robót betonowych  
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
właściwości betonu zarówno w miejscu jego wytworzenia jak też w czasie transportu, wbudowania i 
zagęszczania. Sprzęt używany w robotach betonowych powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i uzyskać 
akceptację Inspektora nadzoru.  
W przypadku wykonywania betonu na budowie należy stosować betoniarki o wymuszonym działaniu (mieszarki 
wolno spadowe są niedopuszczalne). 
Wykonawca powinien wykonać roboty betonowe przy użyciu potrzebnej liczby maszyn o odpowiedniej 
wydajności. Powinny one gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej i wymaganiami Specyfikacji Technicznych. Sprzęt powinien być stale utrzymany w 
dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien również dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym, 
umożliwiającym prowadzenie robót w przypadku awarii sprzętu podstawowego. Inspektor nadzoru poleci 
usunąć z placu budowy sprzęt nie odpowiadający warunkom Kontraktu i wymaganiom sformułowanym w 
Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji Technicznej.  
Do wykonania robót betonowych i żelbetowych należy używać następującego sprzętu:  
- betoniarek do produkcji mieszanek betonowych różnych klas o  
konsystencji gęstoplastycznej  
- wibratory pogrążalne/ buławy/ i powierzchniowe  
- zacieraczki do betonu  
- deskowania inwentaryzowane metalowe lub drewniane z częściowym użyciem materiałów 
drewnopochodnych, takich jak płyty twarde, stemple, łączniki stalowe itp.  
- żuraw samochodowy  
- maszyny do obróbki stali zbrojeniowej tj: prościarka, giętarka, nożyce mechaniczne  
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w ogólnym 
opisie organizacji i metod robót.  
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8. Transport  
 
8.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STW i OR - Wymagania ogólne , pkt. 5  
 
8.2. Transport materiałów szalunkowych i deskowań  
Transport elementów z drewna oraz materiałów drewnopochodnych powinien odbywać  
się środkami przystosowanymi do tego celu. Przewożone elementy powinny być zabezpieczone  
przed uszkodzeniami i zniszczeniem podczas transportu oraz opadami atmosferycznymi.  
 
8.3.Transport zbrojenia  
Elementy zbrojenia, siatki, pakiety szkieletów płaskich i szkielety przestrzenne powinny być przewożone 
środkami transportu przystosowanymi do tego typu przewozów, bez uszkodzeń i deformacji. Wymiary i masa 
elementów zbrojenia powinny być dostosowane do środków transportu. Oddzielne pręty należy przewozić w 
pęczkach, oznakowane i zwinięte drutem.  
Szkielety płaskie jednego rozmiaru powinny być układane na przemian na płask w pakiety po 10 - 20 szt. Każdy 
szkielet płaski lub przestrzenny, wyprodukowany w zakładzie zbrojarskim, powinien być oznakowany 
przymocowaną do niego przywieszką zawierającą:  
- znak wytwórcy,  
- oznaczenie i zasadnicze wymiary szkieletu.  
- zaświadczenie producenta jakości wyrobu, zgodnie z wymogami prawa budowlanego.  
Pakiety szkieletów mogą być transportowane żurawiem w pozycji na płask. W pozycji tej pakiety należy 
podnosić za pomocą 4 zawiesi. Zawiesia lub haki należy zaczepić o pręty podłużne o większej średnicy. 
 
8.4. Transport mieszanki betonowej  
W zależności od ilości masy betonowej i odległości jej przewozu dopuszcza się stosowanie następujących 
środków transportowych:  

 taczek przy odległości do 40 m, przerobie zmianowym do 30 m3, wzniesieniu terenu do 40% i spadku do 10%,  
 wózków dwukołowych (japonek) przy odległości do 80 m, przerobie zmianowym do 100m3, przy wzniesieniu i 

spadku terenu jak powyżej,  
 transportu pompowego przy odległości do 300 m lub wysokości do 35 m i dużych masach betonu przy 

zapewnionej ciągłości betonowania,  
 przenośników taśmowych przy odległości do 25 m i dużych masach betonu,  
 wywrotek samochodowych przy pobieraniu masy betonowej z centralnej wytwórni i odległości przewozu do 5 

km, gdy ilości zmianowego zużycia masy betonowej są stosunkowo nieduże,  
 pojemników mieszarek zainstalowanych na samochodach w warunkach jak w pierwszym, lecz przy odległości 

do 15 km i małym zmianowym zużyciu masy betonowej.  
Środki transportu masy betonowej nie powinny powodować :  

 naruszenia jednorodności masy,  
 zmian w składzie masy w stosunku do stanu początkowego bezpośrednio po wymieszaniu.  

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca układania masy 
betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego sposobu zagęszczania i rodzaju konstrukcji. 
Dopuszczalne odchylenie badanej po transporcie mieszanki w stosunku do założonej projektem może wynosić ± 
1 cm przy stosowaniu stożka opadowego. Dla betonów giętych badanych metodą „Ve-be” różnice nie powinny 
przekraczać:  

 dla betonów gęstoplastycznych ± 4-6,  
 dla betonów wilgotnych ± 10-15.  

Transport masy betonowej przenośnikami taśmowymi dopuszcza się przy zachowaniu następujących warunków  
- Masa betonowa powinna być co najmniej konsystencji plastycznej ( 6 cm wg stożka opadowego ),  
- Szybkość posuwu taśmy nie powinna być większa niż 1m/s, pochylenia przenośnika nie powinien być większy 
niż 18 przy transporcie do góry i 12 przy transporcie w dół,  
- Przenośnik powinien być wyposażony w urządzenie do równomiernego wysypywania masy oraz do zgarniania 
zaprawy i zaczynu z taśmy przy jej ruchu powrotnym przy czym zgarnięty materiał powinien być stopniowo 
wprowadzany do dostarczonej masy betonowej.  
Transport masy betonowej pompowy lub pneumatyczny powinien odbywać się ściśle wg odpowiednich 
instrukcji opracowanych dla danego urządzenia.  
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Mieszanka betonowa powinna być dowożona betonowozami. Ilość betonowozów powinna być tak dobrana, 
aby zapewnić szybkość betonowania z uwzalędnieniem odległości dowozu, czasu wiązania betonu oraz 
koniecznej rezerwy.  
Warunki i czas transportu mieszanki betonowej do miejsca jej układania nie powinny powodować: - segregacji 
składników,  
- zmiany składu mieszanki,  
- zanieczyszczenia mieszanki,  
- obniżenia temperatury przekraczającego granice określone w wymaganiach technologicznych.  
Czas transportu i wbudowania nie powinien być dłuższy niż:  
- 90 minut przy temperaturze powietrza + 15°C, 
- 70 minut przy temperaturze powietrza + 20°C,  
- 30 minut przy temperaturze powietrza + 30°C.  
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, 
dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane 
na piśmie przez Inspektora nadzoru.  
 
9.Szczegółowe wymagania wykonania robót  
 
9.1.Deskowania konstrukcji betonowych i żelbetowych  
Deskowanie i związane z nim rusztowanie powinny w czasie ich eksploatacji zapewnić sztywność i niezmienność 
układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. W przypadkach stosowania nietypowych deskowań i związanych z nim 
rusztowań, projekt ich powinien być każdorazowo oparty na obliczeniach statycznych, odpowiadających 
warunkom PN-64/B-03150 i PN-62/B-03200. Ustalona konstrukcja deskowań powinna być sprawdzona na siły 
wywołane parciem świeżej masy betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemników z uwzględnieniem 
szybkości betonowania, sposobu zagęszczania i obciążania pomostami roboczymi. Konstrukcja deskowań 
powinna umożliwiać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność ich użycia. Tarcze deskowań dla betonów 
ciekłych powinny być tak szczelne, aby zabezpieczały przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowej. 
Deskowanie belek i rozpiętości ponad 3,0 m powinny być wykonane ze strzałką roboczą skierowaną w 
odwrotnym kierunku od ich ugięcia, przy czym wielkość tej strzałki nie może być mniejsza od maksymalnego 
przewidywanego ugięcia tych belek przy obciążeniu całkowitym. Deskowania powinny być wykonane ściśle wg. 
ich dokumentacji technicznej i przed wypełnieniem ich masą betonową dokładnie sprawdzone, aby wykluczały 
możliwość jakichkolwiek zniekształceń lub odchyleń w wymiarach betonowej konstrukcji. Prawidłowość 
wykonania deskowań i związanych z nim rusztowań powinna być stwierdzona przez kontrolę techniczną. 
Deskowania nieimpregnowane przed wypełnieniem ich masą betonową powinny być obficie zlewane wodą.  
Dopuszcza się następujące typy deskowania :  
 
a) Deskowania indywidualne ( zwykłe ) wykonane całkowicie z drewna lub częściowym użyciem materiałów 
drewnopochodnych bezpośrednio na miejscu wykonania robót betonowych, żelbetowych, konstrukcji 
specjalnych niepowtarzalnych; stosowanie deskowań indywidualnych (zwykłych) w innych przypadkach 
wymaga uzasadnienia koniecznością techniczną lub celowością gospodarczą. Deskowanie indywidualne z 
drewna lub z częściowym użyciem materiałów drewnopochodnych i innych wykonane na miejscu robot 
betonowych lub żelbetowych powinno być stosowane w przypadkach konieczności technicznej lub celowości 
gospodarczej. Konstrukcje deskowania i podtrzymującego je rusztowania powinny być zgodne z projektem i 
ogólnymi wymaganiami podanymi w p. 5.1. Stężenia stojaków drewnianych przybite krzyżowo w dwóch 
wzajemnie prostopadłych kierunkach powinny być z desek grubości co najmniej 25 mm. Stężenia ukośne należy 
przybijać trzema gwoździami do każdego stojaka jak najbliżej górnego i dolnego ich końca. Lężnie, stojaki, 
podwaliny ciągłe oraz stężenia poziome i ukośne powinny zapewnić sztywny układ trójkątny. W przypadku gdy 
w jednej płaszczyźnie nie ma ciągłych leżni, funkcję prętów poziomych w układzie trójkątnym powinno spełniać 
deskowanie. Stojaki należy rozstawiać w odstępach 1 -1,4 m. Przy obciążeniu powyżej 500 daN/m2 stojaki 
powinny być rozstawione co 0,8 m. Rozbiórkę rusztowania należy rozpoczynać od wybicia klinów spod stojaków 
i opuszczenia deskowania.  
 
b) Deskowania z gotowych elementów z materiałów jak wyżej lub metalowe o możliwości wielokrotnego 
użycia dla określonych elementów, belki, słupy, płyty, oraz do wykonania powtarzalnych układów konstrukcji 
betonowych lub żelbetowych, deskowania już z gotowych elementów dzielą się na:  

 deskowania przestawne  
 deskowania ślizgowe  
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 deskowania przesuwne  
Deskowania z gotowych elementów przestawne mogą być wykonane jako :  
- Deskowania z tarcz średniowymiarowych  deskowanie z tarcz, których ciężar nie może być większy niż 60 kg 
, dostosowanych do przestawiania ręcznego i wykonania powtarzających się elementów jednakowych lub 
podobnych układów konstrukcyjnych, przy ewentualnym przystosowaniu tylko niektórych tarcz. Układ tarcz 
tych deskowań w rozwinięciu powinien być ustalony przed rozpoczęciem montażu deskowań.  
Deskowania przestawne z tarcz średniowymiarowych stosuje się w dwóch układach:  
- W układzie tarcz pionowym  do wykonania budynków o jednakowej wysokości powtarzalnych kondygnacji  
- W układzie tarcz poziomym  do wykonania budynków o powtarzalnych rzutach , lecz różnych wysokościach 
kondygnacji.  
Szerokość tarcz deskowania układu pionowego oraz długość tarcz układu poziomego powinny odpowiadać 
zasadom kondygnacji modularnej projektowania budynków.  
Wysokość tarcz układu pionowego powinna odpowiadać wysokości betonowych ścian, szerokość tarcz układu 
poziomego powinna być podzielnikiem wysokości betonowej ściany.  
- Deskowania z elementów wielkowymiarowych  deskowania z elementów dostosowanych całkowicie do 
układu i wymiarów poszczególnych elementów budowli i przewidzianych do przestawiania za pomocą urządzeń 
mechanicznych; dokumentacja tych deskowań powinna stanowić część projektu budowlanego.  
Materiały do deskowań przestawnych. Pokrycie tarcz powinny być wykonane z desek sosnowych, świerkowych 
lub jodłowych o grubości 25 mm jednostronnie struganych klasy IV oraz materiałów drewnopochodnych, jak 
sklejka wodoodporna bakelityzowana o cienkich słojach i płyty pilśniowe odpowiadające PN-69/7122-11, o 
grubości zapewniającej całkowitą sztywność poszycia po wypełnieniu deskowań masą betonową. Drewniane 
ramy tarcz i poszycie z desek powinny być impregnowane. Tarcze stalowe deskowań przestawnych powinny 
być wykonane jako kraty spawane ze stali walcowanej profilowej i przyspawanego do nich poszycia z blachy 
stalowej grubości min. 1 mm Kraty powinny odpowiadać następującym warunkom:  
- Zapewniać całkowitą sztywność tarczy i poszycia oraz szczelność na stykach tarcz sąsiednich.  
- Całkowity ciężar tarczy stalowej przewidzianej do przestawiania ręcznego nie powinny przekraczać 60 kg.  
- Sposób łączenia poszczególnych tarcz powinien zapewniać sztywność całego deskowania oraz wykluczać 
deskowanie śrub ze względu na nieuniknione zalewanie gwintów mlekiem cementowym i trudność ich 
czyszczenia.  
Wymagania techniczne dla zestawu tarcz deskowania przestawnego. Konstrukcja zmontowanego zestawu tarcz 
deskowania przestawnego powinna być dostatecznie sztywna i wytrzymała dla ułożenia dla ułożenia na niej 
prefabrykowanych belek stropowych w celu wykorzystania ich jako konstrukcji nośnej pomostu roboczego przy 
betonowaniu ścian. Po całkowitym zmontowaniu deskowań przestawnych przed przystąpieniem do 
betonowania ścian powinna być sprawdzona dokładność wykonania połączeń wszystkich tarcz oraz 
prawidłowość ustalenia płaszczyzn deskowań w pionie. Wszystkie tarcze deskowania powinny być 
ponumerowane. W przypadku 
powtarzalnych układów ścian na wyższych kondygnacjach układ tarcz przestawnych deskowań powinien być 
zachowany. Urządzenia regulujące odstępy między przeciwległymi tarczami powinny umożliwiać wykonanie 
różnych grubości ścian betonowych przewidzianych w dokumentacji technicznej budynków. Poza tym powinny 
zabezpieczać wzajemną niezmienność zmontowanego zestawu tarcz deskowania. Zmontowane zestawy 
deskowań powinny być usztywnione podporami zabezpieczającymi je bądź przed przesunięciem lub 
odchyleniem od pionu, bądź zwichrowaniem deskowań w stosunku do wytrasowanej linii ścian.  
Odchylenia wymiarowe. Odchylenia w wymiarach poszczególnych tarcz nie powinny przekraczać w szerokości 
tarczy ± 3mm, a w długości ± 5mm. Odchylenia powinny być różnokierunkowe, aby na całej długości budynku 
różnic ogólnego wymiaru nie przekraczała ± 4 cm. W tym celu należy ściany długie podzielić na odcinki 
montażowe i w pierwszej kolejności ustawić skrajne tarcze tych odcinków.  
- Deskowania ślizgowe z gotowych elementów.- do wykonania konstrukcji żelbetowej w  
deskowaniu ślizgowym mogą być stosowane dwa typy tych deskowań i rusztowań.  
- Na podnośnikach śrubowych (podnoszenie ręczne)  
- Na podnośnikach hydraulicznych (podnoszenie mechaniczne  
Dokumentacja robocza deskowań i rusztowań ślizgowych technicznej budynku projektowanego do wykonania 
tą metodą. Wprowadzenie na budowie jakichkolwiek zmian w tej dokumentacji bez uzgodnienia z właściwym 
biurem projektowym jest niedopuszczalne. W przypadku stosowania deskowań ślizgowych typowych, 
używanych już na innych budowach i konieczności wymiany elementów uszkodzonych, elementy zamienne 
powinny być wykonane ściśle wg. wzoru elementów nieuszkodzonych. Materiały do deskowań ślizgowych. 
Konstrukcje ram podnośników śrubowych należy wykonywać z drewna sosnowego tartego kl. III. Poszycie tarcz 
deskowania należy wykonywać z desek sosnowych kl. III, jednostronnie struganych, pozostałe zaś elementy 
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drewniane tarcz oraz konstrukcja rusztowań i pomostów z drewna tartego sosnowego, jodłowego i 
świerkowego kl. IV. Tarcze deskowań powinny być impregnowane olejem mineralnym na gorącą. Śruby w 
złączach poszczególnych elementów deskowań i rusztowań powinny mieć średnicę nie mniejszą niż 16 mm i 
odpowiadać PN-74/M-82101. Średnica stalowych wieszaków w podwieszonych rusztowaniach nie powinna być 
mniejsza niż 16mm oraz średnica wieszaków w ramach podnośników i przy tarczach niż 20mm. Pręty niosące 
podnośników śrubowych powinny być wykonane ze stali St37a o średnicy nie mniejszej niż 24 mm i nie większej 
niż 28 mm w zależności od ich rozstawu i wielkości obciążeń. Wszystkie nakrętki powinny być wykonane 
fabrycznie. Wszystkie części stalowe konstrukcji deskowań i rusztowań ślizgowych powinny być powleczone 
lakierem asfaltowym, z wyjątkiem gwintów, które należy zabezpieczyć smarami lub olejami mineralnymi. 
Konstrukcje ram podnośników hydraulicznych należy wykonać ze stali walcowanej profilowanej. Konstrukcja ta 
powinna być dostosowana do łatwego przestawienia jednego słupa ramy wzdłuż jej poprzeczek dla regulacji 
rozstawu tarcz deskowania w dostosowaniu do grubości betonowanej ściany konstrukcji. Tarcze deskowań 
mogą być wykonane z desek , jak podano w lub z blachy stalowej o grubości od 1 do 3 mm. W obu przypadkach 
tarcze powinny być umocowane do słupków w sposób umożliwiający ich łatwy montaż i demontaż. Średnica 
prętów niosących powinna być dostosowana do średnicy odpowiednich otworów w podnośnikach 
hydraulicznych, rozstaw podnośników zaś taki aby maksymalne robocze obciążenie prętów niosących nie 
przekraczało obciążenia dopuszczalnego ustalonego w dokumentacji technicznej tych deskowań.  
Montaż deskowań i rusztowań ślizgowych powinien być wykonany w 2 etapach.  
- Scalanie na przygotowanym w tym celu pomoście przyobiektowym poszczególnych elementów w zespoły 
odpowiadające warunkom dokumentacji technicznej oraz udźwigowi znajdującego się na budowie sprzętu 
montażowego. 
- Montaż zestawów bezpośrednio na obiekcie na podstawie wyjściowej ślizgu.  
Poszczególne elementy deskowań i urządzeń ślizgowych orz ich scalone zestawy powinny być wykonane ściśle 
wg. dokumentacji roboczej ze sprawdzeniem sztywności wszystkich połączeń. Scalone i sprawdzone zestawy 
powinny być ponumerowane i do czasu ich zmontowania na podstawie ślizgu, zabezpieczone przed 
możliwością uszkodzenia lub odkształcenia, w szczególności odkształcenia pionowej zbieżności poszycia, 
koniecznej dla zmniejszenia tarcia deskowania o beton. Montaż scalonych zestawów na podstawie wyjściowej 
ślizgu powinien być wykonywany w kolejności ustalonej w dokumentacji organizacyjnej wykonania budowy tą 
metodą. Po zmontowaniu deskowań ślizgowych wraz ze wszystkimi urządzeniami powinna być 
przeprowadzona dokładna kontrola prawidłowości wykonania wszystkich połączeń, poziomego, pionowego 
ustawienia całej konstrukcji, zamocowania rusztowań podwieszonych oraz w przypadku stosowania 
podnośników hydraulicznych sprawności działania pompy, silnika, całej instalacji. Takie samo sprawdzenie 
powinno być przeprowadzone po zabetonowaniu pierwszej warstwy wzdłuż wszystkich ścian i podniesieniu 
deskowania ślizgowego na wysokość około 0,5m. Utrzymanie niezmienności układu deskowań i urządzeń 
ślizgowych w czasie wykonywania robót powinno być zabezpieczone przez:  
- Ustawienie prętów niosących ściśle pionowo oraz w osi ścian i deskowania.  
- Równomierny posuw na obwodzie wszystkich ścian budynku na jednakową wysokość (przy podnoszeniu 
ręcznym posuw tylko na komendę)  
- Stosowanie na przemian pokręteł prawo- i lewoskrętnych przy podnośnikach śrubowych.  
Ścisłe utrzymanie jednakowego poziomu deskowań i rusztowań ślizgowych na całym rzucie budynku, w czasie 
ich posuwu, warunkuje ich dokładność pionowego wykonania ścian. Urządzenia kontrolne poziomu powinny 
być stale umocowane przy podnośnikach narożnych wszystkich pólpomostów roboczych, a działanie ich 
powinno umożliwiać jednoczesne sprawdzenie poziomu oraz wielkości posuwu poślizgu na całym rzucie 
budynku. Urządzenie to powinno być zabezpieczone przed możliwością przypadkowego zniekształcenia 
wielkości pomiarów. Dla kontroli pionu budynku, w czasie posuwu poślizgu, powinny być założone co najmniej 
przy jego narożach stałe repery, a do górnych rygli zewnętrznego deskowania ślizgowego powinny być 
przymocowane kołowrotki z podwieszonymi do nich na linkach nylonowych ciężkimi pionami, ustabilizowanymi 
w stosunku do przyjętych stałych punktów na reperach. Użytkowanie pomostów roboczych może nastąpić po 
komisyjnym stwierdzeniu prawidłowości ich wykonania. Stan pomostów roboczych w szczególności pomostów 
podwieszonych, powinien być stale kontrolowany przez cały okres ich użytkowania. Obciążenie pomostów 
roboczych nie powinno w żadnym przypadku przekraczać norm ustalonych w dokumentacji technicznej i 
podanych w tablicach w miejscach widocznych na wszystkich pomostach. Kolejność i sposób przeprowadzenia 
demontażu ślizgowego po całkowitym zakończeniu robót betonowych powinny być ustalone w jego 
dokumentacji roboczej, a w przypadku stosowania deskowań typowych – w konstrukcji o ich eksploatacji.  
- Deskowania przesuwne z gotowych elementów.- deskowania przesuwne stosuje się do monolitycznego 
wykonania hal przemysłowych powtarzalnych segmentach o przekryciach łupinowych. Konstrukcja tych 
deskowań może być wykonana z kształtowników lub rur stalowych z podszyciem z blach stalowych lub też jako 
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szkielet z okrąglaków oraz kantówki drewnianej z poszycia desek. W każdym przypadku zastosowania 
deskowania przesuwnego nietypowego, jego dokumentacja robocza powinna stanowić część dokumentacji 
technicznej zamierzonej do wykonania hali przemysłowej.  
Deskowania przesuwne o konstrukcji stalowej powinny być stosowane w przypadkach wykonywania hal 
nietypowych, zapewniających dużą wielokrotność użycia tych deskowań oraz gdy przewiduje się wykonanie 
robót betonowych z przyspieszeniem dojrzewania przy użyciu 
pary. Deskowania przesuwne o konstrukcji drewnianej mogą być stosowane, gdy wyniki analizy techniczno 
ekonomicznej wskazują na celowość zastosowania przy monolitycznym wykonaniu tej metody hal nietypowych 
na jednej budowie, lub nawet typowych, lecz o uproszczonej, łatwo rozbieralnej konstrukcji, jak to występuje 
przy wykonaniu sklepień z prefabrykowanych elementów żelbetowych. Deskowania przesuwne o konstrukcji 
drewnianej wyklucza możliwość stosowania przyspieszenia dojrzewania betonu za pomocą pary. Wymagania 
techniczne dla deskowań przesuwnych. Jeżeli deskowanie przesuwne zmontowane jest więcej niż na jednym 
wózku szynowym, wózki te powinny być sztywno sprężone w celu zabezpieczenia przed deformacją 
deskowania w czasie przesuwu; w każdym jednak przypadku po ustawieniu deskowania na nowym stanowisku 
roboczym powinno ono być starannie skontrolowane, w szczególności wszystkie złącza elementów i wielkości 
strzałek łuków, wszystkie zaś usterki i błędy usunięte. Po całkowitym zakończeniu robót wykonywanych przy 
użyciu deskowań przesuwnych na jednym placu budowy, deskowanie typowe przewidziane do wykorzystania 
na innych budowach powinno być rozebrane na części łatwe do transportu, staranie oczyszczone, wszystkie 
uszkodzenia usunięte i po zewidencjonowaniu poszczególnych części magazynowane z zabezpieczeniem przed 
wpływami atmosferycznymi i możliwością uszkodzenia. Do stemplowania deskowań stropów powinny być 
stosowane stemple stalowe teleskopowe. Stemple powinny być usztywnione między sobą za pomocą stężeń 
poziomych z rur i złącz stalowych. Stemple z drewna wg PN-61/D-95016 mogą być stosowane w przypadkach 
uzasadnionej konieczności. Stemple te powinny być usztywnione deskami o grubości minimum 24 mm, 
przybitymi krzyżowo w dwóch prostopadłych do siebie kierunkami.  
Dźwigarki deskowań bez stemplowych powinny być dostosowane do regulacji ich rozpiętości w granicach 3,5 
do 5,5 m, najczęściej występującej rozpiętości stropów.  
Ciężar dźwigarków bez stemplowych nie powinien przekraczać 80 kg w celu umożliwienia ich ręcznego 
podniesienia i ustawienia na oporach.  
Konstrukcja dźwigarków bez stemplowych powinna umożliwiać regulację roboczej odwrotnej strzałki ugięcia 
oraz przeprowadzenia demontażu dźwigarków w 2 etapach: pierwszy etap – częściowe opuszczenie 
dźwigarków dla zdjęcia deskowań, drugi etap – zdjęcie dźwigarków.  
Szerokość górnych półek dźwigarków bezstemplowych nie powinna być mniejsza od 12 cm, tarcze deskowań 
układane na dźwigarkach powinny mieć przybite od spodu listwy zabezpieczające przed przesunięciem się tarcz 
na oporach.  
 
9.1.1 Usuwanie deskowań  
l . 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.  
2. Usuwanie deskowania powinno być prze prowadzane w sposób wykluczający uszkodzenie powierzchni 
rozdeskowanych konstrukcji oraz elementów deskowań.  
3. Usuwanie podpór, dźwigarów i innych elementów podtrzymujących deskowanie konstrukcji nośnych może 
być dokonane po usunięciu deskowania bocznego i stwierdzeniu prawidłowości wykonania rozdeskowanych 
fragmentów konstrukcji. Usuwanie podpór rusztowań należy przeprowadzać w takiej kolejności, aby nie 
wywołać szkodliwych naprężeń we wznoszonej konstrukcji.  
4. Usuwanie deskowań zabetonowanych stropów budynków wielokondygnacyjnych należy przeprowadzać przy 
zachowaniu następujących zasad:  
- usunięcie podpór deskowania stropu znajdującego się bezpośrednio pod betonowanym stropem jest 
niedopuszczalne, - podpory deskowania następnego, niżej położonego stropu mogą być usunięte tylko 
częściowo, gdyż pod wszystkimi belkami i podciągami o rozpiętości 4 m i większej powinny być pozostawione 
stojaki w odległości niewiększej niż 3m,  
- całkowite usunięcie deskowania stropów leżących niżej może nastąpić pod warunkiem osiągnięcia przez 
beton, tych stropów założonej w projekcie wytrzymałości.  
5. Płyty deskowań usuwane za pomocą urządzeń podnośnikowych powinny być przed ich podniesieniem 
oddzielone od betonu. Usuwanie deskowania przestawnego konstrukcji bardziej skomplikowanych powinno 
być przeprowadzone w sposób podany w instrukcji roboczej.  
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6. Kolejność i sposób demontażu deskowania ślizgowego powinny być ustalone w jego projekcie, a w przypadku 
deskowań inwentarzowych - w instrukcji o ich eksploatacji. Kolejność rozbiórki deskowania ślizgowego i 
wszystkich przytwierdzonych do niego urządzeń powinna zapewniać stateczność pozostałych konstrukcji 
deskowania po usunięciu poszczególnych jego części. W przypadku gdy pomost roboczy deskowania ślizgowego 
jest jednocześnie deskowaniem górnego stropu, rozebranie deskowania może nastąpić dopiero po osiągnięciu 
przez beton tego stropu wytrzymałości projektowanej.  
7. Niezależnie od rodzaju deskowań, przy ich usuwaniu należy przestrzegać następujących zasad: .  
a) usunięcie bocznych elementów deskowania nie przenoszących obciążenia od ciężaru konstrukcji dopuszcza 
się po osiągnięciu przez beton wytrzymałości zapewniającej nieuszkodzenie powierzchni oraz krawędzi 
elementów,  
b) 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 1\1Pa 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 G m - 100 % projektowanej wytrzymałości betonu,  
c) deskowania inwentaryzowane po zdemontowaniu należy oczyścić z resztek zaprawy, sprawdzić starannie, czy 
nie wymagają naprawy lub wymiany uszkodzonych elementów, pokryć środkami zmniejszającymi przyczepność 
betonu,  
d) rozbiórkę deskowań tradycyjnych należy przeprowadzać ostrożnie. aby nie niszczyć materiału; materiał 
uzyskany z rozbiórki należy oczyścić z gwoździ i zaprawy, posegregować i przygotować do ponownego 
wykorzystania.  
 
9.2. Zbrojenie elementów żelbetowych  
Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom PN-91/S-10042, a klasy i gatunki 
stali winny być zgodne z rysunkami roboczymi i odpowiadać klasom betonu. Przewożenie stali na budowę 
powinno odbywać się w sposób zabezpieczający ją przed odkształceniami i zanieczyszczeniami. Stal 
zbrojeniowa nie jest zabezpieczona przed korozją w okresie przed wbudowaniem. Należy dążyć, by stal taka 
była magazynowana w miejscu nie narażonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie. 
Zabezpieczeniem przed nadmierną korozją stali zbrojeniowej, magazynowanej na otwartym powietrzu, może 
być powłoka wykonana z mleczka cementowego. Pręty zbrojenia, przed ich ułożeniem w deskowaniu, należy 
oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. Stal pokrytą rdzą oczyszcza się szczotkami ręcznie lub 
mechanicznie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabłoconą 
należy zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. Pręty zbrojeniowe 
zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną, należy opalać aż do całkowitego usunięcia 
zanieczyszczeń. Pręty, używane do zbrojenia powinny być proste. Dopuszczalna wielkość miejscowego 
wykrzywienia nie powinna przekraczać 4mm. W przypadku większych odchyłek stal zbrojeniową należy 
prostować za pomocą młotków, prostowarki i wyciągarek. Cięcie prętów należy wykonać przy maksymalnym 
wykorzystaniu materiałów. Pręty ucina się z dokładnością do l,0cm. Cięcie wykonuje się przy pomocy 
mechanicznych noży. Dopuszcza się cięcie palnikiem acetylenowym. Gięcie prętów należy wykonywać zgodnie z 
dokumentacją techniczną i normą PN-91/S-10042. Na zimno na budowie można wykonywać odgięcia prętów o 
średnicy do d<12mm. Pręty o średnicy d>12mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. 
Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. Minimalna odległość od krzywizny pręta do 
miejsca, gdzie można na nim położyć spoinę, wynosi l0d. Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z PN-
91/S-10042. Do zgrzewania i spawania prętów mogą być dopuszczeni tylko spawacze mający odpowiednie 
uprawnienia. Skrzyżowania prętów należy wiązać miękkim drutem lub spawać w ilości min. 30% skrzyżowań.  
Własności mechaniczne stali używanych do zbrojenia betonów powinny odpowiadać postanowieniom PN-56/B-
03260. Stal dostarczona na budowę powinna być zaopatrzona w zaświadczenie (atest) stwierdzające jej 
gatunek. Dostarczoną na budowę stal, która:  

 nie ma zaświadczenia (atestu)oględziny zewnętrzne nasuwają wątpliwości co do jej własności,  
 pęka przy wykonywaniu haków,  
 użyta ma być do specjalnych konstrukcji,  

Należy zbadać laboratoryjnie zgodnie z PN-71/H-04310.  
Badanie stali na budowie. Ciężar badanej stali na budowie nie powinien przekraczać 60 ton. Z każdej partii 
należy pobierać 6 próbek do badania do określenia granicy plastyczności. Stal może być przeznaczona do 
zbrojenia tylko wówczas, jeżeli na próbkach zginanych nie następują pęknięcia lub rozwarstwienia. Jeżeli 
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rzeczywista granica plastyczności jest niższa od stwierdzonej na zaświadczeniu lub żądnej, stal badana może być 
użyta do zbrojenia konstrukcji pod warunkiem zmiany zaprojektowanego przekroju zbrojenia odpowiednio do 
rzeczywistej granicy plastyczności ustalonej na podstawie badań.  
Haki, odcięcia prętów, złącza, rozmieszczenia zbrojenia należy wykonywać według projektu przy równoczesnym 
zachowaniu postanowień PN-56/B-03260.  
Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z PN-56/-03260. Do zgrzewania i spawania prętów mogą być 
dopuszczeni jedynie spawacze wykwalifikowani, mający odpowiednie uprawnienia.  
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami. Skrzyżowania 
zbrojenia płyt i ścian wiąże się, spawa, łączy:  
- W dwóch rzędach prętów skrajnych- każde skrzyżowanie.  
- W pozostałych skrzyżowaniach – co drugie w szachownicę.  
W zbrojeniach płyt opartych na wszystkich podporach należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów. W 
szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów narożnych ze strzemionami. 
Skrzyżowania prętów z prostymi odcinkami strzemion należy łączyć na przemian. Końce strzemion należy 
odginać do wewnątrz słupa lub belki. Długość haków strzemion powinna wynosić przy średnicach do 8 mm co 
najmniej 60 mm, a przy średnicach od 0 do 12 mm co najmniej 80 mm Dopuszczalne odchylenie strzemion od 
linii prostopadłej do zbrojenia podłużnego nie powinno przekraczać 3%. Zamknięcia strzemion należy 
umieszczać na przemian. Przy stosowaniu spawania skrzyżowań prętów i strzemion styki spawania mogą 
znajdować się na jednym pręcie. Siatki i szkielety płaskie zgrzewane lub spawane należy zgrzewać lub spawać w 
punktach pokazanych w rysunkach roboczych, Siatki i szkielety zgrzewane lub spawane należy wykonywać w 
prostopadłym układzie prętów głównych i rozdzielczych, chyba że na rysunkach roboczych wskazano inaczej. 
Długość prętów występujących poza skrajny pręt siatki lub szkieletu płaskiego nie powinna być mniejsza niż 10 
mm i nie powinna przekraczać 25 mm. Różnica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekraczać ± 3. 
Dopuszczalna różnica w wykonaniu siatki na jej długości nie powinna przekraczać ± 25mm. Badanie na 
wytrzymałość siatek i szkieletów płaskich należy przeprowadzać przyjmując za partię ich liczbę o ciężarze nie 
przekraczającym 10 ton. Liczba badanych siatek lub szkieletów płaskich nie powinna być mniejsza niż 3 na 
partię. Badanie należy przeprowadzać rozrywając pręty w kierunku prostopadłym do płaszczyzny siatki lub 
szkieletu na całej siatce, podpierając pręt górny w miejscach łączenia i podwieszając ciężar do pręta dolnego. 
Badany węzeł powinien wytrzymać obciążenie nie mniejsze od podwójnego ciężaru siatki lub szkieletu 
płaskiego. Badaniu należy poddawać trzy skrzyżowania prętów, jedno w rzędzie skrajnym i dwa w rzędach 
środkowych. W przypadku gdy jedno ze skrzyżowań zostanie zerwane, próbom należy poddać co najmniej sześć 
siatek lub szkieletów płaskich. Jeżeli badanie podwójnej liczby próbek da również wynik ujemny, wówczas 
partię należy odrzucić.  
Liczba uszkodzonych skrzyżowań w dostarczonych na budowę siatkach lub szkieletach płaskich nie powinna 
przekraczać 4 w stosunku do wszystkich skrzyżowań w siatce lub szkielecie płaskim. Liczba uszkodzonych 
skrzyżowań nie powinna przekraczać 25% ogólnej ich liczby.  
Szkielety przestrzenne należy wykonywać przez łączenie prętów pojedynczych lub szkieletów płaskich. Łączenie 
powinno odbywać się przez zgrzewanie, spawanie, wiązanie miękkim drutem. Szkielety zbrojenia 
samonośnego, niosące ciężar własny, ciężar deskowania i ciężar masy betonowej należy wykonywać zgodnie z 
zasadami montażu konstrukcji stalowych.  
Montaż zbrojenia belek bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać tylko w tym przypadku, jeśli 
deskowanie belki może być montowane po ułożeniu zbrojenia. Montaż zbrojenia płyt należy wykonywać 
bezpośrednio na deskowaniu według naznaczonego rozstawu prętów. Dla zachowania właściwej grubości 
otulenia prętów zbrojenia betonu, należy układane na deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami 
betonowymi o grubości równej grubości otulenia. Długość zakładu złącz prętów głównych siatek spawanych i 
szkieletów płaskich spawanych, o jednostronnym ułożeniu prętów podłużnych, powinna wynosić 30 średnic.  
Długość zakładu dla siatek spawanych w kierunku prętów roboczych powinna wynosić co najmniej dwukrotną 
długość oka siatki plus 50 mm licząc między skrajnymi prętami rozdzielczymi, nie mniej jednak niż 250 mm. 
Złącza siatek należy wykonywać na przemian.  
Długość zakładu dla siatek spawanych w kierunku prętów rozdzielczych powinna wynosić co najmniej 0,5 
długości oka siatki. Jeżeli element zbrojny siatką jest podparty na podporze skrajnej swobodnie, wówczas 
skrajny pręt rozdzielczy siatki powinien znajdować się poza krawędzią wewnętrzną podpory. W przypadku gdy 
warunek ten nie może być spełniony, należy końce prętów głównych zakończyć hakami. Jeżeli belka jest 
zbrojona szkieletami płaskimi, to skrajny poprzeczny pręt szkieletu należy umieszczać poza wewnętrzną 
krawędzią podpory, w odległości nie mniejszej niż 20 średnic prętów głównych. Szkielety przestrzenne 
zbrojenia po ich ustawieniu i ułożeniu w deskowaniu należy łączyć zgodnie z rysunkami roboczymi przez 
spawanie. Szkielety ze stali zbrojeniowej o średnicach do 16 mm można łączyć drutem miękkim.  
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Minimalny odstęp prętów zbrojenia nośnego.  
Odległość między poszczególnymi prętami ca mierzona w świetle powinna być nie mniejsza niż średnica pręta 
grubszego d i nie mniejsza niż wartości podane w PN-84/B-03264 tab. 19.  
W przypadku gdy zapewnione są warunki prawidłowego zagęszczenia betonu (przy użyciu wibratorów) zezwala 
się na grupowanie prętów parami . Odległość ca między parami prętów powinna wynosić nie mniej niż 1,Sd i 
nie mniej niż 30 mm. 5,2. Maksymalny rozstaw prętów zbrojenia nośnego leżących w jednej płaszczyźnie, 
mierzony w osiach wynosi: 
a) w elementach zginanych, w miejscach występowania ekstremalnych momentów zginających  
- przy zbrojeniu jednokierunkowym  
dla h > 100 mm - 1,2h i nie więcej niż 250 mm,  
dla h ≤ 100 mm - 120 mm,  
- przy zbrojeniu dwukierunkowym - 250 mm,  
b) w elementach ściskanych - 400 mm.  
Haki i pętle kotwiące.  
Haki półokrągłe , stosowane przy prętach gładkich ze stali klas A-O i A-I oraz haki proste i pętle kotwiące, 
stosowane przy prętach żebrowanych ze stali klas A-II, A-III, A-IIIN wykonywać należy przy użyciu trzpieni 
rolkowych, których średnica da nie może być mniejsza niż:  
- dla prętów ze stali klas A-O i A-I  
2,5d - przy d ≤ 20 mm,  
3d - przy d> 20 mm,  
- dla prętów ze stali klas A-II, A-III  
4d - przy d ≤ 20 mm,  
5d - przy d > 20 mm,  
- dla prętów ze stali A-IIIN  
5d - przy d ≤ 18 mm.  
Zagięcia prętów na długości.  
Wewnętrzna średnica zagięcia prętów zbrojenia głównego powinna być nie mniejsza niż  
10d - dla stali klasy A-O, A-I i A-II,  
15d- dla stali klasy A-III i A-111N.  
Jeżeli naprężenia ba w miejscu zagięcia pręta w stanie granicznym nośności spełniają warunek; można określać 
wg wzoru da =0,4d δa / Rb lecz nie mniej niż podane wyżej  
W miejscach zagięć i załamań elementów (np. naroża ram), w których zagięciu ulegają jednocześnie wszystkie 
pręty zbrojenia rozciąganego, należy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 20d, bez względu na rodzaj 
stali. Wewnętrzna średnica zagięcia strzemion i prętów montażowych powinna spełniać warunki podane wyżej.  
. Kotwienie prętów.  
Podstawowa długość zakotwienia prętów (gładkich - haków) podana jest w tabeli poniżej.  
Podstawowa długość zakotwienia la0 
Tabela 

 
Wartości la0 należy zwiększyć: -0 20% w przypadku:  
a) kotwienia prętów poziomych usytuowanych w odległości mniejszej niż 100 mm od górnej powierzchni 
elementu o wysokości h > 0,4 m, wykonywanego na miejscu budowy.  
b) kotwienia poziomych prętów w konstrukcjach betonowanych w sposób ciągły systemem ślizgowym;  
- o 50% w przypadku konstrukcji poddanych obciążeniom wielokrotnie zmiennym. 
W przypadku stosowania specjalnych rodzajów zakotwień w postaci płytek oporowych, śrub itp., długości 
zakotwienia prętów należy ustalać na podstawie wyników obliczeń lub badań.  
W przypadku zamocowania elementu w murze (np. wspornik) długość zakotwienia należy zwiększyć o 0,3h ; 
długość odcinka prostego (do zagięcia) prętów zaginanych przy średnicach zagięcia przyjmowanych jak dla 
haków (5.3) powinna wynosić nie mniej niż 0,3h + 0,51a, przy czym całkowita długość zakotwienia powinna być 
nie mniejsza niż 0,3h + /a. Spełnienie powyższych wymagań zakotwienia prętów nie zwalnia od obowiązku 
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sprawdzenia długości zamocowania elementu w murze, ze względu na docisk i stateczność. Długość 
zakotwienia prętów odgiętych, tzn. długość odcinków prostych na końcach prętów odgiętych powinna wynosić:  
20d - jeżeli kotwienie następuje w strefie rozciąganej,  
10d - jeżeli kotwienie następuje w strefie ściskanej.  
Pręty należy przedłużać poza przekrój, w którym obliczeniowo przestają być potrzebne, na długość nie mniejszą 
niż: O,5h + 20d, lecz nie większą niż la - w przypadku prętów rozciąganych,  
20d i 250 mm - w przypadku prętów ściskanych.  
Pręty rozciągane doprowadzane do podpór elementów zginanych należy przedłużyć poza krawędź podpory o 
odcinek równy:  
a) w elementach nie wymagających obliczania zbrojenia na siłę poprzeczną- 5 d,  
b) w elementach wymagających obliczenia zbrojenia na siłę poprzeczną:  
15d - przy doprowadzeniu do podpory 1/3 prętów wymaganych w przęśle,  
10d - przy doprowadzeniu do podpory co najmniej 2/3 prętów wymaganych w przęśle.  
Łączenie prętów  
Zbrojenie powinno składać się, jeżeli jest to możliwe, z prętów nieprzerwanych na długości jednego przęsła lub 
jednego elementu konstrukcyjnego. Gdy warunek ten nie może być spełniony, odcinki prętów powinny być w 
zasadzie łączone za pomocą spajania. Dopuszcza się łączenie prętów na zakład. Zaleca się, aby łączenia prętów 
znajdowały się w przekrojach, w których nośność prętów nie jest w pełni wykorzystana Połączenia na zakład 
prętów o średnicy 25 mm i większej oraz prętów zbrojenia w prętowych elementach konstrukcji, których cały 
przekrój jest rozciągany (np. ściągi i wieszaki), nie należy łączyć na zakład. Rozstaw strzemion na długości 
połączenia powinien być zmniejszony dwukrotnie w stosunku do wymaganego na danym odcinku elementu. 
Długość zakładu prętów należy przyjmować równą co najmniej długości zakotwienia la wg 5.5.  
Siatki zbrojeniowe. Wymagania ogólne  
Osiowy rozstaw prętów w siatkach powinien być nie mniejszy niż 50 mm i nie większy niż 400 mm. Siatek 
zbrojeniowych nie należy stosować w konstrukcjach poddanych obciążeniom wielokrotnie zmiennym lub 
dynamicznym. Nośność spoiny łączącej pręt poprzeczny z prętem podłużnym powinna być nie mniejsza niż 1/3 
nośności pręta podłużnego. Wymaganą długość odcinka, o jaki należy przedłużyć siatki zbrojeniowe poza 
krawędź podpór elementów zginanych, należy określać wg 5.5 z tym, że na długości odcinka przedłużonego 
poza krawędź podpory powinien być umieszczony przynajmniej jeden pręt poprzeczny.  
Zbrojenie elementów o kształcie załamanym lub zakrzywionym.  
Belki o kształcie załamanym, w których pręty rozciągane znajdują się od strony wklęsłej. należy zbroić przez 
skrzyżowanie tych prętów w punkcie załamania belki. Długość zakotwienia od miejsca skrzyżowania należy 
przyjmować zgodnie z 5.5. W przypadku gdy kąt załamania elementu jest mniejszy niż 15°, zbrojenie rozciągane 
można załamać, pod warunkiem zabezpieczenia prętów przed wyrwaniem za pomocą dodatkowych strzemion. 
W elementachzakrzywionych każdy zakrzywiony pręt rozciągany o średnicy większej niż 12 mm, znajdujący się 
po wklęsłej stronie elementu, powinien być uchwycony co najmniej przez jedno ramię strzemienia. Odstęp 
strzemion nie powinien w tym przypadku przekraczać 1%4 promienia krzywizny. Najmniejszy promień 
krzywizny prętów powinien spełniać postanowienia wg 5.4.  
Otulenie zbrojenia  
Grubość warstwy betonu pokrywającej od zewnątrz pręty zbrojenia powinna by równa co najmniej średnicy 
otulanego pręta, lecz nie mniej niż:  
a) w płytach, konstrukcjach cienkościennych, stropach gęstożebrowych oraz ścianach o grubości do 100 mm - 
10 mm  
b) w belkach i słupach oraz ścianach o grubości większej niż 100 mm  
- dla zbrojenia głównego - 20 mm,  
- dla strzemion i prętów montażowych - 10 mm.  
We wszystkich tych przypadkach grubość otulenia powinna być jednak nie mniejsza niż wymagana przepisami 
przeciwpożarowymi dla określonej klasy odporności ogniowej elementu.  
Grubość otulenia, jeżeli nie została zwiększona ze względów przeciwpożarowych lub antykorozyjnych należy 
zwiększyć w przypadku:  
a)elementów narażonych na bezpośrednie działanie wpływów atmosferycznych, zagłębionych w gruncie 
nienawodnionym lub znajdujących się w pomieszczeniach o stałej wilgotności względnej większej niż 75% - 0 5 
mm,  
b)konstrukcji stale stykających się bezpośrednio z wodą- 0 10 mm.  
W elementach prefabrykowanych wykonanych w zakładach prefabrykacji (z zastosowaniem wibrowania) z 
betonu klas B 15 i wyższych, grubości otulenia mogą być zmniejszone o 5 mm, lecz do wartości nie mniejszej niż 
10 mm i nie mniejszej niż wynika to z wymaganej odporności ogniowej lub antykorozyjnej elementu.  
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Grubość otulenia zbrojenia w fundamentach narażonych na zawilgocenia należy przyjmować nie mniejszą niż 
50 mm z tym, że w przypadku braku pod fundamentem warstwy wyrównawczej z betonu (o grubości co 
najmniej 100 mm) grubość otulenia prętów dolnych należy zwiększyć do 70 mm.  
9.3.Betonowanie elementów monolitycznych  
Skład masy betonowej powinien być ustalony zgodnie z PN-63/B-06250. Wykonanie masy betonowej powinien 
odbywać się na podstawie recepty roboczej uwzględniającej  

 pojemność i rodzaj betoniarki  
 sposób dozowania składników  
 zawilgocenie kruszywa  

Na recepcie roboczej powinny być umieszczone w sposób trwały na tablicy, w odniesieniu do 1 m3 betonu i do 
jednego zarobu. Tablice powinny być ustawiane w pobliżu miejsca mieszania betonu. Różnice w uziarnieniu 
mieszanki kruszywa stosowanej do produkcji betonu i mieszanki przyjętej do ustalenia składu betonu nie 
powinny przekroczyć wartości podanych w tablicy 1.  

 
 
Jeżeli Różnice przekraczają dopuszczalne wartości w poszczególnych partiach składowanego kruszywa, a 
średnie jego uziarnienie mieści się w dopuszczalnych granicach , kruszywa można użyć do betonu jedynie po 
uprzednim ujednoliceniu, np. przez zmieszanie spycharką.  
Dokładność dozowania składników. Dokładność dozowania składników mieszanki betonowej nie powinna 
przekraczać wartości podanych w tablicy 2.  

 
Przy wykonaniu betonów wyższych marek przeznaczonych do konstrukcji specjalnych dokładność dozowania 
nie powinna być mniejsza niż dozowanie ciężarowe z obsługa ręczną Dokładność korekty receptury mieszanki 
betonowej dokonywanej wskutek zmiennego zawilgocenia kruszywa powinna odpowiadać wartościom 
podanym w tablicy 2.  
Mieszanie masy betonowej powinno odbywać się mechanicznie. Na budowach, których dzienna produkcja 
betonu nie przekracza 5 m3 , dopuszczalne jest również mieszanie ręczne , w tym przypadku należy powiększyć 
ilość cementu o 5 % w stosunku do ilości przyjętej przy mieszaniu mechanicznym, jeżeli nie prowadzi się badań 
betonu wg PN-63/B-06250.  
Do mieszania masy betonowej konsystencji gęstoplastycznej i wilgotnej zaleca się stosować betoniarki 
mieszadłowe o wymuszonym mieszaniu. Betoniarki te można stosować tylko stosować przy kruszywie o 
maksymalnej średnicy ziaren do 40 mm. Przy większej średnicy ziaren kruszywa Dmax należy stosować 
betoniarki wolnospadowe o pojemności:  

 co najmniej 500 przy D max= 80 mm,  
 co najmniej 1000 I przy Dmax=120 mm,  
 co najmniej 2000 I przy Dmax= 160 mm.  

Betony konsystencji plastycznej, pólciennej i ciekłej można mieszać w dowolnym typie betoniarki. Najkrótszy 
czas mieszania składników betonów zwykłych podano w tablicy 3. 
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Zaleca się aby w większych wytwórniach betonu optymalne czasy mieszania masy betonowej ustalone były 
doświadczalnie przez laboratoria. Rzeczywista objętość składników odpowiadająca jednemu zaborowi 
betoniarki nie powinna różnić się od optymalnej, ustalonej dla danego typu betoniarki więcej ni o 10%. Zaś czas 
użycia masy betonowej wymieszanej przy temperaturze ponad +20 C nie powinien przekraczać 1 godziny od 
chwili zarobienia, a wymieszanej przy temp. + 20C -1,5 godziny od chwili zarobienia. W uzasadnionych 
przypadkach dopuszcza się układanie masy betonowej po dłuższym czasie, niż podano wyżej, jeśli masa ta da 
się należycie zagęścić, co powinno być stwierdzone doświadczalnie. 
9.3.1.Układanie i zagęszczanie masy betonowej  
Przed przystąpieniem do betonowania powinna być formalnie stwierdzona prawidłowość wykonania robot 
przygotowawczych w szczególności:  
- wykonanie dekowania  
- wykonanie zbrojenia  
-przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego, w miejscu przerwy roboczej lub powierzchni 
łączonych prefabrykatów,  
-gotowości sprzętu potrzebnego do prowadzenia betonowania.  
Wysokość swobodnego zrzucenia masy betonowej o konsystencji wilgotnej i gęstoplastycznej nie powinna 
przekraczać 3 m. Słupy o przekroju co najmniej 40 40 cm, lecz nie większym niż 0,8 m2, bez krzyżującego się 
zbrojenia, mogą być betonowane od góry z wysokości do 5,0 m. Przy stosowaniu masy betonowej o 
konsystencji plastycznej lub ciekłej betonowanie słupów od góry może odbywać się z wysokości nie 
przekraczającej 3,5 m. W przypadku konieczności układania masy betonowej z większych wysokości od wyżej 
podanych należy stosować rynny, rury teleskopowe elastyczne itp. W przypadku konieczności zastosowania 
urządzeń pochyłych, należy ich wyloty zaopatrzyć w odpowiednie urządzenia ( klapy ruchome ), umożliwiające 
pionowy opad masy betonowej tuz przed miejscem jej ułożenia. Przy układaniu masy betonowej w deskowaniu 
ślizgowym należy:  
- masę betonową układać warstwami o grubości 20÷30 cm,  
- układanie nowej warstwy masy betonowej należy zaczynać po ukończeniu układania warstwy poprzedniej na 
całym obwodzie deskowania ślizgowego,  
- szybkość układania masy betonowej w deskowaniu ślizgowym powinna być taka, aby było zapewnione 
wypełnienie deskowania do wysokości około 60÷70 cm w przeciągu 3÷3,5 godziny,  
- podnoszenie należy wykonywać tylko po zapełnieniu form do wysokości 60÷70 cm na całym obwodzie; do 
czasu zapełnienia deskowania na podaną wysokość, deskowanie może być podnoszone z szybkością nie większą 
niż 60 mm/godzinę,  
- w okresie podnoszenia deskowania masę betonową powinno się układać w deskowaniu równomiernymi 
warstwami o grubości 20÷25 cm; rozpoczęciem układania warstwy nowej może nastąpić tylko po ukończeniu 
układania warstwy poprzedniej; górny poziom układanej masy betonowej powinien znajdować się poniżej 
poziomu podłogi roboczej nie więcej niż 0,10 m,  
- podnoszenie deskowania powinno odbywać się z szybkością uniemożliwiającą przywarcie ułożonej masy 
betonowej do deskowania, przy czym beton wychodzący z deskowania powinien mieć wytrzymałość wymagana 
projektem; na powierzchni betonu wychodzącego z deskowania mogą mieć najwyżej ślady deskowania dające 
się łatwo zatrzeć packą; zaleca się ustalenie szybkości posuwu deskowania ślizgowego doświadczalnie. Przy 
układaniu masy betonowej w deskowaniu przestawnym powinno być przestrzegane równomiernie jej ułożenie 
warstwami o grubości 30÷40 cm. Rzeczywista szybkość betonowania w deskowaniu przestawnym nie powinna 
przekraczać szybkości przyjętej przy obliczaniu deskowania na parcie masy betonowej. Przy betonowaniu 
wysokich ścian słupów szybkość betonowania powinna uwzględniać dopuszczalną wielkość ciśnienia 
wywieranego przez masę betonową na deskowanie.  
Belki i płyty związane monolitycznie ze słupami lub ścianami należy betonować nie wcześniej niż po upływie 1÷2 
godzin od zabetonowania tych słupów lub ścian. Belki ciągłe i płyty należy betonować jednocześnie. Masę 
betonową można zagęszczać ręcznie przez wibrowanie oraz środkami specjalnymi. Masa betonowa w czasie 
zagęszczania nie powinna ulegać rozsegregowaniu, a liczba pustek w betonie po zagęszczeniu nie powinna być 
większa od dopuszczalnej. Ręczne zagęszczanie masy betonowej może być stosowane tylko do mas 
betonowych o konsystencji ciekłej lub gdy zbrojenie jest zbyt gęsto rozstawione i nie pozwala na użycie 
wibratorów wgłębnych. Zagęszczanie przez wibrowanie wykonuje się przy użyciu wibratorów wgłębnych, 
powierzchniowych, przyczepnych i prętowych. Wibratory wgłębne należy stosować do zagęszczania betonu o 
konsystencji plastycznej i gęstoplastycznej. Wibratory wgłębne o dużej mocy (poniżej 2 KM) należy stosować do 
konstrukcji betonowych oraz żelbetowych o najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,80 m i rzadko 
rozstawionym zbrojeniu, do wibrowania nawierzchni drogowych oraz do wibrowania stropów budynków. 
Wibratory prętowe należy stosować do zagęszczania betonu w konstrukcji betonowych lub żelbetowych o 
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najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,80 m i rzadko rozstawionym zbrojeniu, do wibrowania 
nawierzchni drogowych oraz do wibrowania stropów budynku. Wibratory prętowe należy stosować w 
przypadku zagęszczania betonu w konstrukcji o bardzo gęstym zbrojeniu, nie pozwalającym na użycie 
wibratorów wgłębnych.  
Zagęszczenie masy betonowej za pomocą wibratorów powinno odbywać się z zachowaniem następujących 
warunków  
- przy stosowaniu wibratorów wgłębnych odległość sąsiednich zagłębień wibratora nie powinna być większa niż 
1,5 – krotna wielkość skutecznego promienia działania wibratora; grubość warstwy zagęszczonej masy 
betonowej nie powinna być większa niż 1,25 długości buławy wibratora ( roboczej części ); wibrator w czasie 
pracy powinien być zagłębiony na 5÷10 cm w warstwę dolną ułożoną i zagęszczoną,  
- przy stosowaniu wibratorów powierzchniowych płaszczyzny ich działania na kolejnych stanowiskach powinny 
zachodzić na siebie na odległość 10÷20 cm; grubość zagęszczonej warstwy masy betonowej nie powinna 
przekraczać 20 cm,  
- zakres i sposób stosowania wibratorów przyczepnych powinny być ustalone doświadczalnie,  
- czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratorów wgłębnych, szybkość posuwu wibratorów 
powierzchniowych jak i skuteczny promień działania obu typów wibratorów powinny być dla każdego rodzaju 
masy betonowej ustalone doświadczalnie,  
- opieranie wibratorów wszelkich typów o pręty zbrojenia jest nie dopuszczalne; wibratory powinny być tak 
dobierane do rodzaju deskowań, aby nie powodowały ich odkształceń,  
- wznowienie betonowania po przerwie, w czasie której masa betonowa związała o tyle, że nie ulega 
uplastycznieniu pod wpływem działania wibratora, jest możliwe dopiero po osiągnięciu przez beton 
wytrzymałości co najmniej 20 kG/cm2.  
Zagęszczenie masy betonowej za pomocą odwodnienia urządzeniem, próżniowym powinno być odprowadzone 
według specjalnych instrukcji opracowanych każdorazowo w zależności od urządzenia i rodzaju robót.  
Zagęszczanie ręczne masy betonowej wykonuje się za pomocą tzw. sztychowania każdej ułożonej warstwy 
prętami stalowymi w taki sposób, aby końce prętów wchodziły na głębokość 5÷10 cm w warstwę poprzednio 
ułożonego betonu oraz jednoczesnego lekkiego opłukiwania deskowania młotkami drewnianymi.  
9.3.2.Przerwy w betonowaniu.  
Przerwy w betonowaniu. Przerwy robocze należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i 
uzgodnionych projektem. Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej należy przy specjalnych 
konstrukcjach uprzednio uzgodnić z projektantem. W prostszych przypadkach betonowania należy zakończyć:  
- w belkach i podciągach w miejscach występowania najmniejszych sił poprzecznych,  
- w słupach w płaszczyznach stropów, belek lub podciągów,  
- w płytach na linii prostopadłej do belek lub żeber, na których wspiera się płyta.  
Powierzchnia betonu w przerwie roboczej powinna być prostopadła do kierunku naprężeń głównych. 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia 
betonu stwardniałego z betonem świeżym przez: 

usuniecie z powierzchni betonu stwardniałego luźnych odruchów betonu oraz warstwy powstałego szkliwa 
cementowego,  

 bezpośrednio przed ułożeniem świeżej warstwy masy betonowej obfite zwilżenie powierzchni połączenia i 
narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej w stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie 
wykonywanym, albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego.  
Jeżeli nastąpiła przerwa w betonie zagęszczonym przez wibrowanie, wówczas wznowienie betonowania z 
zagęszczeniem betonu przez wibrowanie nie powinno odbywać się później niż w ciągu 3 godzin lub po 
całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20 C to czas trwania przerwy nie 
powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, 
zbrojenia, uprzednio ułożonego betonu. W przypadku konieczności dokonania przerwy w betonowaniu 
konstrukcji wykonywanej w deskowaniu ślizgowym na czas dłuższy niż 2,5 godziny, konieczne jest powolne 
podnoszenie deskowania po zabetonowaniu ostatniej warstwy na niezbędną wysokość.  
9.3.3.Pielęgnacja betonu  
Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgoci przez okres co najmniej 3 dni przy stosowaniu cementu 
glinowego, 7 dni przy stosowaniu cementu portlandzkiego, 14 dni przy stosowaniu cementów hutniczych i 
starczano – żużlowych. Polewanie betonu normalnie twardniejącego wodą należy rozpocząć po 24 godzinach 
od chwili od jego ułożenia Elementy i konstrukcje należy po zakończeniu obróbki cieplnej doprowadzić do 
pełnego nawilżenia wodą i w tym stanie utrzymać je najmniej przez 3 dni. Woda użyta do polewania betonów 
po zakończeniu naparzania powinna mieć odpowiednią temperaturę, dostosowaną do temperatury elementu. 
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Duże masy betonowe powinny być polewane wodą według specjalnie opracowanych instrukcji. Przy 
prowadzeniu robót betonowych w niskich temperaturach obowiązuje przestrzeganie następujących warunków:  
- Betony narażone na bezpośrednie działanie wilgoci i mrozu powinny przy obniżeniu się ich temperatury 
poniżej –1C wykazywać wytrzymałość na ściskanie równą co najmniej :  
- 80 kg/cm2 przy C/W> 1,8  
- 100 kg/cm2 przy C/W< 1,8  
- Betony chronione przed zawilgoceniem w czasie działania mrozu powinny w chwili, gdy temperatura ich spada 
poniżej –1C, odznaczać się takim stopniem stwardnia, jaki uzyskuje się po upływie 1 doby w temperaturze +18 
C.  
9.3.4.Obciążenie zabetonowanej konstrukcji  
Obciążenie zabetonowanej konstrukcji dopuszcza się po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co 
najmniej 15 kg/cm2 pod warunkiem, że odkształcenie nie spowoduje powstania rys i uszkodzeń w niedojrzałym 
betonie. Nie należy korzystać ze świeżo zabetonowanych stropowi schodów co najmniej w ciągu 36 godzin od 
chwili ich betonowania, przy czym okres ten przy twardnieniu betonu w temperaturze poniżej 10C powinien 
ulec odpowiedniemu przedłużeniu. Użytkowanie świeżo zabetonowanych konstrukcji do celów 
komunikacyjnych może być stosowane pod warunkiem spełnienia wymagań wyżej podanych oraz ułożeniem 
kładek lub torów z desek o grubości co najmniej 36 mm.  
9.3.5.Przyspieszenie twardnienia betonu  
Dla przyspieszenia dojrzewania betonu dopuszczalne jest stosowanie następujących metod:  
a) zastąpienie cementu marki niższej cementem maki wyższej,  
b) stosowanie cementów szybkosprawnych,  
c) dojrzewanie betonu w parze pod normalnym ciśnieniem,  
d) przyspieszenie dojrzewania betonu za pomocą prądu elektrycznego,  
 
e) dodawanie do betonów specjalnych domieszek chemicznych  
Przy zastąpieniu cementu marki niższej cementem marki wyższej należy dodać do przygotowanej masy 
betonowej taką ilość cementu marki wyższej, która zapewni właściwą wytrzymałość i szczelność. Ilość ta 
powinna być obliczona, w żadnym przypadku zaś nie powinna być mniejsza od ilości podanych w PN-63?B-
06250. Cementy szybkosprawne należy dodawać do betonów dla przyspieszenia ich dojrzewania tylko 
wówczas, jeżeli konieczne jest uzyskanie w krótkim czasie jego wysokiej wytrzymałości lub w celu uniknięcia 
naparzania.  
Do betonów naparzanych mogą być stosowane wszystkie cementy portlandzkie, hutnicze produkowane przez 
przemysł krajowy. W przypadku stosowania cementów importowanych, należy ich przydatność do tego celu 
sprawdzić laboratoryjnie.Warunki obróbki cieplnej powinny być ustalone doświadczalnie przy użyciu tych 
samych materiałów, które przewiduje się zastosować do wykonania danej konstrukcji. Wysokość temperatury 
przy obróbce cieplnej betonu i czas trwania poszczególnych faz cyklu cieplnego powinny być tak dobrane, aby 
obniżenie wytrzymałości betonu nagrzewanego nie wynosiło więcej niż 20% wytrzymałości betonu 
twardniejącego w normalnych warunkach, po 28 dniach twardnienia.  
W przypadku gdy zachodzi możliwość obniżenia wytrzymałości betonu naparzanego należy skorygować markę 
betonu albo skład masy betonowej. Elementy i konstrukcje należy po zakończeniu obróbki cieplnej 
doprowadzić do pełnego nawilżenia wodą i w tym stanie utrzymać je co najmniej przez 3 dni.Kontrola 
wytrzymałości betonu powinna być prowadzona zgodnie z wymaganiami PN-63/B-06250. Dla kontroli 
wytrzymałości betonu poddawanego obróbce cieplnej należy wykonywać próbki kontrolne, które należy 
umieścić w takich warunkach cieplnych, w jakich dojrzewać będzie konstrukcja. Zgodność warunków cieplnych 
dojrzewania betonu w próbkach i w konstrukcji powinna być na początku robót stwierdzona odpowiednimi 
pomiarami temperatury. Przyspieszanie dojrzewania za pomocą prądu elektrycznie zmiennego bezpośredniego 
przewodzonego przez masę betonową może być wykonane tylko na podstawie poprzednio przygotowanej 
dokumentacji tego procesu określającej, w zależności od marki betonu, rodzaje i gęstości zbrojenia elementów, 
ich moduły powierzchniowe, temperatury otoczenia i żądane wytrzymałości betonu po nagrzewaniu, rodzaj i 
rozstaw elektrod, czas nagrzewania masy betonowej, czas nagrzewania izotermicznego i czas stygnięcia.  
Nagrzewana przez bezpośrednie działanie prądu elektrycznego masa betonowa nie powinna zawierać żadnych 
chemicznych środków przyspieszających jej dojrzewanie. Z uwagi na bezpieczeństwo pracy nagrzewanie 
elektryczne na budowie przeprowadza się obniżonym napięciem sieciowym nie przekraczającym 51V. 
Stosowanie wyższych napięć dopuszcza się przy stałym nadzorze specjalisty- inżyniera lub technika elektryka  
W każdym przypadku i w ciągu całego okresu prowadzenia nagrzewania elektrycznego instalacja powinna być 
dozorowana przez montera elektryka.  
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Przyrost temperatury w czasie wstępnego podgrzewania elementu, tj. do temperatury około 30÷35C, nie 
powinien przekraczać 5C na godzinę.  
W okresie stygnięcia spadek temperatury nie powinien przekraczać 8÷10C na godzinę. Usunięcie ocieplenia 
elementu może nastąpić dopiero wówczas, gdy beton osiągnie właściwą wytrzymałość i gdy różnica temperatur 
nagrzanej konstrukcji i otoczenia nie przekracza 10÷15 C  
Ustalona w dokumentacji charakterystyka nagrzewania powinna być ściśle utrzymana w ciągu całego okresu 
przebiegu, regulacja temperatury zaś powinna być wykonana wg zasad podanych w instrukcji nagrzewania, 
stanowiącej integralną część dokumentacji nagrzewania. Środki chemiczne przyspieszające dojrzewanie betonu 
należy stosować zgodnie z PN-63/B06250. 
9.3.6.Usuwanie deskowania i rusztowania  
Całkowite rozmontowanie deskowania konstrukcji może nastąpić po uprzednim ustaleniu rzeczywistej 
wytrzymałości betonu określonej na próbkach przechowywanych w warunkach najbardziej zbliżonych do 
warunków dojrzewania betonu w konstrukcji.  
Deskowania i rusztowania powinny pozostawać tym dłużej, im większy jest stosunek obciążenia, które przypada 
na daną część konstrukcji zaraz po usunięciu deskowania, do obciążenia całkowitego, na jakie daną część 
budowli jest obliczona. Rusztowanie należy demontować stopniowo, unikając jednoczesnego usunięcia 
większej liczby podpór. Usuwanie podpór rusztowań należy przeprowadzić w takiej kolejności, aby nie wywołać 
szkodliwych naprężeń w konstrukcji. Po prawidłowej pielęgnacji betonu i temperaturze otoczenia powyżej 15 C 
można dla betonów z cementów portlandzkich i hutniczych dojrzewających w sposób normalny przewidywać 
następujące terminy usunięcia deskowań, licząc od dnia ukończenia betonowania.:  
a) 2 dni lub Rw=25 kg/cm2 dla usunięcia deskowań, filarów i słupów o powierzchni przekroju do 1600 cm2 oraz 
ścian betonowych wykonywanych w deskowaniach przestawnych,  
b) 10 do 12 dni lub 0,7 Rw dla stropów, belek, łuków o rozpiętości 6,0 m  
 
28 dni dla konstrukcji o większych rozpiętościach  
Przy stosowaniu betonów z cementów glinowych lub szybkotwardniejących wyżej podane terminy mogą ulec 
zmniejszeniu, jednak nie więcej niż 0,50% przy niezmienionych wymaganiach dotyczących wytrzymałości 
betonu. Gdy średnia temperatura dobowa spada poniżej 0C, wówczas należy uznać, że beton nie twardnieje i 
takich dób nie należy wliczać do czasu twardnienia betonu.Orientacyjny termin rozmontowania deskowania 
konstrukcji można ustalić wg załącznika do PN-63/B-06250, przy czym za temperaturę, w zależności od której 
określa się Przewidywaną wytrzymałość beton, uważa się średnią temperaturę z całego okresu twardnienia 
betonu, jako średnią z poszczególnych średnich temperatur dobowych.  
Przy usuwaniu deskowań z konstrukcji konieczna jest obecność przedstawicieli kontroli technicznej. Przy 
nieustalonej wartości betonu po rozmontowaniu deskowania konstrukcji należy sprawdzić wytrzymałość 
konstrukcji przez próbne obciążenie.  
Optymalny cykl przesuwu deskowań oraz posuwu deskowań ślizgowych powinny być ustalone w dokumentacji 
technicznej wykonywanego obiektu i sprawdzone wynikami bieżąco prowadzonych badań na budowie.  
9.3.7.Ochrona betonu przed szkodliwym działaniem czynników chemicznych  
W przypadku gdy beton w fundamentach, palach, zbiornikach, rurach itp. Może być narażony na szkodliwe 
działanie chemiczne wody gruntowej lub wody ściekowej, należy każdorazowo przeprowadzić analize wód i 
stosować odpowiednie środki zaradcze.  
 
10.Kontrola jakości robót  
Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z dokumentacją techniczną, SIWZ oraz spełniać 
warunki określone w STW i OR – Warunki Ogólne , pkt. 7.  
 
10.1.Kontrola deskowań  
Jeżeli wszystkie sprawdzenia wymienione w p. 12 dadzą dodatni wynik, deskowania należy uznać za wykonane 
prawidłowo. W przypadku gdy chociaż jedno ze sprawdzeń da ujemny wynik, należy deskowania uznać w 
całości lub w części za wykonane niewłaściwie.  
2.W razie uznania całości lub części deskowań jako wykonanych niewłaściwie należy ustalić zakres napraw 
deskowania i odnotować to w protokole z oceny deskowań. 
3.W przypadku gdyby wykonane deskowanie zagrażało bezpieczeństwu obiektu lub powstałaby możliwość jego 
deformacji w trakcie betonowania, deskowanie należy uznać za niezgodne z wymaganiami i powinno być 
rozebrane oraz wykonane ponownie.  
4.Dopuszczenie deskowania do układania w nim zbrojenia i układania mieszanki betonowej powinno być 
potwierdzone zapisem w protokóle z odbioru deskowania i w dzienniku budowy  
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10.2. Kontrola zbrojenia  
Kontrola zbrojenia polega na sprawdzeniu średnic, ilości i rozmieszczenia zbrojenia w porównaniu z 
dokumentacją projektową oraz z wymaganiami PN-B-06251 [13].  
Zbrojenie wszystkich elementów żelbetowych powinno być poddane kontroli przed zabetonowaniem. Kontrola 
zbrojenia obejmuje:  
- oględziny,  
- badanie zgodności wykonania zbrojenia z obowiązującymi przepisami,  
- badanie zgodności wymiarów zbrojenia z projektem,  
- badanie zgodności usytuowania zbrojenia z projektem,  
- sprawdzenie zaświadczeń jakości zgrzewanych siatek szkieletów wykonanych w specjalistycznych zakładach 
centralnych,  
- badanie jakości połączeń zgrzewanych na placu budowy.  
Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez inspektora nadzoru 
(kontrole techniczną) oraz wpisany do dziennika budowy  
Zadanie kontroli technicznej polega na sprawdzeniu zgodności ułożonego w deskowaniu zbrojenia z rysunkami 
roboczymi konstrukcji żelbetowej i postanowieniami niniejszej normy, zgodności z rysunkami roboczymi liczby 
prętów w poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków, złącz i długości zakotwień 
prętów oraz możliwości dobrego otulenia prętów betonem.  
 
10.3. Kontrola betonu  
W czasie wykonywania robót należy przeprowadzać systematyczną kontrolę składników mieszanki betonowej i 
wykonanego betonu wg PN-EN 206-1 12], zgodnie z tablicą 2.  
 
Tablica 2. Zestawienie wymaganych badań betonu w czasie budowy 
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Przed przystąpieniem do robót betonowych Wykonawca powinien sprawdzić prawidłowość wykonania 
deskowania oraz zbrojenia. Inspektor nadzoru może pobierać próbki betonów i innych materiałów i prowadzić 
badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt.  
 
10.3.1. BADANI A W CZASIE WYKONANIA ROBÓT BETONOWYCH  
10.3.1.1.. Badanie konsystencji mieszanki betonowej  
- Metoda Ve-Be powinna być stosowana głównie do mieszanek o mniejszym stopniu ciekłości.  
Zestaw pomiarowy stanowią:  
- stolik wibracyjny o częstotliwości drgań 50 ±= Hz i średniej amplitudzie 0,5 mm,  
- naczynie cylindryczne o średnicy 230 mm i wsokości 200 mm z blachy grubości 3 mm, przykręcane do stolika,  
- forma w kształcie stożka ściętego o średnicach 100 i 200 mm, wysokości 300 mm z blachy grubości co 
najmniej 1,5 mm, z uchwytami do podnoszenia,  
- lej zasypowy,  
- przesuwny pręt zakończony krążkiem z przezroczystego tworzywa o średnicy 225 mm, o łącznej masie 2,8 
±0,01 kg, - pręt stalowy o średnicy 16 mm i długości 550 mm, z zaokrąglonym zakończeniem.  
Badanie obejmuje czynności:  
- wstawienie formy do naczynia przymocowanego do stolika i umieszczenie leja nad formą,  
- pobranie porcji mieszanki betonowej w ilości co najmniej 8 dm3,  
- ułożenie mieszanki w formie stożkowej w trzech warstwach, z zagęszczeniem każdej przez 
dwudziestopięciokrotne zagłębienie pręta,  
- usunięcie nadmiaru mieszanki i wygładzenie jej przez zatarcie,  
- usunięcie formy przez jej podniesienie,  
- oparcie krążka na stożku mieszanki i wibrowanie jej do chwili zetknięcia się całej powierzchni krążka z 
mieszanką w naczyniu. 
Czas wibrowania wyznaczony z dokładnością do 1 sekundy jest wskaźnikiem konsystencji. Ocena konsystencji 
polega na porównaniu wyniku jednego pomiaru z wielkością wymaganą wg normy.  
-Metoda stożka opadowego powinna być stosowana głównie do mieszanek o większym stopniu ciekłości.  
Zestaw pomiarowy stanowią: ,  
- forma w kształcie stożka ściętego o średnicach 100 i 200 mm, wysokości 300 mm z blachy o grubości co 
najmniej l, mm, z uchwytami do podnoszenia, z występami u dołu, umożliwiającymi unieruchomienie formy np. 
stopami do posadzki  
- lej zasypowy,  
- pręt stalowy o średnicy 16 mm i długości 550 mm, zaokrąglony na końcu, - liniał metalowy i miara z podziałką 
milimetrową.  
Badanie obejmuje czynności:  
- pobranie porcji mieszanki betonowej w ilości co najmniej 8 dm3, - ustawienie formy z przyłożonym lejem i jej 
unieruchomienie,  
- wypełnienie formy mieszanką betonową w trzech warstwach, z zagęszczeniem każdej przez 25-krotne 
zagłębienie pręta, - usunięcie nadmiaru mieszanki i wygładzenie jej przez zatarcie,  
- podniesienie formy i postawienie tuż obok stożka utworzonego z mieszanki,  
- pomiar różnicy wysokości formy stożkowej i odkształconego stożka mieszanki przy użyciu liniału przyłożonego 
poziomo do formy i miarki.  
Różnica wysokości formy i stożka zwana opadem stożka, wyznaczona z dokładnością do 1 cm, jest wskaźnikiem 
konsystencji. Ocena konsystencji mieszanki betonowej polega na porównaniu wyników pojedynczych 
pomiarów z wielkością wymaganą wg normy.  
 
10.3.1.2. Badanie wytrzymałości betonu na ściskanie  
- Wykonanie próbek.  
Beton w formach posmarowanych środkiem antyadhezyjnym, należy układać i zagęszczać w taki sam sposób, 
jaki stosowano przy betonowaniu wyrobu, elementu lub konstrukcji, tzn. za pomocą wibrowania albo ręcznego 
zagęszczania lub ubijania.  
W przypadku stosowania wibrowania, mieszankę betonową układa się w formie z nadmiarem i wibruje do 
wystąpienia mleczka cementowego na powierzchni.  
W przypadku ręcznego zagęszczania, mieszankę układa się w formie i zagęszcza prętem stalowym o średnicy 16 
mm, z zaokrąglonym końcem.  
W przypadku ręcznego ubijania, mieszankę układa się tak samo jak przy zagęszczeniu, lecz zamiast pręta stosuje 
się ubijak c masie 1,5 kg i średnicy podstawy 50 mm.  
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Po zagęszczeniu mieszanki betonowej w formie należy usunąć nadmiar mieszanki i wygładzić powierzchnię 
przez zatarcie. W przypadku próbek wycinanych, płaszczyzny przenoszące obciążenie, powinny być wyrównane 
przez szlifowanie lub wyprawienie. W tym celu mogą być stosowane zaczyny z szybkotwardniejącego cementu 
lub inne wyprawy, których wytrzymałość jest zbliżona do wytrzymałości betonu. Maksymalna grubość warstwy 
wyrównującej - 5 mm.  
- Przechowywanie próbek.  
Próbki przed i po ich rozformowaniu należy przechowywać w warunkach zbliżonych do warunków dojrzewania 
betonu w wyrobie, elemencie lub konstrukcji, z uwzględnieniem ewentualnej obróbki cieplnej. 
W przypadku, gdy beton w wyrobie, elemencie lub konstrukcji dojrzewa w warunkach naturalnych dopuszcza 
się przechowywanie próbek w warunkach laboratoryjnych.  
W celu zapewnienia wilgotności wymaganej w warunkach laboratoryjnych dopuszczalne jest przechowywanie 
próbek na ruszcie nad wodą pod przykryciem z folii.  
Przy stosowaniu obróbki cieplnej temperatura betonu w próbkach powinna być zbliżona do temperatury 
betonu w obiekcie. Po zakończeniu obróbki cieplnej próbki należy przechowywać w warunkach 
laboratoryjnych.  
W przypadku, gdy betonowanie i dojrzewanie betonu odbywa się w warunkach obniżonych temperatur, próbki 
przechowuje się w warunkach zbliżonych do tych, w jakich dojrzewa beton w obiekcie przez okres:  
- l dnia w przypadku cementu szybkotwardniejącego,  
- 5 dni w przypadku cementów portlandzkich,  
- 8 dni w przypadku cementu hutniczego.  
Dalsze przechowywanie próbek powinno się odbywać w warunkach laboratoryjnych.  
Próbki do badań dodatkowych, należy przechowywać w warunkach analogicznych do warunków dojrzewania 
betonu w obiekcie przez cały czas aż do chwili badania.  
- Wykonanie badania.  
Do wykonania próby ściskania należy stosować prasy wytrzymałościowe z ważnym świadectwem legalizacji.  
Próbki sześcienne umieszcza się w prasie bez podkładek w pozycji obróconej o 90° w stosunku do kierunku 
formowania; płaszczyzna, która była wyrównywana po zaformowaniu próbki powinna znajdować się z boku. 
Wzrost siły obciążającej próbkę powinien odpowiadać prędkości przyrostu naprężenia równej 0,5 ±0,1 MPa/s. 
Za wynik badania przyjmuje się największe obciążenie przeniesione przez próbkę w czasie próby ściskania.  
Do pomiaru rzeczywistych wymiarów próbek wycinanych należy stosować uniwersalne przyrządy pomiarowe, 
np. suwmiarki z noniuszem o dokładności do 0,1 mm.  
- Badanie odporności betonu na działanie mrozu  
Metoda zwykła.  
Zasada metody. Metoda zwykła pozwala na ocenę odporności betonu na działanie mrozu, uwzględniając 
zarówno stopień wewnętrznego zniszczenia betonu, charakteryzowany przez wytrzymałość próbki, jak również 
destrukcje zewnętrzne, określone wizualnie i ubytkiem masy próbki. Cykle zamrażania-odmrażania w metodzie 
zwykłej polegają na kolejnym zamrażaniu całej próbki w powietrzu i odmrażaniu jej w wodzie, a okres trwania 
pełnego cyklu wynosi co najmniej 6 h.  
Metoda przyspieszona  
Metoda przyspieszona pozwala na ocenie odporności betonu na działanie mrozu w tych przypadkach, gdy 
głównym kryterium trwałości jest stopień zewnętrznych destrukcji, określany wizualnie i ubytkiem objętości 
próbki. Cykle zamrażania-odmrażania w metodzie przyspieszonej polegają na kolejnym zamrażaniu i 
odmrażaniu w wodzie jednej narażonej powierzchni próbki, a okres trwania pełnego cyklu wynosi 2 h.  
Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót betonowych należy wpisać do:  
• dziennika laboratorium Wykonawcy,  
• dziennika budowy,  
• protokołu odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu 
 
11.Obmiar robót  
Warunki obmiaru określono w STW i OR – Warunki Ogólne , pkt. 8 oraz kosztorysie inwestorskim i przedmiarze 
robót. Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych 
pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót.  
 
11.1. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową deskowań jest 1 m2 / metr kwadratowy  
Jednostką obmiarową zbrojenia jest 1 T / tona /  
Jednostką obmiarową betonu jest 1m3 / metr sześcienny / , 1 m2 ./ metr kwadratowy /  
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12.Odbiór robót  
 
12.1. Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w STW i OR – Warunki Ogólne , pkt. 9 Roboty winny być wykonane 
zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora. Podstawą dokonania oceny ilości i 
jakości robót są następujące dane i dokumenty:  
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i  
akceptowanymi przez Inspektora,  
- atesty użytych materiałów budowlanych,  
- Dziennik Budowy,  
- uzasadnienie zmian w dokumentacji  
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu  
odbioru pogwarancyjnego.  
 
12.2. Odbiór deskowań  
1.Do odbioru deskowań powinny być przedłożone dokumentacje jak w p. 5.2 oraz dziennik wykonywania 
deskowań, jeżeli taki był prowadzony na budowie, albo zapisy w dzienniku budowy dotyczące danego rodzaju 
deskowania.  
2.Odstępstwa od postanowień projektu tub instrukcji wykonywania deskowań systemowych 
inwentaryzowanych powinny być uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez nadzór 
techniczny albo innym równorzędnym dowodem.  
3.Badanie materiałów lub gotowych elementów, stosowanych do wykonywania deskowania, powinno być 
dokonywane przy dostawie tych materiałów na budowę. Ocena jakości materiałów przy odbiorze deskowania 
powinna być dokonywana pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń ojakości 
materiałów lub elementów wystawionych przez producentów.  
4. Przy odbiorze deskowań i rusztowań do wykonywania konstrukcji z betonu należy sprawdzać:  
- przekroje i rozstawy stojaków (podpór) oraz ich usztywnienie (niezmienność w trakcie betonowania), -
szczelność deskowania,  
- wartość roboczej strzałki ugięcia, jeżeli taka była przewidziana, - prawidłowość wykonania deskowania w 
poziomie i pionie,  
- usunięcie z deskowań wszelkich zanieczyszczeń,  
- powleczenie deskowania preparatami zmniejszającymi przyczepność betonu, - sprawdzenie dopuszczalnych 
odchyłek wymiarowych.  
5.Dopuszcza się następujące odchyłki wymiarowe przy wykonywaniu deskowań:  
a)odchyłka płaszczyzny lub krawędzi od pionu na 1 m - 2 mm, 
b) odchyłka płaszczyzny deskowania fundamentu, ściany lub słupa od pionu na 1 m wysokości - 1.Smm,  
c) odchyłka płaszczyzny deskowania od pionu na całej wysokości - 15,0 mm, .  
d) odchyłka płaszczyzny deskowania ściany lub słupa na całej wysokości - 10,0 mm,  
e) odchyłka od pionu bocznego deskowania żebra lub podciągu oraz krawędzi przecięcia deskowań tych belek - 
2,5 mm,.'  
f) odchyłki od rozpiętości projektowanych:  
- belki lub płyty bez żebrowej ± 15 mm,  
- płyty w przekryciach żebrowych ± 10 mm.  
Odchyłki osi ścian i słupów od projektowanego ich położenia, powstałe przy montażu deskowań dolnych 
kondygnacji należy usunąć na wyższych kondygnacjach.  
 
12.3. Odbiór zbrojenia  
Z dokonanego odbioru zbrojenia należy sporządzić protokół, w którym powinny być podane numery rysunków 
roboczych zbrojenia, wszystkie odstępstwa od projektu, stwierdzenie o usunięciu ewentualnych wad i usterek 
zbrojenia i wniosek o dopuszczenie do betonowania.  
Do protokołu odbioru zbrojenia dołączamy:  
- Zaświadczenia o jakości producentów siatek i szkieletów zgrzewanych,  
- Protokoły badania połączeń zgrzewanych i spawanych wykonanych na placu budowy, odpisy lub wykaz 
dokumentów o pozwoleniu na wprowadzenie zmian w projekcie roboczym.  
Niezależnie od protokołu odbioru zbrojenia, dokonanie odbioru zbrojenia wraz z wnioskiem dopuszczającym 
zbrojenie do zabetonowania powinny być wpisane do dziennika budowy  
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Roboty zbrojarskie uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, jeżeli wszystkie wyniki badań 
przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymaganiami. W przypadku gdyby wykonanie choć 
jednego elementu robót zbrojarskich okazało się niezgodne z wymaganiami, roboty zbrojarskie uznaje się za 
niezgodne z Dokumentacją Projektową. W tym przypadku wykonawca robót zobowiązany jest doprowadzić 
roboty do zgodności z wymaganiami i przedstawić je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej 
wyżej sytuacji nie podlegają zapłacie.  
 
12.4 Odbiór betonowania  
Roboty betonowe uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, jeżeli wszystkie wyniki badań 
przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymaganiami. W przypadku gdyby wykonanie choć 
jednego elementu robót betonowych okazało się niezgodne z wymaganiami, roboty betonowe uznaje się za 
niezgodne z Dokumentacją Projektową. W tym przypadku wykonawca robót zobowiązany jest doprowadzić 
roboty do zgodności z wymaganiami i przedstawić je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej 
wyżej sytuacji nie podlegają zapłacie.  
 
13. Podstawa płatności  
13.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STW i OR – Warunki Ogólne , pkt. 12  
Jeżeli umowa nie stanowi inaczej , rozliczenie robót może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego 
zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów 
częściowych robót.  
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu 
odbioru pogwarancyjnego.  
Jeżeli w umowie nie podano innej zasady , podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego 
zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie:  
- określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót  
zaakceptowanych przez zamawiającego w m2 lub m3  
lub  
- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.  
 
13.2. Cena jednostki obmiarowej  
Ceny jednostkowe wykonania robót betonowych i żelbetowych obejmuje:  
-roboty przygotowawcze i pomiarowe, w tym geodezyjne ustalenie usytuowania obiektu i jego głównych 
elementów 
-wykonanie prefabrykacji drobnych elementów przekrycia, elementów zbrojeniowych  
-wykonanie i demontaż szalunków, rusztowań, stemplowań  
-wykonanie/zbrojenie i betonowanie/ robót konstrukcyjnych  
-pielęgnacja betonu ułożonego w konstrukcji w zależności od warunków atmosferycznych  
-wykonanie dylatacji, warstw ochronnych i podkładowych  
-wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego elementów stalowych  
-prace porządkowe  
-wykonanie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów  
-pobieranie normowych prób betonu, ich przechowywanie w warunkach zbliżonych do  
betonu ułożonego w konstrukcji i określenie badanej wytrzymałości  
 
14. Przepisy związane  
14.1. Normy  
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), w tym w 
szczególności:  
PN-81/B-03150.00 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i  
projektowanie. Postanowienia ogólne  
PN-81/B-03150.01 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i projektowanie 
Materiały  
PN-81/B-03150.02 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i projektowanie 
Konstrukcje  
PN-81/B-03150.03 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. Obliczenia statyczne  
projektowanie. Złącza  
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PN-82/D -94021Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi  
PN-75/D-96000Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia  
PN-83/D-97005/19 Sklejka. Sklejka do deskowań. Wymagania i badania  
PN-75/7159-01Płyty szalunkowe z drewna systemu „Śląsk"  
PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i  
projektowanie.  
PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu.  
PN-63/B - 06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.  
PN-85/B - 23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia.  
PN-86/B - 06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
PN-88/B - 06250 Beton zwykły.  
PN-86/B - 06712 Kruszywa mineralne do betonu.  
PN-88/B - 30000 Cement portlandzki.  
PN-88/B - 06250 Beton konstrukcyjny.  
PN-89/B - 30016 Cementy specjalne. Cement hydrotechniczny PN-70/B - 8933-03Podbudowa z chudego betonu  
PN-79/B - 06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych.  
PN-82/H - 93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu.  
PN-88/B - 04300 Cement. Metody badań. Oznaczenie cech fizycznych..  
PN-88/B - 6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.  
PN-88/B - 32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.  
PN-76/B - 03001 Konstrukcje i podłoża budowli.  
PN-87/B - 03002 Konstrukcje murowe.  
PN-8 l/B - 03020 Posadowienie bezpośrednio budowli.  
PN-85/B - 10702 Zbiorniki. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-ISO4464: 1994 Tolerancja w budownictwie, związki pomiędzy różnymi rodzajami  
odchyłek i tolerancji stosowanych w wymaganiach.  
PN-ISO3443-8: 1994 Tolerancja w budownictwie - Kontrola wymiarowa robót budowlanych.  
PN-85/B - 04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.  
PN-85/B - 01810 Własności ochronne betonu w stosunku do stali zbrojeniowej.  
PN-8 l/C - 89032 Oznaczenie chłonności wody. badania elektrochemiczne.  
PN-83/C - 89031 Oznaczenie cech wytrzymałościowych przy statycznym ściskaniu.  
PN-79/C - 89027 Oznaczenie cech wytrzymałościowych przy statycznym ściskaniu.  
PN-8 l/C – 89034 Oznaczenie cech wytrzymałościowych przy statycznym rozciąganiu.  
 
14.2. Inne dokumenty  
Instrukcje ITB:  
305/91 - Zabezpieczanie przed korozją stalowych konstrukcji budowlanych.  
306/91 - Zapobieganie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków mineralnych.  
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych. 
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Dział VI 
CPV 45320000-6 – Hydroizolacje i izolacje  

Izolacje przeciwwilgociowe fundamentów pionowe i poziome. 
Izolacje przeciwwilgociowe remontowanych schodów wejściowych 
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1. Przedmiot STW i OR  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania wykonania i odbioru hydroizolacji i izolacji 
termicznych, które zostaną wykonane w ramach zadania inwestycyjnego określonego w STW i OR – Warunki 
ogólne, punkt 1.1  
 
2.Zakres stosowania STW i OR  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1  
 
3.Zakres robót objętych STW i OR  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
robót wymienionych w pkt. 1 .  
 
4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w STW i OR – Warunki Ogólne , pkt. 1.5  
 
5.Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość i zgodność ich wykonania z dokumentacją techniczną , SIWZ i 
poleceniami Zamawiającego oraz warunkami określonymi w STW i OR – Warunki Ogólne , pkt.6  
Hydroizolacje powinny:  
- stanowić ciągły i szczelny układ jedno- lub wielowarstwowy oddzielający budowlę lub jej części od wody lub 
pary wodnej;  
- ściśle przylegać do izolowanego podkładu ; nie powinny pękać, a ich powierzchnia powinna być gładka bez 
lokalnych wgłębień lub wybrzuszeń;  
- być wykonywane w warunkach umożliwiających prawidłową realizację, a mianowicie:  

 po ukończeniu robót poprzedzających roboty izolacyjne,  
 po należytym obniżeniu poziomu wody gruntowej, jeśli zachodzi taka potrzeba,  
 w temperaturze otoczenia nie niższej niż +5°C - dla izolacji z materiałów bitumicznych przy zastosowaniu 

lepiku na gorąco ;  
 +10°C - dla izolacji z materiałów bitumicznych przy zastosowaniu lepiku na zimno i folii płynnych ;  
 +150C - dla izolacji z folii z tworzyw sztucznych ;  
 + 18°C - dla izolacji z żywic syntetycznych.  

 
Nie dopuszcza się łączenia izolacji poziomych i pionowych wykonywanych  
z odrębnych materiałów , różnej klasy odporności , jako równorzędnych zabezpieczeń  
( np. zaprawy wodoszczelnej z materiałami rolowymi ) .  
Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne wszelkich przewodów instalacyjnych i elementów 
konstrukcyjnych (np. słupów) powinny być uszczelniane w sposób wykluczający przeciekanie wody między tymi 
przewodami lub elementami , a izolacją.  
Podczas robót izolacyjnych należy chronić układane warstwy izolacji przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz 
możliwością zawilgocenia i zalania wodą. 
 
6.Materiały  
6.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w STW i OR – Warunki ogólne , pkt. 3  
Proponowane materiały izolacyjne i technologie wykonawcze podano w Dokumentacji Projektowej. Dopuszcza 
się stosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że spełniają wymagania odpowiednich norm (PN, 
BN) lub posiadają odpowiednie aprobaty techniczne. Każda zamiana materiałów wymaga pisemnej zgody 
Inspektora. Materiały izolacyjne powinny odpowiadać zaleceniom podanym w kartach technicznych 
stosowanych materiałów oraz w przypadku izolacji bitumicznych być zgodne z normą PN-69/B-10260.  
Wśród materiałów stosowanych do ochrony fundamentów przed wodą i wilgocią znajdują się: papy, folie 
hydroizolacyjne - płaskie i wytłoczone, membrany kauczukowo-bitumiczne, masy: mineralne, bitumiczne, 
epoksydowe. Stosowany jest także bentonit, a w wyjątkowo ciężkich warunkach gruntowo-wodnych 
fundamenty mogą być wykonane z wodoszczelnego betonu.  
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6.2. Materiały do wykonania hydroizolacji  
 
6.2.1.Papy asfaltowe – materiały o złożonej warstwowej budowie - ich trzon stanowi: w papach tradycyjnych 
wkładka z tektury lub tkanina z włókien organicznych lub mineralnych, nasyconych asfaltem, w papach nowej 
generacji - osnowa np. z włókniny poliestrowej, welonu szklanego lub mieszana poliestrowo-szklana. Ten 
mechaniczny nośnik z obu stron otoczony jest masą bitumiczną - wodoszczelną, odporną na wahania 
temperatury, promieniowanie UV, uszkodzenia mechaniczne itp. Nowoczesne papy są trwałe, elastyczne, 
odporne na starzenie. Masa bitumiczna może być modyfikowana chemicznie np.: l. plastomerem APP - dzięki 
temu tworzywu papy uzyskują lepszą elastyczność - przechodzi ono w stan plastyczny w wysokich 
temperaturach, zaś gdy temperatura spadnie nie wraca do pierwotnego kształtu; asfalt nim modyfikowany 
zachowuje właściwości mechaniczne w szerokim zakresie temperatur od -15°C do +130°C; 2. elastomerem SBS - 
tworzywo to cechuje się dużą odkształcalnością a po zmniejszeniu obciążenia wraca do poprzedniego kształtu; 
elastyczny także w bardzo niskich temperaturach (do -30°C). Papy nowej generacji, kilkuwarstwowe, to głównie 
produkty termozgrzewalne, o znacznie lepszych właściwościach izolacyjnych, mechanicznych i 
wytrzymałościowych niż papy tradycyjne. Mogą być wykorzystywane do wykonania zarówno izolacji poziomej 
(dwie warstwy papy), jak i pionowej (jedna-dwie warstwy papy). Sposób mocowania zależy od rodzaju 
produktu: mogą być przyklejane do podłoża lepikiem asfaltowym, specjalistycznymi klejami; zgrzewane przy 
wykorzystaniu gorącego powietrza lub palnika; są też produkty samoprzylepne.  
 
6.2.2. Folie hydroizolacyjne - wytwarzane są m.in. z PVC, PE, PEHD (polietylen wysokiej gęstości), dostępne są 
też produkty z kauczuku syntetycznego (EPDM). Znajdują zastosowanie do wykonywania tak izolacji pionowych, 
jak i poziomych - przeciwwodnych i przeciwwilgociowych. Od rodzaju izolacji zależy grubość zastosowanej folii 
oraz sposób łączenia poszczególnych pasów zabezpieczenia, przy czym należy pamiętać, że jako hydroizolacji 
nie można stosować folii PE cieńszej niż 0,2 mm (optymalna grubość, zapewniająca wysoką sztywność i 
odporność na uszkodzenia mechaniczne to ok. 0,5-0,6 mm). Folia z PVC jest grubsza (0,6-2,0 mm). 
Hydroizolacja z folii może być łączona mechanicznie, poprzez zgrzewanie, klejenie, na zakład. Do izolacji typu 
lekkiego (przeciwwilgociowe) i średnich przeciwwodnych zalecane jest stosowanie materiałów wykonanych z 
PE, HDPE i PVC; izolacja typu ciężkiego wymaga użycia produktów o najwyższej odporności i wytrzymałości, 
dlatego w tym przypadku warto położyć warstwę folii EPDM. Można też, wykonując izolacje pionowe, 
zastosować folię samoprzylepną - wymagają one jednak specjalnego przygotowania podłoża. W izolacjach 
przeciwwodnych typu średniego stosowane są także membrany kauczukowo-bitumiczne. Ich zaletą jest m.in. 
to, że beton, na którym są układane, nie musi być suchy. Ale - jako że są na ogół produktami samoprzylepnymi - 
wymagają zagruntowania podłoża. Obok folii płaskich, stosuje się też grube folie tłoczone, tzw. kubełkowe. Są 
one wykorzystywane m.in. jako ochrona pionowych hydroizolacji z folii płaskiej lub papy przed uszkodzeniem 
mechanicznym, pozioma izolacja przeciwwilgociowa, niezależna wentylowana przegroda przeciwwilgociowa. 
Produkowane są z HDPE, czasami wzmocnione np. siatką z PP, PE, włókna szklanego, i charakteryzują się 
łatwym montażem, znakomitą odpornością na działanie pary wodnej, gnicie, wysoką wytrzymałością 
mechaniczną i chemiczną, zwiększoną izolacją termiczną, elastycznością. Warstwa wentylacyjna zabezpiecza 
przed ciśnieniem hydrostatycznym i pozwala na szybkie wysychanie wentylowanego materiału. Wytłoczenia 
mogą mieć kształt okrągły, kwadratowy, gwiaździsty. Membrany kubełkowe mocowane są najczęściej 
mechanicznie, za pomocą kołków rozporowych albo specjalnych gwoździ. Do izolacji fundamentów obiektu, 
wokół którego jest drenaż, wykorzystywane są folie kubełkowe zespolone z geowłókniną. Z kolei membrany 
kubełkowe wzmocnione siatką sprawdzają się jako przeciwwilgociowa izolacja ścian piwnicznych realizowana 
od wewnątrz.  
 
6.2.3. Masy hydroizolacyjne - przeznaczone do wykonywania izolacji przeciwwodnej i przeciwwilgociowej. 
Charakteryzują się wysoką odpornością na agresywne działanie związków chemicznych, starzenie, uszkodzenia 
mechaniczne, łatwością układania. Są elastyczne, tworzą bezszwową powłokę zapewniającą wyjątkową 
szczelność. Do hydroizolacji fundamentów stosowane są m.in. masy: 1. bitumiczne - przeznaczone do izolacji 
pionowych i poziomych, mają konsystencję płynną lub półpłynną i bazują na asfalcie modyfikowanym; 
rozpuszczalnikowe lub bezrozpuszczalnikowe; do tej grupy należą m.in. roztwory, emulsje, masy (jedno- lub 
dwuskładnikowe), lepiki asfaltowe; 2. mineralne - produkowane na bazie cementu z dodatkiem 
plastyfikatorów, paroprzepuszczalne; przeznaczone do wykonywania pionowych izolacji przeciwwodnych i 
przeciwwilgociowych fundamentów; Nakładane mogą być na każde podłoże mineralne. Bardzo ważne jest 
odpowiednie przygotowanie podłoża - powinno być ono jak najgładsze. 6.2.4. Bentonit - to skała, która 
powstała z przeobrażenia tufów i tufitów, o dużej zdolności do pochłaniania wody i pęcznienia. Te właściwości 
sprawiają, że chętnie bywa stosowana jako materiał hydroizolacyjny. Po umieszczeniu minerału pomiędzy 
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warstwami specjalnej wykładziny, ma ograniczoną możliwość pęcznienia i po uwodnieniu staje się przegrodą 
dla wody. Wykonuje się z niego głównie ciężkie izolacje przeciwwodne. Dostępny jest w postaci paneli lub 
membran.  
 
6.2.5. Beton wodoszczelny - nie wymaga wykonywania dodatkowych warstw hydroizolacji. Polecany jest 
przede wszystkim do budowy obiektów na terenach o trudnych warunkach gruntowo-wodnych, o słabej 
przepuszczalności, z wysokim poziomem wód gruntowych. Zapewnia całkowitą szczelność, a jego 
charakterystyczną cechą jest to, że barierę przeciwwodną stanowi masa elementu konstrukcyjnego - płyta 
fundamentowa i ściany.  
 
6.2.6. Izolacje wykonywane na zimno  
Do wykonywania izolacji na zimno mogą być stosowane są następujące materiały:  
- roztwory i lepiki asfaltowe powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-24620:1998 
- inne materiały przewidziane w dokumentacji projektowej odpowiadające wymaganiom podanym w kartach 
technicznych stosowanych materiałów posiadające aprobaty techniczne IBDiM do tego typu zastosowań.  
 
6.2.7. Izolacje wykonywane na gorąco  
Do wykonywania izolacji na gorąco mogą być stosowane są następujące materiały:  
- lepiki asfaltowe i asfaltowo-polimerowe powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-24625:1998,  
- papy asfaltowe zgrzewalne powinny odpowiadać wymaganiom norm:  
PN-90/B-04615, PN-92/B-27618, PN-92/B-27619 oraz PN-B-27620:1998,  
- inne materiały przewidziane w dokumentacji projektowej odpowiadające wymaganiom podanym w kartach 
technicznych stosowanych materiałów i posiadające aprobaty techniczne IBDiM do tego typu zastosowań.  
 
6.2.8. Izolacje wykonywane na sucho  
Folia PE gr. 0,25mm. -Atestowana pół przezroczysta, folia polietylenowa do zastosowania powierzchniowego, 
minimum 0.25 milimetra grubości, maksymalna przepuszczalność 0.5.  
 
6.3. Materiały do izolacji termicznych  
 
6.3.1. Styropian  
Do ociepleń nadziemnych elementów budynków i budowli należy stosować płty styropianowe spełniające 
normy PN-EN 13163:2004, PN-EN 13172:2002, PN-B-20132:2005. Płyty styropianowe powinny posiadać barwę 
granulek styropianowych wstępnie spienionych. Dopuszcza się wstępne występowanie wgniotów i miejscowych 
uszkodzeń o następujących wymiarach: głębokość: do 10% grubości płyty, lecz nie więcej niż 5mm, Łączna 
powierzchnia wad nie może przekraczać do 50cm2 na 1m2 płyty, a powierzchnia największej dopuszczalnej 
wady 10cm2.cPod posadzki należy zastosować styropian odmiany EPS-200-036 o grubości określonej w 
projekcie .  
Do izolacji ścian zewnętrznych stosować styropian odmiany EPS 70-040 o grubości określonej w projekcie .  
 
6.3.2 Wełna mineralna.  
Wełnę mineralną (wełna kamienna) jako materiał izolacyjny pochodzenia mineralnego może być używany do 
izolacji termicznych i akustycznych ścian zewnętrznych i wewnętrznych, stropów i podłóg, dachów i 
stropodachów oraz ciągów instalacyjnych. Także jako rdzeń izolacyjno – konstrukcyjny budowlanych płyt 
warstwowych. Obecnie wełnę mineralną produkuje się zazwyczaj z kamienia bazaltowego, który topi się w 
temperaturze + 1400 °C, po stopieniu poddaje się go procesowi rozwłóknienia. Do tak powstałych włókien 
kamiennych dodawane jest lepiszcze. Włókna poddaje się również procesowi hydrofobizacji, w wyniku tego 
procesu produkty z wełny mineralnej nie chłoną wody. Wełna mineralna jako wyrób może być stosowana w 
postaci płyt, filcy, mat, otulin lub luzem. Ciężar objętościowy w zależności od wyrobu waha się od 20 kg/m3 dla 
wełny mineralnej w postaci granulatu (luzem) do 180 kg/m3 dla najtwardszych płyt. Wełna mineralna posiada 
niski współczynnik przewodności cieplnej (tzw. lambda). Wynosi on od ok. 0,034 do 0,050 W/(m·K). Jest on 
uzależniony przede wszystkim od splątania włókien (technologii produkcji) i od gęstości własnej. Odpowiednie 
wymagania i właściwości dla materiałów izolacji termicznej z wełny mineralnej należy przyjmować wg norm 
przedmiotowych, a w przypadku braku norm wg świadectw dopuszczenia materiału do stosowania w 
budownictwie i wymagań producenta. 
 
 



68 
 

6.3.3 Styropian ekstrudowany.  
Płyty styropianu ekstradowanego należy stosować do izolacji termicznych podziemnych elementów budynków i 
budowli. . Płyty powinny spełniać wymagania norm PN-EN 13163:2004, PN-EN 13172:2002, PN-B-20132:2005 
oraz:  

 wytrzymałość na ściskanie (wartość nominalna): ≥ 0,30 N/mm2 (300 kN/m2)  
 wytrzymałość na ściskanie dla długotrwałych obciążeń: ≥ 0,11 N/mm2 (110 kN/m2)  
 nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu (28 dni): ≤ 0,5% objętościowo  
 nasiąkliwość wodą przy długotrwałej dyfuzji (28 dni): ≤ 0,3% objętościowo  
 odporność na zamarzanie – rozmarzanie:  

o nasiąkliwość wodą po 300 cyklach zamarzania – rozmarzania: ≤ 1% objętościowo  
o zmniejszenie wytrzymałości na ściskanie po 300 cyklach zamarzania – rozmarzania: ≤ 10%  
 
7.Sprzęt  
 
7.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STW i OR - Wymagania ogólne , pkt. 4  
 
7.2. Sprzęt stosowany do robót hydroizolacyjnych  
Roboty związane z wykonaniem hydroizolacji i izolacji termicznych na konstrukcjach betonowych, żelbetowych i 
stalowych mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do 
wykonania zamierzonych robót. Sprzęt powinien być zgodny z zaleceniami podanymi w kartach 
technologicznych stosowanych materiałów. Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny 
technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP.  
 
8. Transport  
 
8.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STW i OR - Wymagania ogólne , pkt. 5  
 
8.2. Transport materiałów  
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania 
techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.  
Materiały izolacyjne należy przewozić w oryginalnych opakowaniach zgodnie z warunkami określonymi przez 
producenta , w taki sposób aby zabezpieczyć opakowania przed uszkodzeniem lub zniszczeniem  
Materiały izolacyjne należy przechowywać w pakietach w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i 
oddziaływaniem warunków atmosferycznych. Pakiety należy układać w przewietrzanych pomieszczeniach, bez 
otwartych źródeł ognia, pozostawiając między rzędami a ścianami wolne przestrzenie umożliwiające dostęp do 
nich. Miejsce składowania powinno być wyposażone w środki przeciwpożarowe.  
 
9.Szczegółowe wymagania wykonania robót  
Wszystkie hydroizolacje i izolacje termiczne wykonywać zgodnie z warunkami określonymi w projekcie 
technicznym i instrukcjach montażowych producentów materiałów izolacyjnych 
 
9.1. Przygotowanie podłoża  
Podłoże powinno być: trwałe, nieodkształcalne i przenosić wszystkie działające nań obciążenia. W celu 
zapewnienia prawidłowej współpracy izolacji z podłożem należy stosować odpowiednie klasy betonu podłoża, a 
mianowicie dla izolacji:  
- z materiałów bitumicznych - B15,  
- z folii z tworzyw sztucznych - B15,  
- z folii płynnej z tworzyw sztucznych - B15,  
- z laminatów z tworzyw sztucznych - B20.  
Powierzchnia podłoża pod izolacje z folii , pod przyklejane lub powłokowe izolacje  
z materiałów bitumicznych powinna być gładka ( bez wgłębień, wypukłości oraz pęknięć ), czysta, odtłuszczona i 
odpylona . Na narożach powierzchni izolowanych należy wykonać zakrąglenia o promieniu nie mniejszym niż 5 
cm lub sfazować pod kątem 45° na szerokości i wysokości co najmniej 5 cm od krawędzi. Spadki podłoża izolacji 
odwadniającej (w pomieszczeniach mokrych) w kierunku kratki ściekowej lub kanału powinny być zgodne z 
wymaganiami dokumentacji projektowej, lecz nie mniejsze niż 1%. Podkład betonowy lub z zaprawy 
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cementowej pod izolację z pap asfaltowych (lub innych materiałów przyklejanych do podkładu lepikiem 
asfaltowym) należy zagruntować roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową.  
1.Gruntowany podkład powinien być suchy (j wilgotność nie powinna przekraczać 5%),  
2.Powłoki gruntujące nanosi się dwiema warstwami, przy czym warstwę drugą wykonuje się dopiero po 
całkowitym wyschnięciu pierwszej.  
3.Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż + 5°C. W przypadkach 
technicznie uzasadnionych (np. gdy nie ma naporu wody) dopuszcza się gruntowanie podłoża roztworami 
asfaltowymi przy temperaturze poniżej +5°C, jednak nie niższej niż 0°C, jeżeli temperatura w ciągu doby nie 
była niższa niż 0°C.  
 
9.2. Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych  
Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje się w celu zabezpieczenia:  
- fundamentów budynków, położonych powyżej zwierciadła wody gruntowej, przed pod-ciąganiem wody 
kapilarnej z gruntu i przed wodą opadową wsiąkającą w grunt,  
- fragmentów budowli lub budynków podziemnych lub ich części znajdujących się nad zwierciadłem wody 
gruntowej przed wodą kapilarną lub wsiąkającą w grunt,  
- ścian i stropów pomieszczeń mokrych (łaźnie, pralnie itp.) przed okresowym zraszaniem ich powierzchni,  
- balkonów, loggii, tarasów itp. przed wodą opadową  
W zależności od sposobu wykonania i użytego materiału rozróżnia się:  
- izolacje powłokowe z mas asfaltowych, żywic syntetycznych , folii płynnych,  
- izolacje warstwowe z materiałów rolowych (pap oraz folii z tworzyw sztucznych),  
 
9.2.1. Izolacje powłokowe z mas asfaltowych bez wkładek wzmacniających mogą być stosowane tylko do 
przeciwwilgociowej ochrony zewnętrznej fundamentów, ścian piwnicznych itp. Liczba nakładanych warstw mas 
asfaltowych powinna być zgodna z wymaganiami dokumentacji technicznej, lecz nie mniejsza niż dwie, a łączna 
grubość tych warstw nie mniejsza niż 2 mm. W przypadku stosowania asfaltów lub lepików asfaltowych na 
gorąco powinny być one podgrzewane do temperatury 160°C-180°C. Temperatura lepiku asfaltowego podczas 
jego rozprowadzania na podkładzie nie powinna być niższa niż 140°C. Izolacje powłokowe z żywic syntetycznych 
bez wkładek wzmacniających z włókien szklanych mogą być stosowane jako samodzielne izolacje 
przeciwwilgociowe na powierzchniach do 20 m2. Grubość izolacji powłokowych z żywic syntetycznych nie może 
być mniejsza niż 0,6 mm. Izolacje powłokowe z  
 
folii płynnych mogą być stosowane jako samodzielne izolacje przeciwwilgociowe bezpośrednio pod płytki 
posadzkowe i ścienne , wewnątrz i na zewnątrz budynków zgodnie z instrukcjami technicznymi producenta . 
Ilość nakładanych warstw – minimum 2 każda 500g / m2 .  
 
9.2.2. Izolacje warstwowe przeznaczone do ochrony podziemnych części obiektów budowlanych przed 
wilgocią gruntową powinny składać się z dwóch warstw papy asfaltowej, przyklejonych do podłoża i sklejonych 
lepikiem między sobą w sposób ciągły na całej powierzchni. Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do 
ochrony warstw ocieplających (np. podpodłogowych) przed wodą zarobową z zaprawy na niej układanej mogą 
być wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej ułożonej na sucho i sklejonej wyłącznie na zakładach lub z folii 
budowlanej gr.0,3 mm . Do klejenia folii używać klejów zalecanych przez producenta . Do klejenia pap 
asfaltowych należy stosować wyłącznie lepik asfaltowy. Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą 
warstwą izolacji oraz między poszczególnymi warstwami izolacji powinna wynosić od 1,0 do 1,5 mm. Szerokość 
zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie powinna być nie mniejsza niż 10 cm. 
Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte względem siebie.  
 
9.2.3. Izolacje przeciwwilgociowe z folii PVC mogą być wykonywane jako jednowarstwowe grubości nie 
mniejszej niż l mm. Folia z PVC może być przyklejana do podłoża lub układana luzem. Do przyklejania folii 
należy stosować klej poliuretanowy . Folie powinny być łączone na zakłady szerokości od 3 do 5 cm. Zakłady 
należy mocno sklejać, spawać lub zgrzewać. Sklejanie zakładów folii lepikiem jest niedopuszczalne. Sklejone 
zakłady należy dodatkowo uszczelnić nad krawędzią upłynnioną folią otrzymaną w wyniku rozpuszczenia PVC w 
cykloheksanonie (rozpuszczalniku).  
 
9.2.4. Warstwowe izolacje przeciwwilgociowe fundamentów budynków wykonywać należy z dwóch warstw 
papy asfaltowej na lepiku asfaltowym lub z jednej warstwy folii polietyle-nowej na równym i gładkim podłożu z 
zaprawy cementowej. Powinna ona wystawać co najmniej l cm z każdej strony ściany (po otynkowaniu).  
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9.2.5. Izolacja pozioma fundamentów budynków niepodpiwniczonych powinna być ułożona poniżej poziomu 
posadzki na wysokości minimum 15 cm (lepiej więcej 25-30 cm) nad terenem lub chodnikiem przy budynku.  
 
9.2.6. Izolacja pozioma w budynkach podpiwniczonych powinna być ułożona: dolna - w ścianach na wysokości 
wierzchu ławy fundamentowej, a izolacja pozioma górna - pod stropem. W przypadku budynków 
posadowionych w gruncie o niewielkim zawilgoceniu (piaski) dopuszcza się układanie górnej izolacji poziomej 
ścian na wysokości wierzchu cokołu (około 30 cm nad poziomem terenu). Izolacja pionowa powinna być 
wykonana na zewnętrznej powierzchni ścian i przebiegać od wierzchu ławy fundamentowej do wysokości min. 
30 cm nad teren lub chodnik przylegający do budynku oraz być łączona z warstwami po-ziomych izolacji i ścian.  
 
9.2.7. Pionowa izolacja bitumiczna z materiałów rolowych powinna być chroniona przed uszkodzeniami 
mechanicznymi: w gruncie - ściankami z cegły, foliami kubełkowymi, geotkaninami a nad terenem - cokołem 
wykonanym z zaprawy cementowej 1:2 albo z betonu wodoszczelnego lub w postaci okładziny z klinkieru, 
kamienia, pł. gresowych.  
 
9.2.8. Wykonanie izolacji parochronnych  
Izolację parochronną stosuje się jako zabezpieczenie stropodachów, tarasów, stropów, ścian i podobnych 
przegród budowlanych przed przenikaniem pary wodnej w te przegrody z pomieszczeń. Dotyczy to zwłaszcza 
pomieszczeń z podwyższoną wilgotnością powietrza (łazienki, łaźnie, pralnie, suszarnie itp.).  
W zależności od sposobu wykonania i użytych materiałów można rozróżnić następujące rodzaje izolacji 
parochronnych:  
- powłokowe z mas asfaltowych,  
- warstwowe z pap, folii z tworzyw sztucznych.  
Izolacje parochronne umieszcza się od strony oddziaływania ciśnienia pary wodnej. Powinny być one wykonane 
z materiałów o dużym oporze dyfuzyjnym. Rodzaj izolacji i materiałów, układ warstw (w przypadku izolacji 
warstwowych) oraz grubość izolacji (w przypadku izolacji powłokowych) powinny być określone w projekcie. 
Izolacja z papy asfaltowej powinna być przyklejona do podkładu i sklejana na zakładach papy w sposób ciągły za 
pomocą lepiku asfaltowego. Szerokość zakładów powinna być nie mniejsza niż 5 cm. Arkusze folii 
polietylenowej powinny być zgrzewane / sklejane na zakładach i przyklejone do podkładu emulsją asfaltową ( 
bez rozpuszczalników ) lub układane luzem bez przyklejania.  
 
9.2.9 Dylatacje i przerwy technologiczne  
W miejscach występowania dylatacji elementów konstrukcyjnych budynków i budowli jako uszczelnienie i 
zapewnienie ciągłości hydroizolacji należy stosować systemowe rozwiązania lub taśmy dylatacyjne. Dopuszcza 
się stosowanie systemowych rozwiązań takich jak firmy Deitermann, Sika, Betomax Polska lub inne 
równorzędne rozwiązania. W sposób szczelny muszą być wykonane miejsca połączeń elementów konstrukcji – 
styki liniowe konstrukcji ścian fundamentowych, podwalin i stóp fundamentowych z innymi elementami 
konstrukcyjnymi. Także ewentualne dylatacje robocze muszą być zabezpieczone z dużą starannością pod 
względem szczelności. Systemowe rozwiązanie szczelności dylatacji i przerw technologicznych winien 
Wykonawca uzgodnić z Inspektorem Nadzoru przed wykonaniem dokumentacji warsztatowej wykonawczej.  
 
9.3. Wykonanie izolacji termicznych  
9.3.1 . Izolacje termiczne podłóg i posadzek  
Do wykonania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno – suchym. Warstwy izolacyjne winny być 
układane szczególnie starannie. Płyty styropianowe należy układać na styk (lub na pióro i wpust) bez szczelin. 
Płyty powinny być przycięte na miarę bez uszczerbków i wyszczerbień. Przy układaniu płyt w kilku warstwach 
każdą warstwę układać mijankowo. Przesunięcie styków winno wynosić min. 3cm. W czasie przerw w pracy 
wbudowane materiały należy chronić przed zawilgoceniem (przez nakrycie folią lub papą).  
 
9.3.2. Ocieplenie fundamentów  
Ocieplenie nie powinno być wykonywane, gdy temperatura powietrza w ciągu doby spada poniżej 4-5°C, jest za 
gorąco, bardzo wietrznie lub kiedy pada deszcz. Płyty styropianowe muszą opierać się na mocnej podstawie (na 
przykład na odsadzce fundamentu), która będzie zabezpieczać płyty przed obsuwaniem się w dół podczas 
ubijania zasypki. Płyty izolacyjne można ciąć standardowymi narzędziami budowlanymi (piły ręczne, piły 
elektryczne lub urządzenia do cięcia gorącym drutem). Mocując płyty na ścianie fundamentów, układa się je 
pionowo. Złącza płyt są ściśle dopasowane. Płyty izolacyjne przykleja się do zabezpieczonych hydroizolacją, 
zewnętrznych ścian fundamentów za pomocą masy zalecanej przez producenta. Klej nakłada się punktowo 
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(około sześciu punktów na jednej płycie, potrzeba średnio 2 l masy na 1 m2). Spoina stanowi tylko tymczasowe 
zamocowanie, gdyż płyty izolacyjne są przyciskane do ściany przez parcie gruntu po zasypaniu wykopu. Po 
przyklejeniu płyt izolacyjnych wykopy są zasypywane, a warstwy ziemi zagęszczane. Powyżej poziomu gruntu 
płyty izolacyjne mocuje się dodatkowo dyblami talerzowymi z tworzywa sztucznego.  
 
9.3.3. Izolacje z wełny mineralnej ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych.  
W miejscach wymaganych w projekcie należy ułożyć izolację akustyczną i termiczną w ściankach działowych. 
Szczególnie starannie należy wykonać ułożenie mat izolacyjnych na obwodzie okien, w szczelinach drzwi, w 
szczelinach ściany zewnętrznej i konstrukcji sufitu. Przed rozpoczęciem prac należy sprawdzić, czy materiały 
izolacyjne są suche i gotowe do zamontowania . Należy sprawdzić czy zamontowano, przetestowano i 
odebrano instalacje elektryczne i sanitarne oraz wentylacyjne umieszczone w ścianach. Montaż izolacji 
termicznej z wełny szklanej lub mineralnej należy wykonać zgodnie z instrukcjami montażowymi producenta. 
Montaż w ścianach wewnętrznych wykonać według planów ścianek działowych. Układane płyty z wełny 
szklanej lub mineralnej należy układać w taki sposób, aby szczelnie pokrywały powierzchnie. Materiały 
izolacyjne należy trwale przymocować do powierzchni ściany, elementów instalacji elektrycznych oraz 
elementów instalacji sanitarnych i mechanicznych, znajdujących się w obrębie izolowanej płaszczyzny. 
Niedopuszczalne jest zostawienie luk i szczelin za wyjątkiem powstałych na skutek konieczności zachowania 
odstępu 10 cm od osprzętu oświetleniowego.  
 
9.3.4. Izolacje z wełny mineralnej dachów i stropodachów  
- Dachy strome o konstrukcji drewnianej  
Jeżeli projekt techniczny nie określa inaczej zalecana grubość izolacji w energooszczędnym poddaszu to 25–30 
cm, izolację wykonuje się dwuwarstwowo, aby zminimalizować wpływ mostków liniowych, jakimi są krokwie. 
Układ materiałów stosowanych w połaci dachowej różnicuje je ze względu na sposób odprowadzenia pary 
wodnej wytworzonej przez mieszkańców i przenikającej z pomieszczeń poddasza na zewnątrz. Mamy więc dwa 
rozwiązania: poddasze typu nieszczelnego i szczelnego dla pary wodnej. 
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Przed przystąpieniem do wykonania izolacji termicznej ,należy dokładnie zmierzyć odległość pomiędzy 
krokwiami w świetle – tak, aby przyciąć płyty z wełny mineralnej lub szklanej na odpowiedni wymiar. Następnie 
należy odmierzyć odcinki wełny tak, aby były o 2 cm szersze, niż odległość pomiędzy krokwiami w świetle. 
Pozwoli to na samodzielne utrzymanie się wełny między krokwiami bez dodatkowego mocowania Materiał 
izolacyjny układamy na wcisk między krokwiami, zwracając uwagę na szczelne przyleganie ocieplenia do siebie i 
do elementów konstrukcji poddasza, dbając jednocześnie o to, aby nie wypychać na zewnątrz membrany 
dachowej. W przypadku poddasza szczelnego dla pary wodnej należy pamiętać o pozostawieniu szczeliny 
wentylacyjnej o grubości 3–6 cm. Płyty z wełny mineralnej lub szklanej o 2 cm szersze od rozstawu krokwi 
układamy oznaczoną stroną do wewnątrz pomieszczenia. Następnie montujemy do krokwi ruszt stalowy do 
podparcia drugiej warstwy wełny. Ruszt stalowy składa się z wieszaków do poddaszy o regulowanej wysokości 
w kształcie litery U i profili typu C biegnących prostopadle do krokwi. Wieszaki mocujemy do krokwi, a 
następnie przykręcamy do nich profile nośne. W celu polepszenia izolacyjności poddasza, resztki wełny 
pozostałe po docinaniu płyt umieszczamy w listwach rusztu, aby stanowiły podparcie wełny pierwszej warstwy i 
zapewniały później ciągłość ocieplenia drugiej warstwy. Po wykonaniu rusztu przystępujemy do układania 
drugiej warstwy ocieplenia pod krokwiami .  
Druga warstwa izolacji likwiduje liniowe mostki termiczne pochodzące od drewnianych elementów więźby 
dachowej (krokwie). Drugą warstwę ocieplenia z płyt wełny mineralnej lub szklanej układamy pod krokwiami, 
między listwami podwieszonego rusztu. W tej warstwie ocieplenia można rozprowadzić na zewnątrz listew 
zabezpieczone rurkami przewody instalacji elektrycznej.  
 
- Dachy płaskie i stropodachy  
Dach o małym kącie nachylenia określany jest jako dach płaski. Wyróżniamy dachy płaskie: stropodachy 
wentylowane i niewentylowane. W stropodachach niewentylowanych stosowane są twarde płyty z wełny 
mineralnej. Natomiast w stropodachach wentylowanych używane są granulaty wełny mineralnej oraz maty lub 
płyty. Przy izolacji dachów płaskich stosowane są trzy systemy układania płyt z wełny mineralnej: - 
jednowarstwowy - dwuwarstwowy zamknięty - dwuwarstwowy wentylowany.  
Warstwę izolacji termicznej na połaci dachowej najczęściej układa się na podłożu betonowym, z blachy 
trapezowej lub desek drewnianych. Płyty izolacji termicznej z wełny łączy się z podłożem za pomocą łączników 
mechanicznych, mas klejących lub obciąża się płyty dachowe ułożone swobodnie na paroizolacji np. żwirem, 
bloczkami betonowymi. 
 
Podłoże betonowe - Gładkość powierzchni podłoża dachu powinna odpowiadać gładkości betonu po usunięciu 
deskowania. Nierówności między elementami należy wyrównać do 1:15. Szczeliny o szerokości powyżej 12 mm 
należy wypełnić zaprawą cementową. Połączenie spodnich płyt dachowych z podłożem betonowym można 
wykonać metodą na zimno, używając mas klejowych wykonanych na bazie bitumitu, dyspersji akrylowej lub 
kauczuku oraz metodą na gorąco przy zastosowaniu lepiku bitumicznego oraz wypełniaczy. Połączenie płyt 
dachowych z masami klejowymi w miejscach przenoszenia sił jest dopuszczalne jedynie wtedy, gdy 
obliczeniowe obciążenie wiatrem (Wk) wynosi 1,0 kPa lub mniej.  
 
Podłoże z blachy trapezowej - Przy układaniu warstwy izolacyjnej z dachowych płyt na blachach trapezowych 
zaleca się zastosowanie stalowej blachy trapezowej o grubości minimum 0,65 mm. Płyty dachowe należy 
układać prostopadle do fali blachy, rozpoczynając od okapu. Brzegi płyt dachowych należy układać wzdłuż fałdy 
trapezu w taki sposób, aby były podparte na szerokości - 40 mm. Dopuszcza się łączenie brzegów płyt 
dachowych między fałdami trapezu pod warunkiem, że szerokość osi fałd jest mniejsza od dwóch grubości płyt 
tj. - 2b. Łączenie płyt dachowych z podłożem ze stalowej blachy trapezowej wykonuje się przy zastosowaniu 
łączników mechanicznych, mas klejących lub obciąża płyty dachowe ułożone swobodnie na paroizolacji nie 
przytwierdzonej do podłoża dachu. Łączenie płyt dachowych z podłożem ze stalowej blachy trapezowej należy 
wykonać używając łączników z tworzywa sztucznego (np. nylonowych) z poduszką powietrzną, połączeniem 
teleskopowym z wkrętem samogwintującym wykonanym ze stali nierdzewnej. Zamocowanie warstwy 
termoizolacyjnej przy zastosowaniu łączników mechanicznych powinno być wykonane przez pierwszą warstwę 
papy. Połączenie spodnich płyt dachowych ze stalową blachą trapezową można wykonać metodą na zimno, 
używając mas klejowych na bazie bitumitu, dyspersji akrylowej lub kauczuku oraz metodą na gorąco przy 
zastosowaniu lepiku bitumicznego bez wypełniaczy. Prawidłowo wykonane połączenie podłoża ze stalowej 
blachy trapezowej z płytą dachową uzyskuje się tylko wówczas, kiedy masa klejowa nakładana jest 
bezpośrednio na płyty a nie na blachę (stygnięcie lepiku).  
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Granulaty w ocieplaniu dachów płaskich i pustek powietrznych - Prawidłowe, efektywne ocieplenie musi 
zapewnić szczelne wypełnienie izolowanych przestrzeni i jednakową grubość w każdym przekroju. Opór cieplny 
przegrody w równym stopniu zależy od właściwości cieplnych, jak i od grubości warstwy ocieplającej. Układając 
maty lub płyty, możemy być w każdej sytuacji pewni jakości ocieplenia. W wypadku stosowania izolacji w stanie 
luźnym, wdmuchiwanej za pomocą agregatów w przestrzenie trudno dostępne, największa odpowiedzialność 
za wykonanie prawidłowego ocieplenia spoczywa na wykonawcy. Ilość zastosowanego materiału, grubość 
ułożonej warstwy i jej powierzchnia powinny być kontrolowane podczas wykonywania ocieplenia przez 
autoryzowane firmy wykonawcze.. Granulowana wełna mineralna kamienna lub szklana ma gęstość 
objętościową w stanie luźnym 20-80 kg/m3. Tego typu izolacje powinno stosować się wyłącznie wtedy, gdy nie 
można wykonać ocieplenia z wykorzystaniem wyrobów uformowanych.  
 
9.3.5. Izolacje dachów płytami styropianowymi  
- Izolacja termiczna pomiędzy krokwiami dachów stromych  
Izolację termiczną pomiędzy krokwiami wykonuje się wtedy, kiedy ukończone zostało pokrycie dachowe. Do 
zewnętrznej powierzchni krokwi, czyli od strony zewnętrznej warstwy izolacyjnej, mocuje się za pomocą 
zszywek folię o właściwościach wiatroizolacyjnych. Między krokwiami układa się w dwóch warstwach 
przesuniętych względem siebie płyty styropianowe (np. EPS50-042), klejąc je do specjalnie dystansowych listew 
styropianowych uprzednio przybitych do krokwi. Następnie od strony pomieszczenia mocuje się folię o 
właściwościach paroizolacyjnych. Tego typu mocowanie płyt ogranicza straty kubatury pomieszczenia, jak 
również pozwala uzyskać gładkie powierzchnie sufitów i ścian. Jest to najbardziej korzystne rozwiązanie. Niemal 
całkowicie eliminuje powstawanie mostków termicznych. Dzieje się to jednak kosztem zmniejszenia kubatury 
pomieszczeń użytkowych.  
 
- Dachy płaskie  
Dachy płaskie o nachyleniu poniżej 20o są nazywane stropodachami ze względu na podwójną funkcję. W 
zależności od konstrukcji stropodachy dzieli się na wentylowane i niewentylowane. Stropodach wentylowany 
jest najbardziej korzystnym rozwiązaniem. Konstrukcja jest oddzielona wentylowaną szczeliną powietrzną od 
ocieplenia np. płyt styropianowych. Zaleca się układanie ich zarówno pomiędzy, jak i pod belkami 
konstrukcyjnymi stropu. Ciągła wymiana powietrza z otoczeniem dzięki otworom wentylacyjnym pozwala na 
uniknięcie kondensacji pary wodnej i uzyskanie stałej wilgotności. Stropodach niewentylowany jest to 
najłatwiejszy do wykonania stropodach, gdyż wszystkie warstwy konstrukcyjne przylegają do siebie. Mimo 
łatwości wykonania strop ten ma bardzo dokuczliwą wadę - ocieplenie ulega częstemu zawilgoceniu ze względu 
na brak dylatacji. Aby temu zjawisku zapobiec wykonuje się tzw. stropodach odwrócony. Wyeliminowanie 
zawilgocenia warstw w stropodachu odwróconym uzyskuje się poprzez umieszczenie izolacji wodo- i 
paroszczelnej na stropie, a dopiero na izolacji przeciwwilgociowej układa się płyty styropianowe. Bardzo 
ważnym problemem przy projektowaniu dachów płaskich jest prawidłowe odprowadzenie wód opadowych. 
Ponieważ nie zawsze spad na dachu jest wystarczający, aby woda opadowa mogła swobodnie przemieszczać się 
w kierunku spustów, dobrym rozwiązaniem jest zastosowanie klinów styropianowych. Dzięki nim unika się 
konieczności pracochłonnego i kosztownego wykonywania spadów na konstrukcji dachu. Wymiary oraz kąt 
nachylenia klinów wyliczany jest na podstawie projektu zweryfikowanego z rzeczywistymi wymiarami już 
istniejącego budynku. Grubość klina uzależniona jest od tego czy podstawowym celem jest termoizolacja czy 
jedynie uzyskanie spadu. W przypadku termoizolacji grubość nie może być mniejsza niż 15cm, natomiast jeżeli 
celem jest uzyskanie spadu, grubość klina musi umożliwiać zamocowanie mechaniczne. Precyzyjne wykonanie 
płyt spadkowych pozwoli na idealne wykonanie odwodnienia. Dlatego też bardzo ważne jest aby każda płyta 
została dokładnie zaprojektowana, wycięta i opisana wraz z załączoną instrukcją montażu. Płyty spadkowe 
optymalnej jakości uzyskuje się na komputerowo sterowanych urządzeniach do wycinania. Zastosowanie 
klinów styropianowych pozwala na ekonomiczne wykonanie odwodnienia dachu, a co ważniejsze znacznie 
ogranicza jego ciężar. Płyty styropianowe i spadkowe-kliny dachowe mocowane są do podłoża: mechanicznie za 
pomocą dybli lub na klej.  
 
10.Kontrola jakości robót  
Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z dokumentacją techniczną, SIWZ oraz spełniać 
warunki określone w STW i OR – Warunki Ogólne , pkt. 7.  
 
10.1. Badania przed przystąpieniem do robót izolacyjnych  
Badania przed przystąpieniem do robót izolacyjnych obejmuje:  
- sprawdzenie zgodności materiału izolacyjnego z projektem i atestem producenta oraz jego  
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Jakości - sprawdzenie zgodności sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiału,  
- sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,  
- kontrolę prawidłowości przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania  
powierzchni pod względem równości, braku plam i zabrudzeń),  
- kontrolę wytrzymałości betonu na odrywanie,  
 
10.2. Badania materiałów izolacyjnych  
Badanie materiałów izolacyjnych polega na sprawdzeniu zgodności materiału izolacyjnego z projektem i 
atestem producenta oraz jego jakości. Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona 
przez producenta zaświadczeniem o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub 
innym równorzędnym dokumentem. Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów 
potwierdzających przez producenta ich jakości nie mogą być dopuszczone do stosowania. Odbiór materiałów 
izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie 
właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do 
zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany 
zgodnie z postanowieniami normy państwowej. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów 
izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. Nie należy stosować 
również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).  
 
10.3. Wymagania i badania w czasie robót  
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu  
- jakości materiałów i zgodności stosowanych materiałów izolacyjnych z dokumentacją i atestem producenta  
- poprawności wykonania podkładu pod izolacje lub warstwy izolacyjne  
- sprawdzenia każdej warstwy izolacyjnej ( w izolacjach wielowarstwowych ) z założeniami projektowymi  
- uszczelnienia i obrobienia szczelin dylatacyjnych oraz innych wrażliwych miejsc  
 
10.4. Wymagania i badania w czasie odbioru robót  
Badania w czasie odbioru polegają na sprawdzeniu  
- ciągłości izolacji i jej zgodności z projektem.  
W przypadku występowania ewentualnych uszkodzeń hydroizolacji, lub gdy jest to niezbędne, należy wykonać 
próbę wodną lub inne badania pozwalające na prawidłową ocenę wykona-nych robót izolacyjnych. Przy parciu 
wody od zewnątrz - prawidłowego wykonania i oparcia konstrukcji dociskowej lub grubości warstwy dociskowej 
oraz jej zgodności z projektem.  
a) Każda warstwa izolacji powinna stanowić jednolitą, ciągłą powłokę, przylegającą do powierzchni podkładu 
lub do uprzednio ułożonej warstwy izolacji.  
b) Występowanie złuszczeń, zacieków, łysin, spękań, pęcherzy, zmarszczek, fałd itp. wad oraz stosowanie 
niepełnowartościowych materiałów izolacyjnych jest niedopuszczalne.  
c) Izolacje asfaltowe należy układać na podkładach zagruntowanych roztworem asfaltowym wg PN-74/B-24622 
lub emulsją asfaltową wg BN-82/6753-01 po wyschnięciu powłoki gruntowej.  
d) Mieszanie materiałów smołowych i asfaltowych jest niedopuszczalne. 
e) Chodzenie, jeżdżenie oraz składowanie materiałów i narzędzi bezpośrednio na ułożonej warstwie izolacji jest 
niedopuszczalne.  
f) Izolacje powłokowe z roztworu asfaltowego wg PN-74/B-24622 lub emulsji asfaltowej wg BN-82/6753-01 
powinny tworzyć jednolicie równą powłokę na całej izolowanej powierzchni. Liczba nakładanych warstw 
roztworu asfaltowego lub emulsji asfaltowej powinna być zgodna z wymaganiami dokumentacji technicznej, 
lecz nie mniejsza niż dwie.  
g) Wpusty podłogowe powinny odpowiadać wymaganiom PN-64/H-74082, PN-86/H-74083, PN-86/H-74084 lub 
PN-63/H-74085 i być osadzone bezpośrednio w płycie posadzkowej.  
Warstwy izolacji powinny być wprowadzone do korpusu lub kielicha wpustu albo szczelnie z nimi połączone.  
h) Rury przewodzące ciecze i gazy o temperaturze niższej niż 60 0 C powinny być przeprowadzone przez tuleje 
zamocowane szczelnie w ścianie. W przypadkach gdy rury przeznaczone są do przewodzenia cieczy lub gazów o 
temperaturze wyższej niż 60 0 C - pomiędzy rurą i tuleją powinna być ułożona warstwa izolacji termicznej. 
Tuleje powinny być wykonane z blachy stalowej wg PN-73/H-92120 o grubości nie mniejszej niż 5 mm.  
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.  
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11.Obmiar robót  
Warunki obmiaru określono w STW i OR – Warunki Ogólne , pkt. 8 oraz kosztorysie inwestorskim i przedmiarze 
robót. Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych 
pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót.  
 
11.1. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni wykonanej hydroizolacji lub izolacji termicznej.  
 
12.Odbiór robót  
 
12.1. Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w STW i OR – Warunki Ogólne , pkt. 9 Roboty winny być wykonane 
zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.  
Wykonywane roboty podlegają następującym odbiorom:  
- odbiór robót ulegających zakryciu  
- odbiór zakończonego etapu robót – tylko w przypadku takiego ustalenia w umowie o wykonanie robót  
- odbiór końcowy – ostateczny  
- odbiór pogwarancyjny  
Odbioru końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego przy udziale inspektora nadzoru i 
wykonawcy.  
 
12.2. Odbiór robót zanikających  
Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie:  
- Przygotowania podłoża dla wykonania izolacji  
- Zagruntowania podłoża przed wykonaniem izolacji  
- W przypadku izolacji wielowarstwowych odbiór poszczególnych warstw. 
Jeżeli wszystkie pomiary i badania określone w punkcie 10 ST ,dały wynik pozytywny można uznać poszczególne 
roboty zanikające za wykonane prawidłowo tj. zgodnie z dokumentacją i ST i zezwolić do wykonywania 
następnych warstw . Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny roboty zanikające nie powinny 
być odebrane. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy nie odebranych robót zanikających i 
ponowne zgłoszenie ich do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemożliwa zakwestionowane roboty 
zanikające muszą być wykonane ponownie. Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót 
ulegających zakryciu oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez 
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).  
 
12.3. Odbiór częściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje 
się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich 
usunięcie przed odbiorem końcowym Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w 
obecności kierownika budowy Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego 
rozliczenia robót, jeżeli umowa taką formę przewiduje.  
 
12.4. Odbiór ostateczny (końcowy)  
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu 
(ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana 
przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny 
wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. Wykonawca 
robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:  
- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,  
- szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,  
- dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót,  
- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i 
wyrobów budowlanych,  
- protokoły odbioru podłoży,  
- protokoły odbiorów częściowych, instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,  
- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.  
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Odstępstwa od dokumentacji (projektu technicznego) powinny być uzasadnione zapisem w  
dzienniku budowy i potwierdzone przez nadzór techniczny albo innym dowodem.  
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania 
zgodnie z wytycznymi podanymi ST, porównać je z wymaganiami ST oraz dokonać oceny wizualnej. Roboty 
uznaje się za odebrane jeżeli wszystkie badania określone w punkcie 10 ST , uzyskały wynik pozytywny.  
 
12.5 Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji  
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu posadzki po użytkowaniu w tym okresie oraz 
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem 
zgłoszonych wad. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej izolacji, z 
uwzględnieniem zasad opisanych w ST „Odbiór ostateczny (końcowy)",  
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do 
dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót,  
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w 
wykonanych robotach izolacyjnych.  
 
13. Podstawa płatności  
 
13.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STW i OR – Warunki Ogólne , pkt. 12  
Jeżeli umowa nie stanowi inaczej , rozliczenie robót może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego 
zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów 
częściowych robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po 
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Jeżeli w umowie nie podano innej zasady , podstawę rozliczenia oraz 
płatności wykonanego i odebranego zakresu robót izolacyjnych wartość tych robót obliczona na podstawie:  
- określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót  
zaakceptowanych przez zamawiającego w m2 .  
- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.  
 
13.2. Cena jednostki obmiarowej  
Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje:  
- zakup i dostarczenie materiałów,  
- przygotowanie i oczyszczenie podłoża,  
- zagruntowanie podłoża,  
- wykonanie izolacji,  
- uporządkowanie stanowiska pracy.  
Cena zawiera również zapas na odpady i ubytki materiałowe.  
 
14. Przepisy związane  
14.1. Normy  
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), w tym w 
szczególności:  
[1] PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.  
[2] PN-EN 12970:2003 (U) Masa asfaltowa wodochronna. Definicje, wymagania i metody badań i 
wytrzymałościowych.  
[3] PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.  
[4] PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań.  
[5] PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej  
[6] PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej  
[7] PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu 
szklanego  
[8] PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane na gorąco 
[9] PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno  
[10] PN-EN 13416:2004 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe,  
z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachów. Zasady pobierania próbek  
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[11] PN-EN 1107-1:2001 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej dachów. 
Określanie stabilności wymiarów  
[12] PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane na gorąco  
[13] PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa  
[14] PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa  
[15] PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa  
[16] PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa  
[17] PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa  
[18] Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom I Budownictwo ogólne. 
Arkady 1988 r.  
 
14.2. Inne dokumenty 
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1. Przedmiot STW i OR  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są roboty związane z wykonaniem okładzin remontowanych 
schodów z kamienia naturalnego, które zostaną wykonane w ramach zadania inwestycyjnego określonego w 
STW i OR – Warunki ogólne , punkt 1.1  
 
2.Zakres stosowania STW i OR  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1  
 
3.Zakres robót objętych STW i OR  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
robót wymienionych w pkt. 1 .  
 
4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w STW i OR – Warunki Ogólne , pkt. 1.5  
 
5.Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość i zgodność ich wykonania z dokumentacją techniczną , SIWZ i 
poleceniami Zamawiającego oraz warunkami określonymi w STW i OR – Warunki Ogólne , pkt.6  
Podłoże – powierzchnia nowej lub istniejącej ściany lub stropu  
Środek gruntujący – materiał nanoszony na podłoże, celem regulacji (wyrównania, redukcji) nasiąkliwości lub 
zwiększenia przyczepności.  
Zaprawa (masa) klejąca – materiał do przyklejania okładziny ceramicznej.  
Okładzina z kamienia naturalnego – płytki granitowe lub płyty granitowe cięte na wymiar 
 
6.Materiały  
 
6.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w STW i OR – Warunki ogólne , pkt. 3  
Materiały stosowane do wykonywania robót okładzinowych z płytek ceramicznych powinny posiadać:  
a) Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,  
b) Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,  
c) Certyfikat na znak bezpieczeństwa,  
 
d) Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich,  
e) termin przydatności do stosowania umieszczony na opakowaniach. 
 
6.2. Materiały do wykonywania okładzin  
6.1. Płytki ceramiczne  
Płytki ceramiczne powinny odpowiadać następującym normom:  
PN-EN 176:1996 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej E < 2P/o. Grupa B 
I;  
PN-EN 177:1997 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej' 3% < E < 6%. Grupa B 
Ha;  
PN-EN 178:1998 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 6% < E < 10 %. Grupa B 
Ilb;  
PN-EN 159:1996 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E > 10 %. Grupa BIII.  
Rodzaj płytek i ich parametry techniczne musi określać dokumentacja projektowa, dotyczy to przede wszystkim 
płytek dla, których muszą być określone takie parametry jak np. stopień ścieralności, twardość i 
mrozoodporność.  
6.1. Kleje i zaprawy do spoinowania  
Kleje i zaprawy do spoinowania powinny odpowiadać następującym normom:  
- PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.  
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6.2. Woda  
Woda powinna odpowiadać normie :  
- PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw."  
6.3. Profile wykończeniowe i dylatacyjne  
Dobór profilu zależny jest nie tylko od jego przyszłej funkcji (wewnątrz czy na zewnątrz budynku). Konieczne 
jest również uwzględnienie zgodności materiału, z którego wykonany jest profil, z tynkiem podłoża , klejem lub 
zaprawą do mocowania płytek ceramicznych , oraz wilgotnością pomieszczenia  
 

 
Ocynkowane profile tynkarskie nie mogą być stosowane pod tynki i kleje żywiczne, uszlachetnione żywicami 
masy szpachlowe oraz pod twardniejące pod wpływem kwasu octowego silikony. Niebezpieczeństwo korozji.  
Profile ze stali nierdzewnej mają zastosowanie tam, gdzie należy się liczyć z silnym zawilgoceniem (nieosłonięte 
ściany zewnętrzne np. mur bez zadaszenia, murki ogrodowe i tarasowe) lub w pomieszczeniach wewnętrznych - 
w przemyśle chemicznym, spożywczym, gastronomii. Nie można używać razem profili ocynkowanych i 
aluminiowych z uwagi na niebezpieczeństwo korozji kontaktowej.  
6.4. Środki do usuwania zanieczyszczeń oraz konserwacji okładzin i spoin  
 
7.Sprzęt  
 
7.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STW i OR - Wymagania ogólne , pkt. 4  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość Wykonywanych robót. Sprzęt używany przy wykonywaniu okładzin ściennych z płytek 
ceramicznych powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. Użyty sprzęt 
powinien gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej i 
wymaganiami Specyfikacji Technicznych. Sprzęt powinien być stale utrzymany w dobrym stanie technicznym. 
Wykonawca powinien również dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym, umożliwiającym prowadzenie 
robót w przypadku awarii sprzętu podstawowego. Inspektor nadzoru poleci usunąć z placu budowy sprzęt nie 
odpowiadający warunkom Kontraktu i wymaganiom sformułowanym w Dokumentacji Projektowej oraz 
Specyfikacji Technicznej.  
 
7.2. Sprzęt stosowany do robót okładzinowych  
Do wykonywania okładzin z płytek ceramicznych należy stosować:  
a) szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża;  
b) szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych;  
c) narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek;  
d) pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mm do rozprowadzania zapraw 
klejowych;  
e) łaty do sprawdzania równości powierzchni;  
f) poziomnice;  
g) mieszadła oraz pojemniki do przygotowania zapraw klejowych;  
h) pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania;  
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i) gąbki do mycia i czyszczenia;  
j) wkładki (krzyżyki) dystansowe;  
 
8. Transport  
8.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STW i OR - Wymagania ogólne , pkt. 5  
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju materiału, jego 
objętości, sposobu przygotowania materiału do transportu przez producenta (dostawcę) oraz od odległości 
transportu. Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów 
bezpieczeństwa, zarówno w obrębie placu budowy, jak i poza nim. Zwiększenie odległości transportu ponad 
wartości 
octowego silikony. Niebezpieczeństwo korozji.  
Profile ze stali nierdzewnej mają zastosowanie tam, gdzie należy się liczyć z silnym zawilgoceniem (nieosłonięte 
ściany zewnętrzne np. mur bez zadaszenia, murki ogrodowe i tarasowe) lub w pomieszczeniach wewnętrznych - 
w przemyśle chemicznym, spożywczym, gastronomii. Nie można używać razem profili ocynkowanych i 
aluminiowych z uwagi na niebezpieczeństwo korozji kontaktowej.  
6.4. Środki do usuwania zanieczyszczeń oraz konserwacji okładzin i spoin  
 
7.Sprzęt  
 
7.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STW i OR - Wymagania ogólne , pkt. 4  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość Wykonywanych robót. Sprzęt używany przy wykonywaniu okładzin ściennych z płytek 
ceramicznych powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. Użyty sprzęt 
powinien gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej i 
wymaganiami Specyfikacji Technicznych. Sprzęt powinien być stale utrzymany w dobrym stanie technicznym. 
Wykonawca powinien również dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym, umożliwiającym prowadzenie 
robót w przypadku awarii sprzętu podstawowego. Inspektor nadzoru poleci usunąć z placu budowy sprzęt nie 
odpowiadający warunkom Kontraktu i wymaganiom sformułowanym w Dokumentacji Projektowej oraz 
Specyfikacji Technicznej.  
 
7.2. Sprzęt stosowany do robót okładzinowych  
Do wykonywania okładzin z płytek ceramicznych należy stosować:  
a) szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża;  
b) szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych;  
c) narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek;  
d) pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mm do rozprowadzania zapraw 
klejowych;  
e) łaty do sprawdzania równości powierzchni;  
f) poziomnice;  
g) mieszadła oraz pojemniki do przygotowania zapraw klejowych;  
h) pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania;  
 
i) gąbki do mycia i czyszczenia;  
j) wkładki (krzyżyki) dystansowe;  
8. Transport  
8.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STW i OR - Wymagania ogólne , pkt. 5  
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju materiału, jego 
objętości, sposobu przygotowania materiału do transportu przez producenta (dostawcę) oraz od odległości 
transportu. Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów 
bezpieczeństwa, zarówno w obrębie placu budowy, jak i poza nim. Zwiększenie odległości transportu ponad 
wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za 
transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru.  
 
8.2. Transport materiałów  
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Transport materiałów do wykonania wykładzin i okładzin nie wymaga specjalnych środków i urządzeń. Należy 
używać do transportu samochodów przykrytych plandekami lub zamkniętych. W czasie transportu należy 
zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie. W przypadku dużych ilości 
materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku i rozładunku urządzeń 
mechanicznych. Składowanie materiałów podłogowych na budowie musi być w pomieszczeniach zamkniętych, 
zabezpieczonych przed opadami i ujemnymi temperaturami. 
 
9.Szczegółowe wymagania wykonania robót  
9.1. Warunki przystąpienia do robót  
Przed przystąpieniem do robót okładzinowych powinny być zakończone:  
a) roboty instalacyjne (wodociągowe, kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, gazowe, elektryczne itd.) wraz ze 
sprawdzeniem instalacji (np. próba na ciśnienie), przed montażem osprzętu (biały montaż) i armatury 
oświetleniowej, lecz z pozostawieniem końcówek przewodów umożliwiających obrobienie gniazd i połączeń 
okładziną.  
b) roboty budowlane wykończeniowe (bez robót malarskich), wraz z osadzeniem ościeżnic (bez opasek), 
robotami posadzkowymi razem z cokolikiem (z wyjątkiem podłóg drewnianych) oraz ustawieniem stałych 
pieców i trzonów kuchennych, a dla przestawnych - obrobieniem podłączeń (np. drzwiczki rewizyjne).  
Ponadto należy sprawdzić prawidłowość powierzchni i krawędzi podłoża.  
- Warunki cieplne.  
Podczas wykonywania robót okładzinowych temperatura otoczenia nie powinna być niższa niż +5°C; 
temperatura ta powinna być utrzymana przez 10 dni po wykonaniu okładziny w przypadku układania na 
zaprawie, a przez co najmniej 5 dni przy okładzinie przyklejanej.  
- Przygotowanie powierzchni podłoża.  
Podłoże przeznaczone do układania okładziny z płytek, powinno być oczyszczone.  
W przypadku układania okładziny na zaprawie, podłoże należy zwilżyć i obrzucić zaprawą cementową. Podłoże 
gipsowe pod okładzinę przyklejaną powinno być zagruntowane rozcieńczonym klejem, przy czym należy 
przestrzegać przepisów bhp. 
 
9.2. Podłoża pod okładziny ścienne  
Wszystkie powierzchnie przeznaczone do okładania płytkami ceramicznymi muszą zostać przed przystąpieniem 
do prac tynkarskich dokładnie określone w projekcie budowlanym. Powierzchnie te tynkuje się 
jednowarstwowo, nie mogą one być także zacierane ani wygładzane. Już wygładzone lub zatarte powierzchnie 
należy przed pokryciem płytkami zmatowić i oczyścić z pyłu. Nie wymaga się, aby małe powierzchnie - takie jak 
na przykład cokoliki - nie były zacierane lub wygładzane. Tynk (cementowo - wapienny oraz gipsowy) musi 
odznaczać się minimalną grubością 10 mm i posiadać minimalną wytrzymałość na ściskanie. W każdym 
wypadku konieczna jest ocena przydatności fabrycznej zaprawy tynkarskiej do wykorzystania jako tynk w danej 
grupie zawilgocenia i pod płytki ceramiczne. Określenie grupy zawilgocenia dla pomieszczenia można 
przyjmować z tabeli nr.1 

 
 
Zawilgocenie powierzchni wewnętrznych oraz niezbędne działania w zakresie doboru zaprawy tynkarskiej pod 
okładziny z płytek ceramicznych oraz izolacji podłoża można oceniać na podstawie tabeli nr.2  
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Działania jakie należy podjąć przed ułożeniem płytek w zależności od rodzaju spoiwa zaprawy tynkarskiej oraz 
stopnia zawilgocenia określono w tablicy nr 3  
 

 
 
Tynki cementowo-wapienne przeznaczone do pomieszczeń z grupy zawilgocenia W1 oraz W2 stosuje się bez 
specjalnej obróbki wstępnej. W przypadku obciążenia wilgocią odpowiadającą grupie W3 oraz W4 przed 
przystąpieniem do układania płytek należy przeprowadzić wstępną obróbkę powierzchni zgodnie z tabelą 3. 
Gipsowe tynki wewnętrzne mogą być stosowane tylko w grupach pomieszczeń W1 . W3 przy spełnieniu 
następujących warunków:  
- w grupie W1 należy przed przystąpieniem do prac płytkarskich zastosować się do zaleceń producenta kleju do 
płytek.  
- w grupie W2 powierzchnie ścienne pokrywane płytkami przed naniesieniem kleju należy zagruntować 
odpowiednim do tego celu środkiem.  
- na określonych przez projektanta płaszczyznach o wyższym obciążeniu wilgocią (grupa W3) należy na całej 
powierzchni wykonać izolację przeciwwilgociową (uszczelnienie powierzchni).  
W odniesieniu do basenów kąpielowych, saun i/lub łaźni parowych itp. należy zawsze przyjmować grupę W4. W 
tego typu pomieszczeniach zaleca się stosowanie fabrycznej zaprawy tynkarskiej na bazie cementu. 
Zalecenie:  
W pomieszczeniach. przeznaczonych do wykończenia płytkami ceramicznymi należy przede wszystkim 
skontrolować kąty proste (zmierzyć przekątne).  
Również elementy dodatkowe. takie jak profile tynkarskie, nośniki tynku itp. muszą odpowiadać warunkom do 
danej grupy zawilgocenia. Odchylenie powierzchni od kierunku pionowego (okładziny ścienne) nie może być 
większe niż 4mm na wysokości kondygnacji, a odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być 
większe niż 2mm na l m;  
9.3. Podłoże pod okładziny posadzkowe  
Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą wytrzymałość i 
grubość podkładu. Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg. PN-85/-04500 nie powinna być mniejsza 
niż: na ściskanie – 12 Mpa, na zginanie – 3 Mpa.  
Minimalna grubości podkładów z zaprawy cementowej powinny wynosić:  
* podkłady związane z podłożem - 25 mm;  
* podkłady na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm;  
* podkłady „pływające" (na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) 40 mm;  
 
Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, czysta. Niedopuszczalne są 
zabrudzenia bitumami, farbami i środkami antyadhezyjnymi,  
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Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku paskiem papy, pianki 
poliuretanowej lub w podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne. Temperatura powietrza przy 
wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 3 dni nie powinna być niższa niż 5ºC,  
Zaprawę cementową należy przygotować mechanicznie, zaprawa powinna mieć konsystencje gęstą -5 – 7 cm 
zanurzenia stożka pomiarowego. Ilość spoiwa w podkładzie cementowym powinna być ograniczona do ilości 
niezbędnej, ilość cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m³. Zaprawę cementową należy układać 
niezwłocznie po przygotowaniu między listwami kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu z 
zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczania z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem. Podkład 
powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną zgodnie z ustalonym spadkiem. 
Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładana w dowolnym miejscu, nie powinna 
wykazywać większych prześwitów niż 5 mm . Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny nie powinna 
przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. W ciągu pierwszych 7 dni podkład 
powinien być utrzymany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami 
albo przez spryskiwanie pow. wodą. W podkładzie należy wykonać, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny 
dylatacji konstrukcyjnej i przeciwskurczowej. Na zewnątrz budynku powierzchnia dylatowanych pól nie 
powinna przekraczać 10 m2, a maksymalna długość boku nie większa niż 3,5 m. Wewnątrz budynku pola 
dylatacyjne powinny mieć wymiary nie większe niż 5x6 m. Dylatacje powinny być wykonane w miejscach 
dylatacji budynku, wokół fundamentów pod maszyny, słupów konstrukcyjnych oraz w styku różnych rodzajów 
okładzin.  
Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione materiałem wskazanym w projekcie  
  
9.4. Dobór i przygotowanie płytek.  
Płytki przeznaczone do układania powinny być posegregowane według wymiarów, rodzajów, odcieni barwy i 
ewentualnie rysunku strony licowej oraz gatunków tak, aby była zapewniona możliwość doboru jednakowych 
płytek dla poszczególnych pomieszczeń.  
W przypadku gdy na krawędziach płytek występują nierówności powstałe z zacieków szkliwa, należy je 
przeszlifować bez uszkodzenia strony licowej. Przed przystąpieniem do robót okładzinowych płytki należy 
moczyć w czystej wodzie przez około 5 min; przy układaniu płytek na klej, płytki po wyjęciu z wody należy 
pozostawić do czasu powierzchniowego wyschnięcia tak, aby powierzchnia płytki na którą nakłada się klej, była 
wilgotna lecz nie powinno być na niej kropel wody.  
 
9.5. Układanie okładziny z płytek  
 
9.5.1 Okładziny pionowe  
Układanie okładziny na powierzchniach pionowych powinno być rozpoczynane od dołu, od wyznaczenia linii 
poziomej na ścianie licowanej lub od krawędzi cokołu, według której będą układane płytki. W przypadku 
układania okładziny na zaprawie przestrzeń między płytkami a podłożem powinna być całkowicie wypełniona 
warstwą zaprawy, o grubości nie większej niż 25 mm. Klej nakłada się na ścianie gładką krawędzią pacy a 
następnie „przeczesuje" się zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Powinna być nałożona 
równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielkość zębów pacy zależy od wielkości płytek. 
Prawidłowo dobrana wielkość zębów i konsystencja zaprawy klejącej sprawiają, że klej nie wypływa z pod 
płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. Grubość warstwy klejącej zależy od rodzaju i równości 
podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek i wynosi średnio około 6-8 mm (posadzki) i około 4-6 mm (okładziny 
ścienne). Odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie może być większe njż 4mm na wysokości 
kondygnacji; odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2mm na l m. Większe 
płytki zaleca się dobijać młotkiem gumowym. W przypadku płytek układanych na zewnątrz klej powinien 
znajdować się pod całą powierzchnią płytki. Można to osiągnąć nakładając dodatkowo cienką warstwę kleju na 
spodnią powierzchnie przyklejanych płytek. Płytki powinny być ułożone warstwami poziomymi szczelnie na styk 
albo ze spoiną o szerokości o kreślonej w projekcie. Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się 
wkładki dystansowe (krzyżyki). Dopuszczalna szerokość szczeliny między płytkami układanymi na styk nie 
powinna być większa niż 0,5 mm, a przy układaniu ze spoiną2 ±p,5 mm. Przy okładzinie wykonanej na styk 
należy w odstępach nie większych niż co 3 m pozostawić szczeliny dylatacyjne o szerokości 2-3 mm. W 
przypadku układania okładziny z pozostawieniem spoin, przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin 
pomiędzy płytkami należy usunąć jego nadmiar, można też usunąć wkładki dystansowe. W trakcie układania 
płytek należy także mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe. Zaleca się układanie płytek kształtowych: w 
narożnikach - płytek narożnikowych, a w miejscu styku z tynkiem (warstwa wieńcząca) płytek z krawędzią 
zaokrągloną. Przy dopasowywaniu płytek w narożnikach lub przy obrabianiu rur, otworów dylatacji itp. 
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dopuszcza się przecinanie lub przycinanie płytek. W trakcie układania płytek na ścianach należy także mocować 
elementy wykończeniowe ścian takie jak np. drzwiczki rewizyjne , kratki wentylacyjne itp.  
 
9.5.2. Okładziny poziome/posadzki /  
Znacznym ułatwieniem przy wykonywaniu okładzin z płytek ma zastosowanie bezpośrednio pod wykładzinę 
warstwy z masy samopoziomującej. Warstwy („wylewki") samopoziomujące wykonuje się z gotowych, 
fabrycznie sporządzonych mieszanek ściśle według instrukcji producenta. Wykonanie tej warstwy zwiększa 
koszt posadzki, powoduje natomiast oszczędność kleju. Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej 
eksponowanego narożnika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii. Warstwę klejącą nakłada się na podłoże 
gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje" się zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. 
Powinna być nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielkość zębów pacy zależy od 
wielkości płytek. Prawidłowo dobrana wielkość zębów i konsystencja zaprawy klejącej sprawiają, że klej nie 
wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. Grubość warstwy klejącej zależy od rodzaju i 
równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek i wynosi średnio około 6-8 mm (posadzki) i około 4-6 mm 
(okładziny ścienne). Odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie może być większe njż 4mm na 
wysokości kondygnacji; odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2mm na l m. 
Większe płytki zaleca się dobijać młotkiem gumowym. W przypadku płytek układanych na zewnątrz klej 
powinien znajdować się pod całą powierzchnią płytki. Można to osiągnąć nakładając dodatkowo cienką 
warstwę kleju na spodnią powierzchnie przyklejanych płytek. Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje 
się wkładki dystansowe (krzyżyki).  
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego nadmiar, można też 
usunąć wkładki dystansowe. W trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne i 
wykończeniowe. Po ułożeniu posadzki z płytek na podłodze wykonuje się cokoły.  
Dla cokołów wykonywanych z płytek identycznych jak dla okładziny podłogi stosuje się takie same kleje i 
zaprawy do spoinowania. Zgodnie z instrukcją producenta zaprawy klejowej do spoinowania płytek można 
przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenie płytek.  
W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je wodą przy pomocy 
mokrego pędzla. Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania („fugę”) po powierzchni 
okładziny pacą gumową.  
Nadmiar zaprawy usuwa się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka 
temperatura i niska wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie 
zwilżanie ich wilgotną gąbką. Dla podniesienia jakości i trwałości okładziny oraz zwiększenia jej odporności na 
czynniki zewnętrzne, po stwardnieniu spoiny należy powlec specjalnymi preparatami impregnującymi, można 
również zaimpregnować płytki. Przed przystąpieniem do robót okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość 
przygotowania podłoża.  
 
9.6. Prawidłowość ułożenia płytek i ukształtowania powierzchni okładziny.  
Płytki powinny być ułożone tak, aby ich krawędzie tworzyły układ wzajemnie prostopadłych linii prostych, przy 
czym dopuszczalne odchylenie od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być większe niż 2 mm na 1 
m. Dopuszczalne odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny (lub od powierzchni nie będącej płaszczyzną 
stosownie do wymagań dokumentacji technicznej) nie powinno być większe niż 1 mm/m.  
 
9.7. Przyleganie okładziny do podłoża.  
Ułożona okładzina powinna być całą powierzchnią trwale związana z podłożem za pośrednictwem warstwy 
wiążącej, tj. warstwy zaprawy lub kleju.  
 
10.Kontrola jakości robót  
Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z dokumentacją techniczną, SIWZ oraz spełniać 
warunki określone w STW i OR – Warunki Ogólne , pkt. 7.  
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem okładzin z płytek ceramicznych podłogowych i 
ściennych badaniom powinny podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża. 
Wszystkie materiały - płytki, zaprawy klejące, jak również materiały pomocnicze muszą spełniać wymagania 
odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji 
projektowej.  
Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania robót 
okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować:  
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a) sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstkości, występowania 
ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia;  
 
b) sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach i kierunkach 
2-metrową łatę;  
c) sprawdzenie spadków podkładu pod okładziny (posadzki) za pomocą 2-metrowej łaty i poziomnicy; pomiary 
równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1 mm;  
d) sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych dokonując 
pomiarów ich szerokości i prostoliniowości;  
e) sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi;  
Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru 
 
 
 
10.1. Warunki przystąpienia do badań.  
Do odbioru całości zakończonych robót okładzinowych wykonawca obowiązany jest przedstawić dokumentację 
techniczną oraz:  
a) stwierdzenie prawidłowego wykonania robót przygotowawczych (protokoły z odbiorów międzyoperacyjnych 
lub zapis w dzienniku budowy),  
b) protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia stwierdzające jakość użytych materiałów (atesty),  
c) zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonania robót okładzinowych.  
 
10.2. Opis badań  
- Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną powinno być przeprowadzone przez porównanie 
wykonanej okładziny z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności 
za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru.  
- Sprawdzenie podłoży powinno być przeprowadzone na podstawie protokołu odbioru międzyoperacyjnego, 
zawierającego stwierdzenie właściwej jakości i prawidłowego ukształtowania powierzchni podłoża.  
- Sprawdzenie materiałów podczas odbioru okładziny należy przeprowadzać pośrednio na podstawie zapisów 
w dzienniku budowy oraz zaświadczeń przedłożonych przez dostawcę, stwierdzających zgodność użytych 
materiałów z właściwymi normami przedmiotów  
 
10.3. Badania w czasie robót  
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania wykładzin i okładzin z dokumentacją 
projektową i ST.  
 
10.4. Badania w czasie odbioru robót  
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań dotyczących 
wykonanych okładzin a w szczególności:  
- zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji 
powykonawczej;  
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów;  
- prawidłowości przygotowania podłoży;  
- jakości (wyglądu) powierzchni okładzin;  
- prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji;  
 
Badania w czasie odbioru robót powinny być porównywane z wynikami badań dokonanych przed 
przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania.  
Zakres czynności kontrolnych dotyczący okładzin podłóg i ścian powinien obejmować:  
- sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek;  
- sprawdzenie odchylenia powierzchni od, płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej  długości 2 m przykładanej w 
różnych kierunkach, 
 
- sprawdzenie prostoliniowości spoin  
- sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym  
młotkiem (lub innym podobny narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest  
dowodem nie związania płytek z podkładem;  
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- sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia.  
 
10.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące okładzin.  
Prawidłowo wykonana wykładzina powinna spełniać następujące wymagania:  
- cała powierzchnia wykładziny powinna mieć jednakową barwę,  
- cała powierzchnia pod płytkami: powinna być wypełniona klejem (brak głuchych odgłosów  
przy stukaniu),  
- grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta, dopuszczalne 
odchylenie powierzchni wykładziny od płaszczyzny poziomej (mierzone łatą długości 2 m) nie powinno być 
większe niż 3 mm na długości łaty i nie większe niż 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki,  
- spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do spoinowania,  
- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić  
- szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie materiałem wskazanym w projekcie,  
- listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta,  
11.Obmiar robót  
Warunki obmiaru określono w STW i OR – Warunki Ogólne , pkt. 8 oraz kosztorysie inwestorskim i przedmiarze 
robót. Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych 
pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót.  
Powierzchnię okładzin oblicza się w m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjmując wymiary w świetle 
ścian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza się powierzchnię słupów, pilastrów, fundamentów i 
innych elementów większe od 0,25 m2. Obmiar robót nie powinien obejmować elementów nie wykazanych w 
Dokumentacji Projektowej, za wyjątkiem zaakceptowanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. Podana zasada 
dotyczy wszystkich czynności związanych z robotami okładzinowymi z płytek ceramicznych.  
 
11.1. Jednostka obmiarowa  
Jednostkami obmiarowymi są:  
1 m2 / metr kwadratowy  
 
12.Odbiór robót  
 
12.1. Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w STW i OR – Warunki Ogólne , pkt. 9 Roboty winny być wykonane 
zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.  
12.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Przy robotach związanych z wykonywaniem okładzin elementem ulegającym zakryciu są podłoża. Odbiór 
podłóż musi być dokonany przed rozpoczęciem robót. Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny 
można uznać podłoża za wykonane prawidłowo tj. zgodnie z dokumentacją i ST i zezwolić do przystąpienia do 
robót okładzinowych. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie powinno być 
odebrane. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania napraw}' podłoża poprzez np. szlifowanie lub 
szpachlowanie i ponowne zgłoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemożliwa (szczególnie w 
przypadku zaniżonej wytrzymałości) podłoże musi być skute i wykonane ponownie. Wszystkie ustalenia 
związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłoży) oraz materiałów należy zapisać w 
dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy 
(kierownik budowy).  
12.3. Odbiór częściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje 
się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót , jeżeli umowa taką 
formę przewiduje.  
12.4. Odbiór ostateczny (końcowy)  
Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu do zakresu (ilości), 
jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana przez 
zamawiającego na podstawie przedłożonych dokumentów. Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej 
działalności powinna określać umowa. Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące 
dokumenty:  
- projekt budowlany,  
- dokumentację powykonawczą (jeżeli nastąpią zmiany w czasie  
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realizacji robót);  
- szczegółowe specyfikacje techniczne;  
- dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót;  
- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów i wyrobów;  
- protokóły odbioru podłoża;  
- protokóły odbiorów częściowych;  
- instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów;  
- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz,  
- oświadczenie kierownika budowy (robót) o wykonaniu robót zgodnie ze  
 
sztuką budowlaną.  
Jeżeli wszystkie badania dadzą wynik dodatni, wykonaną okładzinę należy uznać za zgodną z wymaganiami 
specyfikacji technicznej. W przypadku gdy choćby jedno ze sprawdzeń dało wynik ujemny, całą okładzinę lub 
tylko jej niewłaściwie wykonaną część należy uznać za niezgodną z wymaganiami normy. W tym przypadku 
wykonawca jest obowiązany doprowadzić okładzinę do stanu zgodności ze specyfikacją techniczną i 
przedstawić ją do ponownego odbioru, którego wynik jest ostateczny  
12.4. Odbiór końcowy  
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty:  
- wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań,  
- protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu.  
Odstępstwa od dokumentacji (projektu technicznego) powinny być uzasadnione zapisem w  
dzienniku budowy i potwierdzone przez nadzór techniczny albo innym dowodem.  
13. Podstawa płatności  
13.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STW i OR – Warunki Ogólne , pkt. 12  
Jeżeli umowa nie stanowi inaczej , rozliczenie robót może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego 
zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów 
częściowych robót.  
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu  
odbioru pogwarancyjnego.  
Jeżeli w umowie nie podano innej zasady , podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego 
zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie:  
- określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót  
zaakceptowanych przez zamawiającego w m2  
- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.  
13.2. Cena jednostki obmiarowej  
Ceny jednostkowe wykonania robót ciesielskich i stolarskich lub kwoty ryczałtowe obejmujące  
roboty okładzinowe i stolarskie uwzględniają:  
- przygotowanie stanowiska roboczego,  
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,  
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,  
- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających  
wykonanie robót na wysokości do 4 m, od poziomu podłogi lub terenu,  
- wykonanie prac okładzinowych  
- usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót,  
- oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających,  
- likwidację stanowiska roboczego.  
14. Przepisy związane  
14.1. Normy  
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), w tym w 
szczególności:  
PN-ISO 13006:2001: Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie.  
PN-EN 87:1994: Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości  
i znakowanie.  
PN-70/B-10100 – Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru.  
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PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości powierzchni.  
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne.  
PN-EN 12002:2002 Kleje do płytek. Oznaczenie odkształcenia poprzecznego dla klejów cementowych i zapraw 
do spoinowania.  
PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania płytek.. Definicje i wymagania techniczne. 
PN-EN 12808-1:2003 Kleje i zaprawy do spoinowania płytek.. Oznaczenia odporności chemicznej zapraw na 
bazie żywic reaktywnych.  
PN-EN 12808-2:2003(U) Zaprawy do spoinowania płytek.. Cz.2:oznaczenie odporności na ścieranie.  
PN-EN 12808-3:2003(U) Zaprawy do spoinowania płytek.. Cz.3:oznaczenie wytrzymałości na zginanie i 
ściskanie.  
PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych, klinkierowych i lastrykowych). Wymagania i 
badania przy odbiorze.  
PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. Terminologia.  
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.  
14.2. Inne dokumenty  
1) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom I część 4, wydanie Arkady - 1990 rok.  
2) Warunki techniczne wykowania i odbioru robót budowlanych część B zeszyt 5 Okładziny i wykładziny z płytek 
ceramicznych, wydanie ITB - 2004 rok.  
3) Instrukcja układania płytek ceramicznych, wydanie Atlas-2001 rok.  
4) Atlas Budowlany, miesięcznik wydanie specjalne 1998 rok.  
5) Układanie i spoinowanie płytek materiałami Ceresit, wydanie Ceresit - 1999 rok.  
6) Katalog wyrobów Ceresit, wydanie Ceresit - 2001 rok.  
7) Opoczno - Certyfikat zgodności nr PN-Oll/PN-011/05/02 z Polską Normą PN-ISO13006:2001  
8) Opoczno - Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej nr AT-15-3323/99  
9) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom I część 4, wydanie Arkady - 1990 rok.  
10) Warunki techniczne wykowania i odbioru robót budowlanych część B zeszyt 5 Okładziny i wykładziny z 
płytek ceramicznych, wydanie ITB - 2004 rok.  
11) Instrukcja układania płytek ceramicznych, wydanie Atlas-2001 rok.  
12) Atlas Budowlany, miesięcznik wydanie specjalne 1998 rok.  
13) Układanie i spoinowanie płytek materiałami Ceresit, wydanie Ceresit - 1999 rok.  
14) Katalog wyrobów Ceresit, wydanie Ceresit - 2001 rok.  
15) Opoczno - Certyfikat zgodności nr PN-Oll/PN-011/05/02 z Polską Normą PN-ISO13006:2001  
16) Opoczno - Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej nr  
 
AT-15-3323/99  
17) Opoczno - Certyfikat zgodności nr A-l/02 z Aprobatą techniczną ITB nr AT-15-3323/99  
18) Opoczno - Atest higieniczny nr HK/B/0105/01/2004  
 
Opoczno - Certyfikat nr B/03/105/02 uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa . Opoczno - 
Załącznik nr 1/02 do Certyfikatu 
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1. WSTĘP: 
1.1.Przedmiot SST: 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania techniczne dotyczące dostawy i montażu konstrukcji stalowych 
pochylni dla niepełnosprawnych  
 
1.2. Zakres stosowania SST: 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót wymienionych w SST 

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie i montaż konstrukcji stalowych.  

Montaż konstrukcji podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy wejściu do Biblioteki Miejskiej w 
Mszczonowie. Konstrukcję wykonać  
słup z kształtownika HEB 140, poprzecznica z kształtownika HEB 140, podłużnice z kształtownika C120, 
mocowane za pomocą blach podstawy do elementów żelbetowych. Dodatkowo mocować do ścian za pomocą 
kątowników. Konstrukcję stalową sprefabrykuje specjalistyczna firma. 

Należy również zabezpieczyć antykorozyjnie elementy stalowe – ocynk ogniowy.  
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność  z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 
2.    MATERIAŁY 
2.1. Stal 
2.1.1. Do konstrukcji stalowych stosuje się: 

Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy l w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN 10025:2002 
(1)  Kątowniki PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000 Kątowniki dostarczane są o długościach: 

do 45 mm - 3 do 12 m; powyżej 45 - 3 do 15 m z odchyłkami do 50 mm dla długości do 4,0 m; do 100 mm 
dla długości większej. Krzywizna ramion nie powinna przekraczać l mm/m. 

(2) Blachy uniwersalne  
Blachy uniwersalne dostarcza się w grubościach 6-40 mm. 
szerokościach 160-700 mm i długościach: dla grubości do 6 mm - 6,0 m dla grubości 8-25 mm - do 14,0 m z 
odchyłką do 250 mm. 
 

2.1.2. Kształtowniki 
Wykonywane są jako walcowane (HEB, C). 
Produkuje się je ze stali konstrukcyjnej węglowej zwykłej jakości StOS, St3SX, St3SY. Długości fabrykacyjne od 2 
do 6 m przy zwiększonej dokładności wykonania. 
 
2.1.3. Własności mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 
10025:2002. 
- Wady powierzchniowe - powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 
- Na powierzchniach czołowych niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i pęknięcia 

widoczne gołym okiem. 
- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, 

wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne jeżeli: 
- mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek 
- nie przekraczają 0.5 mm dla walcówki o grubości od 25 mm. 0,7 mm dla walcówki o grubości większej. 

 
2.1.4. Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być zaopatrzony 
każdy element lub partia materiału. Atest powinien zawierać: 
- znak wytwórcy 
- profil 
- gatunek stali 
- numer wyrobu lub partii 
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- znak obróbki cieplnej 
 
Cechowanie materiałów wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych. 
 
2.1.5. Odbiór konstrukcji na budowie winien być dokonany na podstawie protokółu ostatecznego odbioru 
konstrukcji w wytwórni wraz z oświadczeniem wytwórni, że usterki w czasie odbiorów międzyoperacyjnych 
zostały usunięte. Cechowanie elementów farbą na elemencie. 
 
2.2. Łączniki 
Jako łączniki występują: połączenia spawane i śrubowe. 
 
2.2.1. Materiały do spawania 

Do spawania konstrukcji ze stali zwykłej stosuje się spawanie elektryczne przy użyciu elektrod 
otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastępczo można stosować elektrody ER-346 lub ER-546. 
Elektrody EA-146 są to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych narażonych na 
obciążenia statyczne i dynamiczne. Elektrody powinny mieć: 
- zaświadczenie jakości 
- spełniać wymagania norm przedmiotowych 
- opakowanie, przechowywanie i transport winny być zgodne z wymaganiami obowiązujących norm i 
wymaganiami producenta. 
 
2.3. Składowanie materiałów i konstrukcji 

Materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane żurawiami. Do wyładunku mniejszych 
elementów można użyć wciągarek lub wciągników. Elementy ciężkie, długie i wiotkie należy przenosić za 
pomocą zawiesi i usztywnić dla zabezpieczenia przed odkształceniem. Elementy układać w sposób 
umożliwiający odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny być w miarę możliwości składowane  
w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. 

Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
 

2.4. Zabezpieczenie antykorozyjne materiałów 
Do wykonywania powłok malarskich na powierzchniach stalowych dopuszczalne jest stosowanie 

wyłącznie powłoki ocynku ogniowego.  
 
3. SPRZĘT 
3.1. Sprzęt do transportu i montażu słupów 

Do transportu i montażu konstrukcji należy używać żurawi, wciągarek, dźwigników, pod-nośników i 
innych urządzeń. 

 
3.2. Sprzęt do robót spawalniczych 
* Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy zgodnie  
z technologią spawania  
* Spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być większe jak 10%. 
* Eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcją. 
* Stanowiska spawalnicze powinny być odpowiednio urządzone: 
- spawarki powinny stać na izolującym podwyższeniu i być zabezpieczone od wpływów atmosferycznych 
- sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. 
- stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, zabezpieczone 
od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją; Stanowisko robocze powinno być 
odebrane przez Inżyniera. 
 
3.2. Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych 

 Roboty związane z wykonaniem zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych mogą być wykonane 
ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robót. 
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4.    TRANSPORT 
Elementy konstrukcyjne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 

materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
Sposób składowania wg punktu 2.3. 
Materiały malarskie należy przewozić w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposób aby 
zabezpieczyć opakowania przed uszkodzeniem, a materiał przed wylaniem. 
 
5.    WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ciecie 

Brzegi po cięciu powinny być czyste, bez naderwań, gradu i zadziorów, żużla, nacieków i rozprysków 
metalu po cięciu. 
Miejscowe nierówności zaleca się wyszlifować. 
 
5.2. Połączenia spawane  
(1) Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15 mm powinny być oczyszczone z rdzy, farby i 
zanieczyszczeń oraz nie powinny wykazywać rozwarstwień  
i rzadzizn widocznych gołym okiem. 
Kąt ukosowania, położenie i wielkość progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyłki przyjmuje się według 
właściwych norm spawalniczych. Szczelinę między elementami  
 nieukosowanych brzegach stosować nie większą od 1,5 mm. 
(2) Wykonanie spoin 
Rzeczywista grubość spoin może być większa od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza się grubość 
mniejszą: o 5% - dla spoin czołowych o 10% - dla pozostałych 
Dopuszcza się miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jeśli wady te mieszczą się w granicach grubości 
spoiny. Niedopuszczalne są pęknięcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica. 
(3) Wymagania dodatkowe takie jak: 
- obróbka spoin 
- przetopienie grani 
- wymaganą technologię spawania może zalecić Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy. 
 
5.4. Montaż konstrukcji 
 
5.4.1. Przed przystąpieniem do prac montażowych należy: 
- sprawdzić stan fundamentów, kompletność  
 
5.4.2. Montaż 
Przed przystąpieniem do montażu należy naprawić uszkodzenia elementów powstałe podczas transportu i 
składowania. 

Montaż słupów w łączniku, wejściu głównym, windzie. Konstrukcję wykonać  
z kształtowników kwadratowych zamkniętych o przekroju 100x100x4mm, wzmocniona stężeniami z 
kształtowników kwadratowych zamkniętych o przekroju 100x100x4mm, mocowane za pomocą blach podstawy 
do elementów żelbetowych. Dodatkowo mocować do ścian za pomocą kątowników 60x60x4. 
 
5.5. Przygotowanie powierzchni stalowych do cynkowania 
Powierzchnie stalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami norm. 
Bezpośrednio przed pokryciem powierzchni, należy powierzchnię przedmuchać sprężonym powietrzem. 
 
5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami 
podanymi w punkcie 5. Roboty podlegają odbiorowi. 
Kontrola robót obejmuje: 
-    sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania, 
-   kontrolę prawidłowości przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni), 
-  kontrolę prawidłowości wykonania zabezpieczenia (wizualna ocena wykonania pokrycia z oceną 
jednorodności wykonania powłok, stwierdzeniem braku pęcherzy, złuszczeń itp.), 
- oznaczenie rzeczywistej grubości powłoki (grubość powłoki winna być zgodna z wartością podaną w 
dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta; grubość tę określa się jako średnią arytmetyczną 
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z kilku pomiarów w miejscach wskazanych przez Inżyniera; grubość określa się metodami nieniszczącymi; 
sprawdzenie grubości powłoki malarskiej wg normy PN-EN ISO 12944-7:2001. 
-    oznaczenie przyczepności powłoki malarskiej. 
 
7.    OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
(ST-00). 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące o podano w ST „Wymagania ogólne”(ST-00). 
Do odbioru końcowego Wykonawca zabezpieczenia antykorozyjnego przedkłada wszystkie dokumenty 
techniczne, świadectwa jakości materiałów, jak również dziennik wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego 
oraz protokoły odbioru częściowego. 
 
9.    PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”(ST-00). 
 
10.    PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-06200:2002          Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru 
PN-EN 10025:2002   Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy. 
PN-91/M-69430         Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i wymagania. 

 
PN-75/M-69703         Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia 
PN-EN ISO 8504-1:2002  Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb  
i podobnych produktów. Metody przygotowania powierzchni. Część 1: Zasady ogólne. 
PN-EN ISO 8504-2:2002 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb  
i podobnych produktów. Metody przygotowania  powierzchni.  Część 2: Obróbka strumieniowo-ścierna. 
PN-EN ISO 12944-1:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych 
systemów malarskich. Część 1: Ogólne wprowadzenie. 
PN-EN ISO 12944-5:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych 
systemów malarskich. Część 5: Ochronne systemy malarskie. 

 


