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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYMAGANIA OGÓLNE

1. Wstęp
1.1. Przedmiot 
Przedmiotem  niniejszej  ogólnej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  ogólne  dotyczące  wykonania
i odbioru robót związanych z inwestycją Zagospodarowania terenu przy zbiorniku wodnym  w Mogielnicy

1.2. Zakres stosowania 
Specyfikację techniczną stosuje się jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót. 

1.3. Zakres robót 
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  ogólnej  specyfikacji  obejmują  wymagania  ogólne,  wspólne  dla  robót
objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi: 

KOD CPV SZCZEGOŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

45111200-0 SST nr 1 Roboty ziemne
45111291-4 SST nr 2. Odtworzenie elementów zagospodarowania w terenie – pomiary
                                          geodezyjne
45233222-1 SSTnr 3.Chodniki, ciągi pieszo-jezdne, nawierzchnie, 

SST nr 4. Konstrukcje betonowe
45212120-3 SST nr 5. Drobne formy architektoniczne

1.4. Określenia podstawowe
Użyte w specyfikacji technicznej wymienione poniżej  określenia należy rozumieć w każdym przypadku
następująco:
1.4.1. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do

ruchu pieszych.
1.4.2. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wy-

dającego,  wydany  zgodnie  z obowiązującymi  przepisami,  stanowiący urzędowy doku-
ment przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zacho-
dzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, prze-
kazywania  poleceń  i  innej  korespondencji  technicznej  pomiędzy Inspektorem nadzoru,
Wykonawcą i projektantem.

1.4.3. Inspektor nadzoru - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Za-
mawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem.

1.4.4. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.5. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.
1.4.6. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji

nawierzchni.
1.4.7. Książka obmiarów - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi

stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w for-
mie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podle-
gają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

1.4.8. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją
projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.9. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania ob-
ciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa ścieralna -  górna warstwa nawierzchni  poddana bezpośrednio oddziaływaniu  ruchu i
czynników atmosferycznych.

b) Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniają-
ca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na

c) podbudowę.
d) Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu ist-

niejącej nawierzchni.
e) Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. 
f) Warstwa  odsączająca  -  warstwa  służąca  do  odprowadzenia  wody  przedostającej  się  do  na-
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wierzchni.
1.4.10. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego prze-

kroju w osi drogi lub obiektu mostowego.
1.4.11. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tole-

rancjami,  a jeśli  przedział  tolerancji  nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

1.4.12. Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głęboko-
ści przemarzania.

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

1.4.14. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji i pro-
jektowej .

1.4.15. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji i projektowej, która wskazu-
je lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.

1.4.16. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.17. Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technolo-
gicznej ich wykonania.

1.4.18. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy.

1.4.19. Zadanie budowlane - część  przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-
użytkowych. 

1.4.20. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na
terenie budowy,  metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność  z dokumentacją projektową,  SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.
1.4.21. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi  uzgodnieniami prawnymi i  administracyjnymi,  dziennik  budowy oraz
dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.
1.4.22. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczegółowych warunkach umowy.
1.4.23. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST
Dokumentacja  projektowa,  SST  i  wszystkie  dodatkowe  dokumenty  przekazane  Wykonawcy  przez
Inspektora  nadzoru  stanowią  część  umowy,  a  wymagania  określone  w  choćby  jednym  z  nich  są
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.
W  przypadku  rozbieżności  w  ustaleniach  poszczególnych  dokumentów  obowiązuje  kolejność  ich
ważności wymieniona w "Ogólnych warunkach umowy".
Wykonawca nie  może wykorzystywać  błędów lub  opuszczeń  w dokumentach kontraktowych,  a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który podejmie decyzję  o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku  rozbieżności,  wymiary  podane  na  piśmie  są  ważniejsze  od  wymiarów  określonych  na
podstawie odczytu ze skali rysunku.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SST .
Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów
budowli  muszą  wykazywać  zgodność  z  określonymi  wymaganiami,  a  rozrzuty  tych  cech  nie  mogą
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST i
wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.4.24. Zabezpieczenie terenu budowy
Roboty o charakterze inwestycyjnym 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż
do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym:
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ogrodzenia, poręcze, oświetlenie i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony
robót, wygody społeczności i innych.
W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi  lub wyraźnie oznakuje
teren budowy, w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru.
Wjazdy i  wyjazdy  z  terenu budowy przeznaczone dla  pojazdów i  maszyn  pracujących przy  realizacji
robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru.
Fakt  przystąpienia  do  robót  Wykonawca  obwieści  publicznie  przed  ich  rozpoczęciem  w  sposób
uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez
Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora nadzoru.
Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji
robót.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w
cenę zadania.
1.4.25. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać  i  stosować  w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące
ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm do-

tyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń
lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
1) lokalizację budynków,
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
b) możliwością powstania pożaru.

1.4.26. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt
przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą  składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
1.4.27. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną
jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość
zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych
wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na
użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.
1.4.28. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak
rurociągi,  kable  itp.  oraz  uzyska  od  odpowiednich  władz  będących  właścicielami  tych  urządzeń
potwierdzenie  informacji  dostarczonych  mu  przez  Zamawiającego  w  ramach  planu  ich  lokalizacji.
Wykonawca  zapewni  właściwe  oznaczenie  i  zabezpieczenie  przed  uszkodzeniem  tych  instalacji  i
urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez .jego działania uszkodzenia instalacji
na powierzchni  ziemi i  urządzeń  podziemnych wykazanych  w dokumentach dostarczonych  mu przez
Zamawiającego.
Jeżeli  teren  budowy przylega  do terenów z zabudową  mieszkaniową,  Wykonawca będzie  realizować
roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności  dla mieszkańców.  Wykonawca odpowiada za
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością.
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Inspektor  nadzoru  będzie  na  bieżąco  informowany  o  wszystkich  umowach  zawartych  pomiędzy
Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych.
jednakże, ani Inspektor nadzoru ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie
będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.
1.4.29. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy
transporcie  materiałów  i  wyposażenia  na  i  z  terenu  robót.  Wykonawca  uzyska  wszelkie  niezbędne
zezwolenia  i  uzgodnienia  od  właściwych  władz  co  do  przewozu  nietypowych  wagowo  ładunków
(ponadnormatywnych)  i o każdym takim przewozie  będzie  powiadamiał  Inspektora nadzoru.  Inspektor
nadzoru może polecić,  aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy.
Pojazdy  powodujące  nadmierne  obciążenie  osiowe  nie  będą  dopuszczone  na  świeżo  ukończony
fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót
w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
1.4.30. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących  bezpieczeństwa  i
higieny pracy.
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał  pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt  i
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczeństwa publicznego.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej  nie podlegają
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej .
1.4.31. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót
od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca  będzie  utrzymywać  roboty  do  czasu  odbioru  ostatecznego.  Utrzymanie  powinno  być
prowadzone  w  taki  sposób,  aby  zagospodarowanie  terenu  z  wszystkimi  budowlami,  urządzeniami
i roślinnością  było w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
Jeśli  Wykonawca  w  jakimkolwiek  czasie  zaniedba  utrzymanie,  to  na  polecenie  Inspektora  nadzoru
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.4.32. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy,  regulaminy i  wytyczne,  które są  w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi
robotami i  będzie  w pełni  odpowiedzialny  za  przestrzeganie  tych  postanowień  podczas  prowadzenia
robót.
Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw patentowych  i  będzie  w pełni  odpowiedzialny  za  wypełnienie
wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie  znaków  firmowych,  nazw  lub  innych  chronionych  praw  w
odniesieniu  do  sprzętu,  materiałów lub  urządzeń  użytych  lub  związanych  z  wykonywaniem robót  i  w
sposób  ciągły  będzie  informować  Inspektora  nadzoru  o  swoich  działaniach,  przedstawiając  kopie
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe
z  lub  związane  z  naruszeniem  jakichkolwiek  praw  patentowych  pokryje  Wykonawca,  z  wyjątkiem
przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez
Inspektora nadzoru.
1.4.33. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i  przepisy,  które spełniać
mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane  roboty, będą obowiązywać postanowienia
najnowszego  wydania  lub  poprawionego  wydania  powołanych  norm  i  przepisów  o  ile  w  warunkach
kontraktu nie postanowiono inaczej.  W przypadku gdy powołane normy i  przepisy są  państwowe lub
odnoszą  się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być  również stosowane inne odpowiednie normy
zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia  i  pisemnego  zatwierdzenia  przez  Inspektora  nadzoru.  Różnice  pomiędzy  powołanymi
normami  a  ich  proponowanymi  zamiennikami  muszą  być  dokładnie  opisane  przez  Wykonawcę  i
przedłożone Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.
1.4.34. Wykopaliska
Wszelkie wykopaliska, monety,  przedmioty wartościowe,  budowle  oraz inne pozostałości  o znaczeniu
geologicznym  lub  archeologicznym  odkryte  na  terenie  budowy  będą  uważane  za  własność
Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inspektora nadzoru i postępować zgodnie z
jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w
robotach,  Inspektor  nadzoru  po  uzgodnieniu  z  Zamawiającym  i  Wykonawcą  ustali  wydłużenie  czasu
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wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową.
1.4.35. Zaplecze
Zaplecze  budowy  wykonawca  przygotowuje  na  własny  koszt  (dotyczy  też  poboru  wody  i  energii
elektrycznej) i nie podlega to odrębnej zapłacie. Przyjmuje się, że jest włączone w cenę zadania.

2. MATERIAŁY

2.1. Pozyskiwanie materiałów 
Humus  i  nadkład  czasowo  zdjęte  z  terenu  wykopów  będą  formowane  w  hałdy  i  wykorzystane  przy
zasypce i rekultywacjii terenu po ukończeniu robót.
Wszystkie  odpowiednie  materiały  pozyskane  z  wykopów  na  terenie  budowy  lub  z  innych  miejsc
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio
do wymagań umowy.
Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały
wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę Inspektora nadzoru.

2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały,  do czasu gdy będą one użyte do robót,
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.

3. SPRZĘT
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i spełni wymogi bhp. 

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania .jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia,  uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  warunkami umowy oraz za  jakość
zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową,
wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami
Inspektora nadzoru. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich
elementów  robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi  w  dokumentacji  projektowej  lub
przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru (prace te powinien wykonać uprawniony geodeta).
Błędy  popełnione  przez  Wykonawcę  w  wytyczeniu  i  wyznaczaniu  robót  zostaną,  usunięte  przez
Wykonawcę  na  własny  koszt,  z  wyjątkiem,  kiedy  dany  błąd  okaże  się  skutkiem błędu  zawartego  w
danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inspektora nadzoru.
Sprawdzenie  wytyczenia  robót  lub  wyznaczenia  wysokości  przez  Inspektora  nadzoru  nie  zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje  Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów i  elementów robót  będą
oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także
w  normach  i  wytycznych.  Przy  podejmowaniu  decyzji  Inspektor  nadzoru  uwzględni  wyniki  badań
materiałów  i  robót,  rozrzuty  normalnie  występujące  przy  produkcji  i  przy  badaniach  materiałów,
doświadczenia  z  przeszłości,  wyniki  badań  naukowych  oraz inne czynniki  wpływające na rozważaną
kwestię.
Polecenia Inspektora nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez
Inspektora nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakości robót
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną
jakość robót.
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Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  robót  i  jakości  materiałów.  Wykonawca  będzie
przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST
Minimalne  wymagania  co  do  zakresu  badań  i  ich  częstotliwość  są  określone  w  SST,  normach  i
wytycznych.  W przypadku,  gdy  nie  zostały  one  tam  określone,  Inspektor  nadzoru  ustali  jaki  zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

6.2. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST , stosować można wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.3. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te 1materiały, które posiadają:
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami techniczny-

mi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i
dokumentów technicznych,

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:- Polską Normą lub- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli
nie są objęte certyfikacją określoną w pkt l i które spełniają wymogi SST.
W przypadku materiałów,  dla których ww.  dokumenty są  wymagane przez SST, każda partia
dostarczona do robót  będzie  posiadać  te  dokumenty,  określające w sposób jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez
Wykonawcę Inspektorowi nadzoru.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy
Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę
w  okresie  od  przekazania  Wykonawcy  terenu  budowy  do  końca  okresu  gwarancyjnego.
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami [2] spoczywa
na Wykonawcy.
Zapisy  w  dzienniku  budowy  będą  dokonywane  na  bieżąco  i  będą  dotyczyć  przebiegu  robót,  stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane
trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone  do  dziennika  budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone  kolejnym  numerem
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,- datę uzgodnienia przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia .jakości i harmonogramów robót,- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych od-

biorów robót,- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub
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wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej ,- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywa-
nia robót,- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z poda-
niem, kto je przeprowadzał,- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,- inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie
jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

Książka obmiarów
Książka  obmiarów  stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego  postępu  każdego  z
elementów  robót.  Obmiary  wykonanych  robót  przeprowadza  się  w  sposób  ciągły  w  jednostkach
przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów.

Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach ( l) - (3) następujące dokumenty:
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
b) protokoły przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoły odbioru robót,
e) protokoły z narad i ustaleń,
f) korespondencję na budowie.

Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu
na życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową
i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Inspektora  nadzoru  o  zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i
Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż
linii osiowej.
Jeśli  SST właściwe dla danych robót nie wymagają  tego inaczej,  objętości będą  wyliczone w m3 jako
długość pomnożona przez średni przekrój .

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt
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wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji .
Wszystkie  urządzenia  pomiarowe  będą  przez  Wykonawcę  utrzymywane  w  dobrym  stanie,  w  całym
okresie trwania robót.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne  obliczenia  będą  wykonane  w  sposób  zrozumiały  i
jednoznaczny.
Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  będą  uzupełnione  odpowiednimi  szkicami
umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie
oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

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

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy  i
jednoczesnym  powiadomieniem Inspektora nadzoru.  Odbiór  będzie  przeprowadzony niezwłocznie,  nie
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie  Inspektora  nadzoru.  Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inspektor  nadzoru  na
podstawie  dokumentów  zawierających  komplet  wyników  badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i .jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiór ostateczny robót
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór. ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości,
jakości i wartości.
Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  ostatecznego  będzie  stwierdzona  przez
Wykonawcę  wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym  powiadomieniem na piśmie o tym  fakcie
Inspektora nadzoru.
Odbiór  ostateczny  robót  nastąpi  w  terminie  ustalonym  w  dokumentach  Umowy,  licząc  od  dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w
punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora
nadzoru  i  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  .jakościowej  na  podstawie
przedłożonych dokumentów, wyników badań  i  pomiarów, ocenie  wizualnej  oraz zgodności  wykonania
robót z dokumentacją projektową i SST.
W  toku  odbioru  ostatecznego  robót  komisja  zapozna  się  z  realizacją  ustaleń  przyjętych  w  trakcie
odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  robót
uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie
ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru
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ostatecznego.
W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót  w  poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową  i  SST z uwzględnieniem
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja
dokona  potrąceń,  oceniając  pomniejszoną  wartość  wykonywanych  robót  w  stosunku  do  wymagań
przyjętych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1. dokumentację projektową  podstawową  z naniesionymi zmianami oraz dodatkową,  jeśli  została

sporządzona w trakcie realizacji umowy,
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub

zamienne ),
3. dzienniki budowy i książki obmiarów ( oryginały),
4. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,
5. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i  ew.

PZJ,
6. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicz-

nej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót wła-
ścicielom urządzeń,

7. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
8. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej .
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe
do odbioru  ostatecznego,  komisja  w porozumieniu  z  Wykonawcą  wyznaczy  ponowny  termin  odbioru
ostatecznego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

8.5. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 "Odbiór ostateczny robót".

9. PODSTAWA PŁATNOSCI

9.1. Ustalenia ogólne
Podstawą  płatności  jest  cena jednostkowa  skalkulowana przez  Wykonawcę  za  jednostkę  obmiarową
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji  kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą  płatności .jest wartość  (kwota)  podana
przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności,
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji
projektowej .
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:- robociznę bezpośrednią,- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, - wartość pracy sprzętu,- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny,

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR- 2
ROBOTY ZIEMNE. 

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i od-
bioru robót związanych z inwestycją  Zagospodarowania terenu przy zbiorniku wodnym  w Mogielnicy

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy:
wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. I-V),
pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,
budowę nasypów drogowych.

1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadów prze-
mysłowych, spełniająca warunki stateczności i odwodnienia.
1.4.2.  Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami ro-
wów. 
1.4.3. Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyzna-
czonych w osi nasypu lub wykopu.
1.4.4. Nasyp niski - nasyp, którego wysokość jest mniejsza niż 1 m.
1.4.5. Nasyp średni - nasyp, którego wysokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, którego wysokość przekracza 3 m.
1.4.7. Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.
1.4.8. Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.9. Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m.
1.4.10. Bagno - grunt organiczny nasycony wodą, o małej nośności, charakteryzujący się znacznym i dłu-
gotrwałym osiadaniem pod obciążeniem.
1.4.11. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spękany o nie przesuniętych blokach, którego próbki nie wy-
kazują zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej; mają wytrzymałość na
ściskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga użycia środków wybuchowych albo narzędzi pneumatycznych lub
hydraulicznych do odspojenia.
1.4.12. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone w obrębie pasa robót drogo-
wych.
1.4.13. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza pasem robót drogo-
wych.
1.4.14. Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wy-
konywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac związanych z trasą
drogową.
1.4.15. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona
wg wzoru: 

gdzie:
d - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, (Mg/m3),
(ds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona w
normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach
ziemnych, badana zgodnie z normą BN-77/8931-12 [7], (Mg/m3).
1.4.16.  Wskaźnik  różnoziarnistości  -  wielkość  charakteryzująca zagęszczalność  gruntów niespoistych,
określona wg wzoru:
gdzie:
d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm),
d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm).
1.4.17. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

1.6. Rodzaj robót i kod wg cpv
Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad – kod CPV 45 11 27 30 – 1 

2. MATERIAŁY (GRUNTY)

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Podział gruntów
Podstawę podziału gruntów i innych materiałów na kategorie pod względem trudności ich odspajania po-
daje tablica 1. W wymienionej tablicy określono przeciętne wartości gęstości objętościowej gruntów i ma-
teriałów w stanie naturalnym oraz współczynników spulchnienia.
Podział gruntów pod względem wysadzinowości podaje tablica 2.
Podział gruntów pod względem przydatności do budowy nasypów podano w SST D-02.03.01, pkt 2.

2.3. Zasady wykorzystania gruntów
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być  przez Wykonawcę wykorzystane w maksy-
malnym stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza
teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inżyniera.
Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót ziem-
nych, zostały za zgodą Inżyniera wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z przeznaczeniem in-
nym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do do-
starczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez In-
żyniera.
Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, określone w SST D-02.03.01, pkt 2.4, powinny być
wywiezione przez Wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Zama-
wiającego, o ile nie określono tego inaczej w kontrakcie. Inżynier może nakazać pozostawienie na terenie
budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej
wilgotności.

Tablica 1. Podział gruntów i innych materiałów na kategorie wg [8]

Kate-
goria

Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiału

Gęstość  obję-
tościowa w sta-
nie naturalnym
kN/m3

Przeciętne  spulchnie-
nie po odspojeniu w %
od  pierwotnej  objęto-
ści1)

1
Piasek suchy bez spoiwa
Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa
Torf bez korzeni
Popioły lotne niezleżałe

15,7
11,8
9,8
11,8

od 5 do 15
od 5 do 15
od 20 do 30
od 5 do 15

2

Piasek wilgotny
Piasek gliniasty, pył i lessy wilgotne, twardoplastycz-
ne i plastyczne
Gleba uprawna  z  darniną  lub  korzeniami grubości
do 30 mm
Torf z korzeniami grubości do 30 mm
Nasyp  z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem,
tłuczniem lub odpadkami drewna
Żwir bez spoiwa lub małospoisty

16,7
17,7
12,7
10,8

16,7
16,7

od 15 do 25
od 15 do 25
od 15 do 25
od 20 do 30

od 15 do 25
od 15 do 25

3

Piasek gliniasty, pył i lessy małowilgotne, półzwarte
Gleba uprawna z korzeniami grubości ponad 30 mm
Torf z korzeniami grubości ponad 30 mm
Nasyp  zleżały  z  piasku gliniastego,  pyłu  i  lessu z
gruzem, tłuczniem lub odpadkami drewna

18,6
13,7
13,7

18,6

od 20 do 30
od 20 do 30
od 20 do 30

od 20 do 30
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Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wy-
miarach do 40 mm 17,7 od 20 do 30

Glina, glina ciężka i iły wilgotne, twardoplastyczne i
plastyczne, bez głazów
Mady i namuły gliniaste rzeczne

Popioły lotne zleżałe

19,6
17,7
19,6
17,7
19,6

od 20 do 30
od 20 do 30

od 20 do 30

4

Less suchy zwarty
Nasyp zleżały z gliny lub iłu z gruzem, tłuczniem i
odpadkami drewna lub głazami o masie do 25 kg,
stanowiącymi do 10% objętości gruntu
Glina,  glina  ciężka  i  iły  małowilgotne,  półzwarte  i
zwarte
Glina zwałowa z głazami do 50 kg stanowiącymi do
10% objętości gruntu
Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami do
50 kg
Iłołupek miękki
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm
lub z głazami o masie do 10 kg

18,6

19,6
20,6

20,6
16,7
19,6

19,6

od 25 do 35

od 25 do 35
od 25 do 35

od 25 do 35
od 25 do 35
od 25 do 35

od 25 do 35

5

Żużel hutniczy niezwietrzały

Glina  zwałowa  z  głazami  do  50  kg  stanowiącymi
10(30% objętości gruntu
Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad
90 mm
Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie scemen-
towane lub w blokach ponad 50 kg
Margle miękkie lub średnio twarde słabo spękane

Opoka kredowa miękka lub zbita

14,7
19,6

20,6
17,7

17,7
16,7
22,6
16,7
22,6

od 30 do 45

od 30 do 45
od 30 do 45

od 30 do 45

od 30 do 45

od 30 do 45

Węgiel kamienny i brunatny 
Iły przewarstwione łupkiem

Iłołupek twardy, lecz rozsypliwy
Zlepieńce słabo scementowane
Gips
Tuf wulkaniczny, częściowo sypki

41,8
14,7
19,6
19,6
20,6
21,6
15,7

od 30 do 45
od 30 do 45

od 30 do 45
od 30 do 45
od 30 do 45
od 30 do 45

6

Iłołupek twardy
Łupek mikowy i piaszczysty niespękany
Margiel twardy
Wapień marglisty
Piaskowiec o spoiwie ilastym
Zlepieńce otoczaków głównie skał osadowych
Anhydryt
Tuf wulkaniczny zbity

26,5
22,6
23,5
22,6
21,6
21,6
24,5
18,6

od 30 do 45
od 45 do 50
od 30 do 45
od 45 do 50
od 30 do 50
od 30 do 45
od 45 do 50
od 45 do 50

7

Łupek piaszczysto-wapnisty
Piaskowiec ilasto-wapnisty twardy
Zlepieńce z  otoczaków głównie  skał  osadowych  o
spoiwie krzemionkowym
Wapień niezwietrzały
Magnezyt
Granit i gnejs silnie zwietrzałe

23,5
23,5

23,5
23,5
28,4
23,5

od 45 do 50
od 45 do 50

od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
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8

Łupek plastyczny twardy niespękany
Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym
Wapień twardy niezwietrzały
Marmur i wapień krystaliczny
Dolomit niezbyt twardy

24,5
24,5
24,5
25,5
24,5

od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50

9

Piaskowiec  kwarcytowy  lub  o  spoiwie  ilasto-krze-
mionkowym
Zlepieńce z otoczaków skał głównie krystalicznych o
spoiwie wapiennym lub krzemionkowym
Dolomit bardzo twardy
Granit gruboziarnisty niezwietrzały
Sjenit gruboziarnisty
Serpentyn
Wapień bardzo twardy
Gnejs

25,5

25,5
25,5
25,5
25,5
24,5
24,5
25,5,

od 45 do 50

od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50

10

Granit średnio i drobnoziarnisty

Sjenit średnioziarnisty
Gnejs twardy
Porfir
Trachit, liparyt, i skały pokruszone
Granitognejs
Wapień krzemienisty i rogowy bardzo twardy
Andezyt, bazalt, rogowiec w ławicach
Gabro
Gabrodiabaz i kwarcyt
Bazalt

25,5
26,5
25,5
26,5
24,5
26,5
25,5
27,4
26,5
26,5
27,4
25,5
27,4

od 45 do 50

od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50

1) Mniejsze wartości stosować  przy obliczaniu ilości materiałów na warstwy nasypów przed ich za-
gęszczeniem, większe wartości przy obliczaniu objętości i ilości środków przewozowych.

Tablica 2. Podział gruntów pod względem wysadzinowości wg PN-S-02205 [4]

Lp. Wyszczególnienie Jed- Grupy gruntów

właściwości nostki Niewysadzinowe Wątpliwe Wysadzinowe

1 Rodzaj gruntu rumosz niegliniasty
żwir
pospółka
piasek gruby
piasek średni
piasek drobny
żużel nierozpadowy

piasek pylasty
zwietrzelina  gli-
niasta
rumosz  glinia-
sty
żwir gliniasty
pospółka  glinia-
sta

mało wysadzinowe
glina piasz- czysta zwięzła,
glina zwięzła, glina pylasta
zwięzła
ił, ił piaszczys-ty, ił pylasty
bardzo wysadzinowe
piasek gliniasty
pył, pył piasz-czysty
glina  piasz-  czysta,  glina,
glina pylasta
ił warwowy

2 Zawartość  czą-
stek
 0,075 mm
 0,02 mm

%
 15
 3

od 15 do 30
od 3 do 10

 30
 10

3 Kapilarność  bier-
na Hkb m  1,0  1,0  1,0
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4 Wskaźnik  piasko-
wy WP  35 od 25 do 35  25

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2 Sprzęt do robót ziemnych
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania
z następującego sprzętu do: odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneuma-
tyczne,  zrywarki,  koparki,  ładowarki,  wiertarki  mechaniczne itp.),  jednoczesnego wydobywania  i  prze-
mieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, urządzenia do hydromechanizacji itp.), transportu
mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), sprzętu zagęszczającego
(walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport gruntów
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być  dostosowany do kategorii  gruntu
(materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości transportu. Wydajność
środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do ura-
biania i wbudowania gruntu (materiału).
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wyko-
nawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej
zaakceptowane na piśmie przez Inżyniera.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Dokładność wykonania wykopów i nasypów
Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny być większe
niż  10 cm. Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać + 1
cm i -3 cm.
Szerokość korpusu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż  10 cm, a krawędzie
korony drogi nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie.
Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości wyrażonej
tangensem kąta. Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie powinna przekraczać 10
cm przy pomiarze łatą 3-metrową, albo powinny być spełnione inne wymagania dotyczące równości, wy-
nikające ze sposobu umocnienia powierzchni.
W gruntach skalistych wymagania, dotyczące równości powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i równo-
ści skarp, powinny być określone w dokumentacji projektowej i SST.

5.3. Odwodnienia pasa robót ziemnych
Niezależnie od budowy urządzeń,  stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w doku-
mentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia,
które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby za-
bezpieczyć  grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykony-
wania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać  w całym okresie trwania robót spadki,
zapewniające prawidłowe odwodnienie.
Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy,  grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą
nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatny-
mi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak
również za dowieziony grunt.
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Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprze-
dzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopów
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania
robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety.
W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom poprzecz-
nym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto in-
nego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i
nie mniejszy niż 2% w przypadku gruntów niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i
sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczą-
cych prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych.
Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych.
5.5. Rowy
Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i SST. Sze-
rokość dna i głębokość rowu nie mogą różnić się od wymiarów projektowanych o więcej niż  5 cm. Do-
kładność  wykonania  skarp  rowów  powinna  być  zgodna  z  określoną  dla  skarp  wykopów  w  SST  D-
02.01.01.

6. Kontrola jakości robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami specyfikacji
określonymi w pkt 5 oraz z dokumentacją projektową.
Szczególną uwagę należy zwrócić na:
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych,
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych.
6.2.2. Sprawdzenie jakości wykonania robót
Czynności wchodzące w zakres sprawdzenia jakości wykonania robót określono w punkcie 6 SST D-
02.01.01, D-02.02.01 oraz D-02.03.01.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 3.

Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych robót ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów

1 Pomiar szerokości korpusu ziemne-
go

Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m i poziomi-
cą lub niwelatorem, w odstępach co 200 m na
prostych, w punktach głównych łuku, co 100 m na łukach
o R  100 m co 50 m na łukach o R  100 m
oraz w miejscach, które budzą wątpliwości

2 Pomiar szerokości dna rowów

3 Pomiar  rzędnych  powierzchni  kor-
pusu ziemnego

4 Pomiar pochylenia skarp

5 Pomiar  równości  powierzchni  kor-
pusu

6 Pomiar równości skarp

7 Pomiar  spadku  podłużnego  po-
wierzchni korpusu lub dna rowu

Pomiar  niwelatorem  rzędnych  w  odstępach  co  200  m
oraz w punktach wątpliwych
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8 Badanie zagęszczenia gruntu Wskaźnik  zagęszczenia  określać  dla  każdej  ułożonej
warstwy lecz nie rzadziej niż raz na każde 500 m3 nasy-
pu

6.3.2. Szerokość korpusu ziemnego
Szerokość korpusu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż  10 cm.
6.3.3. Szerokość dna rowów
Szerokość dna rowów nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż  5 cm.
6.3.4. Rzędne korony korpusu ziemnego
Rzędne korony korpusu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż -3 cm
lub +1 cm.
6.3.5. Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% wartości pochyle-
nia wyrażonego tangensem kąta.
6.3.6. Równość korony korpusu
Nierówności powierzchni korpusu ziemnego mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać 3 cm.
6.3.7. Równość skarp
Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać  10 cm.
6.3.8. Spadek podłużny korony korpusu lub dna rowu
Spadek podłużny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem
rzędnych wysokościowych, nie może dawać różnic, w stosunku do rzędnych projektowanych, większych
niż -3 cm lub +1 cm.
6.3.9. Zagęszczenie gruntu
Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12 [7] powinien być zgodny z założonym
dla odpowiedniej kategorii ruchu.

6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną
odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polece-
nie Inżyniera Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt.
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 specyfikacji
powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt.
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inżynier może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na
cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Obmiar robót ziemnych
Jednostka obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inży-
niera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogól-

ne” pkt 9. Zakres czynności objętych ceną jednostkową podano w SST D-02.01.01, D-02.02.01 oraz D-
02.03.01 pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów
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3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej

4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego

6. BN-64/8931-02 Drogi  samochodowe.  Oznaczenie  modułu  odkształcenia  nawierzchni  podat-
nych i podłoża przez obciążenie płytą

7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 2.

ODTWORZENIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA W TERENIE POMIARY GEODEZYJNE1.1.1.1. WSTĘP1.1.1.1.1.1.1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem  SST  są  wymagania  szczegółowe  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z
odtworzeniem  elementów  zagospodarowania  w  terenie   Zagospodarowania  terenu  przy  zbiorniku
wodnym  w Mogielnicy1.2.1.2.1.2.1.2. Zakres stosowania SST
Zakres stosowania SST jest zgodny z ustaleniami zawartymi w OST "Wymagania ogólne" pkt. 1.2.1.3.1.3.1.3.1.3. Zakres Robót objętych SST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  SST  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z  wszystkimi
czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu odtworzenie elementów zagospodarowania w terenie
w ramach inwestycji zagospodarowania terenu przy zbiorniku wodnym  w Mogielnicy
EL 01 Pawilon drewniany
EL 02 Pomost
EL 03 Pomosty pływakowe
EL 04 Kładka dla pieszych
EL 05 Pomost edukacyjny przy rzece
EL 06 Kładka
EL 07 Wieża widokowa
EL 08 Miejsce na ognisko
EL 09 Altana
Elementy towarzyszące:

1. instalacje oświetlenia dozorowego
2. instalacji sieci wodnej i kanalizacji sanitarnej1.4.1.4.1.4.1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST "Wymagania ogólne" pkt. 1.5.2.2.2.2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich składowania i pozyskiwania podano w OST  "Wymagania
ogólne" pkt. 2.
Do stabilizowania punktów należy stosować paliki drewniane o średnicy 0,05-0,08 m i długości około 0,3
m.3.3.3.3. SPRZĘT
Ogólne wymagania jakie powinien spełniać sprzęt pomiarowy podano w OST "Wymagania ogólne" pkt
7.3.3.1. Sprzęt  pomiarowy taki jak niwelator, łata, taśma stalowa, itp. powinien gwarantować  uzyskanie

wymaganej dokładności pomiaru i uzyskać akceptację Inspektora nadzoru.4.4.4.4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST "Wymagania ogólne" pkt. 4.4.1. Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.5.5.5.5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonywania robót podano w OST "Wymagania ogólne" pkt.5.5.1.5.1.5.1.5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami.  W oparciu o materiały
dostarczone przez zamawiającego, wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne
niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót.
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Prace  pomiarowe  powinny  być  wykonane  przez  osoby  posiadające  odpowiednie  kwalifikacje  i
uprawnienia.
Wykonawca powinien  sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji  projektowej  są  zgodne
z rzeczywistymi  rzędnymi  terenu.  Jeżeli  wykonawca  stwierdzi,  że  rzeczywiste  rzędne  terenu  istotnie
różnią  się  od  rzędnych  określonych  w  dokumentacji  projektowej,  to  powinien  powiadomić  o  tym
inspektora nadzoru. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem
odpowiedniej  decyzji  przez  inspektora  nadzoru.  Wszystkie  roboty  dodatkowe,  wynikające  z  różnic
rzędnych terenu podanych w dokumentacji  projektowej  i  rzędnych  rzeczywistych,  akceptowane przez
inspektora nadzoru, zostaną wykonane na koszt zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia inspektora
nadzoru oznacza, że roboty dodatkowe w takim przypadku obciążą wykonawcę.
Wszystkie  roboty,  które  bazują  na  pomiarach  wykonawcy,  nie  mogą  być  rozpoczęte  przed
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez inspektora nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie
trwania  robót.  Jeżeli  znaki  pomiarowe  przekazane  przez  zamawiającego  zostaną  zniszczone przez
wykonawcę świadomie  lub  wskutek  zaniedbania,  a  ich  odtworzenie  jest  konieczne  do  dalszego
prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt wykonawcy.
Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków
wykonawcy.6.6.6.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST  „Wymagania ogólne" pkt 6.6.1.6.1.6.1.6.1. Kontrola jakości prac pomiarowych
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych należy
prowadzić według ogólnych zasad7.7.7.7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 7. 7.1.7.1.7.1.7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.8.8.8.8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 8.8.1.8.1.8.1.8.1. Sposób odbioru robót
Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i dzienników
pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które wykonawca przedkłada inspektorowi
nadzoru.9.9.9.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 9.9.1.9.1.9.1.9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena l km wykonania robót obejmuje:
1. wyznaczenie sytuacyjne i wysokościowe przebiegu nawierzchni komunikacji pieszej;
2. wyznaczenie sytuacyjne i wysokościowe przebiegu ogrodzeń,
3. zastabilizowanie  punktów w sposób trwały,  ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w

sposób ułatwiający ich odszukanie i ewentualne odtworzenie;10.10.10.10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji. Główny Urząd Geodezji i Kartografii, War-

szawa 1979.
3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978.
4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983.
5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979.
6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983.
7. Wytyczne techniczne G-3.L Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 3.
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ

1 WSTĘP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru ro-
bót związanych z wykonaniem nawierzchni, chodników i dróg w ramach inwestycji zagospodarowania te-
renu przy zbiorniku wodnym w Mogielnicy
5.1 Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem
i odbiorem:
- betonowej nawierzchni z kostki betonowej
5.2 Określenia podstawowe
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z defi-
nicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne"

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne" 

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST „Wymagania
ogólne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest po-
siadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę.
2.2.2. Wygląd zewnętrzny
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków.
Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia
nie powinny przekraczać 2 mm dla kostek o grubości 80 mm.
2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej
Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje się betonową kostkę brukową o grubości 60 mm. Kostki o ta-
kiej grubości są produkowane w kraju.
Tolerancje wymiarowe wynoszą:

• na długości 3 mm,
• na szerokości 3 mm,
• na grubości 5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brązowy.
2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
Betonowe kostki brukowe powinny mieć cechy fizykomechaniczne określone w tablicy 1.
Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. Cechy Wartość

1 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej
a) średnia z sześciu kostek
b) najmniejsza pojedynczej kostki

60
50

2 Nasiąkliwość wodą wg PN-B-06250 [2], %, nie więcej niż 5

3 Odporność na zamrażanie, po 50 cyklach zamrażania, wg PN-B-06250 [2]:
a) pęknięcia próbki
b) strata masy, %, nie więcej niż
c) obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości
próbek nie zamrażanych, %, nie więcej niż

brak
5

20

4 Ścieralność na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie więcej niż 4
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2.3. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych
2.3.1. Cement
Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie niższej niż
„32,5”.  Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze.  Cement powinien odpowiadać  wymaganiom
PN-B-19701 [4].
2.3.2. Kruszywo do betonu
Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom PN-B-06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy założo-
nych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.
2.3.3. Woda
Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [5].
2.3.4. Dodatki
Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, zgodnie z re-
ceptą laboratoryjną.
Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość i większą od-
porność na niskie temperatury i działanie soli.
Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe wybarwienie. Powinny to być barwniki nieorganicz-
ne.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania chodnika z kostki brukowej

Małe powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje się ręcznie.
Jeśli powierzchnie są duże, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować mechaniczne
urządzenia układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego
do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia. 
Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wy-
trzymałości betonu min. 0,7 wytrzymałości projektowanej,  kostki przewożone są na stanowisko, gdzie
specjalne urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport samochodami w
nienaruszonym stanie.
Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5.
Ciągi piesze - kostka betonowa gr. 6cm
Konstrukcja nawierzchni. 
 6 cm  - KOSTKA BETONOWA NOSTALIT W
              KOLORZE SZARYM
            - 10x20x6 cm
 3 cm  - PODSYPKA PIASKOWA  
10 cm  - POSPÓŁKA 
            - GRUNT RODZIMY
Obrzeże ciągów pieszych stanowi obrzeże betonowe o wym. 30x8 cm, ułożone na warstwie z podsypki
piaskowo-cementowej. Jedynie ciąg pieszy wokół zbiornika wodnego wymaga obrzeża betonowe o wym.
30x8 cm, ułożone na ławie betonowej wg rysunku.

W celu ułatwienia odpływu wód z powierzchni ciągów pieszych zastosowano spadek poprzeczny
1% w kierunku terenów pokrytych roślinnością.

5.2. Koryto 
Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podłużnymi
i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w OST „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszcze-
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niem podłoża”. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie powinien być mniejszy niż 0,97 według normalnej me-
tody Proctora.
Jeżeli dokumentacja projektowa nie określa inaczej, to nawierzchnię chodnika z kostki brukowej można
wykonywać bezpośrednio na podłożu z gruntu piaszczystego o  35 [6] w uprzednio wykonanymWP  ko-
rycie.

5.3. Podsypka
Na podsypkę należy stosować  piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-06712 [3]. Grubość podsypki
po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna być zwilżona wodą,
zagęszczona i wyprofilowana.

5.4. Warstwa odsączająca
Jeżeli w dokumentacji projektowej dla wykonania chodnika przewidziana jest warstwa odsączająca, to jej
wykonanie powinno być zgodne z warunkami określonymi w OST „Warstwy odsączające i odcinające”.

5.5. Układanie chodnika z betonowych kostek brukowych
Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie dowolnego
wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez Inżyniera.
Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między kostkami
wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej  od projektowanej niwelety chodnika,
gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu.
Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych ko-
stek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni chodnika.
Do ubijania ułożonego chodnika z kostek brukowych, stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić  od
krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek.
Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca.
Po ubiciu  nawierzchni  należy uzupełnić  szczeliny materiałem do wypełnienia  i  zamieść  nawierzchnię.
Chodnik z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddany do użytkowa-
nia.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych posia-
da aprobatę techniczną.
Pozostałe wymagania określono w OST „Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej”.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Sprawdzenie podłoża
Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i odpowiednimi SST.
Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla:

• głębokości koryta: 
• o szerokości do 3 m:  1 cm, 
• o szerokości powyżej 3 m:  2 cm,
• szerokości  5 cm.koryta: 

6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych polega
na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.3 niniejszej SST. 
6.3.3. Sprawdzenie wykonania 
Sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  polega na stwierdzeniu  zgodności  wykonania  z dokumentacją
projektową oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej SST:

• pomierzenie szerokości spoin,
• sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),
• sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,
• sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych 
6.4.1. Sprawdzenie równości 
Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na każde 150 do 300 m2

ułożonego chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż raz na 50 m chodnika. Dopuszczal-
ny prześwit pod łatą 4 m nie powinien przekraczać 1,0 cm.
6.4.2. Sprawdzenie profilu podłużnego
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Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać  należy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 100 m.
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania niwelety nie  3 cm.mogą prze-
kraczać 
6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego
Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co najmniej raz na każ-
de 150 do 300 m2 chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50 m.  0,3%.Dopusz-
czalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą 

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej kostki betonowej.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeże-
li wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni obejmuje:
• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
• dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,
• wykonanie koryta,
• ew. wykonanie warstwy odsączającej,
• wykonanie podsypki,
• ułożenie kostki brukowej wraz z zagęszczeniem i wypełnieniem szczelin,
• przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy

1. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego

2. PN-B-06250 Beton zwykły

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodno-
ści

5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw

6. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego. 

10.2. Inne dokumenty
Nie występują.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR- 4
KONSTRUKCJE BETONOWE I ŻELBETOWE

1. WSTĘP

1.1 Przedmiot SST

W  niniejszym  rozdziale  omówiono  ogólne  wymagania   dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych  związanych  z  wykonaniem  i  odbiorem  konstrukcji  betonowych  monolitycznych  na
inwestycji :

1.2 Zakres stosowania

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

1.3 Określenia podstawowe

Określenia  i  nazewnictwo  użyte  w  niniejszej  specyfikacji  technicznej  ST  są  zgodne  z  obowiązującymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:
- wykonanie podkładów betonowych pod ławy i stopy fundamentowe z betonu B-20,
- wykonanie ław z betonu B-20,
- wykonanie elementów konstrukcyjnych z betonu B-20

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

2. MATERIAŁY

2.1  Ogólne wymagania
Do  wykonania  elementów  betonowych  mogą  być  stosowane  wyroby  producentów  krajowych  i
zagranicznych.
Wszystkie materiały użyte do wykonania betonu muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne
lub odpowiadać Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881). . Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie oznacza
automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. Jeżeli materiały z akceptowanego
źródła  są  niejednorodne  lub  nie  zadawalającej  jakości,  Wykonawca  powinien  zmienić  źródło
zaopatrywania w materiały. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i
w sposób określony aktualnymi normami.

2.2 Beton   - Beton klasy  B 10; B 20
Beton powinien spełniać następujące wymagania : przygotowany na węźle betoniarskim i dostarczony z
świadectwem zgodności z zatwierdzona przez Inspektora nadzoru recepturą. Każda partia betonu winna
posiadać  atest  producenta  oraz świadectwo  zgodności  z recepturą.  Wymagania  co do szczelności  i
mrozoodporności wg PN-EN 206-1:2003, tj.: 
nasiąkliwość  nie  większa  jak  4% mrozoodporność  przy  ubytku  masy  nie  większym  niż  5%,  spadek
wytrzymałości nie większy od 20% po 150 cyklach zamrażania i rozmrażania.
Wymagania ogólne wg PN-EN 206-1:2003.

2.3 Kruszywo 
Zgodne z przepisami i  obowiązującymi  instrukcjami ;  granulaty  winny być  czyste  bez domieszek ciał
obcych o granulometrii 15/25 wg.  PN-B-06712 
Do betonu architektonicznego zalecane jest kruszywo o uziarnieniu do 16 mm.
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2.4 Materiały do pielęgnacji  betonu
Do pielęgnacji betonowej warstwy wyrównawczej mogą być stosowane:
-    folie z tworzyw sztucznych,
-    włóknina 

2.5 Elementy deskowania konstrukcji betonowych i żelbetowych
Deskowanie tradycyjne

Drewno  tartaczne  iglaste  stosowane  do  robót  ciesielskich  powinno  odpowiadać  wymaganiom  PN-
D95017,  Tarcica  iglasta  do  robót  ciesielskich  powinna  odpowiadać  wymaganiom  PN-75/B-96000.
Chropowatość powierzchni deskowania poniżej 2 mm.

2.6 Stal zbrojeniowa 
Wymagania dotyczące stali zbrojeniowej podano w SST - Stal zbrojeniowa

Inwestor dopuszcza użycie do budowy przez Wykonawcę materiałów innych producentów niż sugerowani
pod warunkiem, iż jakościowo nie mogą być gorsze od wymienionych oraz spełniać warunki zgodnie z
Ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z  2004r. nr 92 poz. 881)  

3.1 SPRZĘT

3.1 Wymagania ogólne
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje

niekorzystnego wpływu na jakość  wykonywanych robót  i  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót,
zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST.
W  przypadku  braku  ustaleń  w  wymienionych  dokumentach,  zasady  pracy  sprzętu  powinny  być
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowości do pracy.
Wykonawca  dostarczy,  na  żądanie,  Inspektorowi  nadzoru  inwestorskiego  kopie  dokumentów
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację. 
Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez  zgody Inspektora.
Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  warunków
technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego  dopuszczone do robót.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu  w cenie jednostkowej
robót  do  których  ten  sprzęt  jest  przeznaczony.  Koszty  transportu  sprzętu  nie  podlegają  oddzielnej
zapłacie.

3.2 Wykonawca przystępujący do robót korzystać  z następującego sprzętu:
-  pompy do betonu
- drobnego sprzętu do rozkładania mieszanki betonowej,
- zagęszczarek płytowych, ubijaków lub małych walców wibracyjnych do zagęszczania
   mieszanki w miejscach   trudno dostępnych,
- polewaczek do pielęgnacji betonu.

4. TRANSPORT

Transport betonu samochodami samowyładowczymi lub betonowozami z węzła betoniarskiego.
Masę betonową  należy transportować  środkami nie powodującymi:  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 zagęszczenia  i  rodzaju
konstrukcji. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:

- 90 minut przy temperaturze otoczenia +150C
- 70 minut przy temperaturze otoczenia +200C
- 30 minut przy temperaturze otoczenia +300C

Stosowanie środków transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne
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4.1 Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  (do  czasu,  gdy  będą  one

potrzebne  do  wbudowania)  były  zabezpieczone  przed  zniszczeniem,  zachowały  swoją  jakość  i
właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie
materiałów musi się odbywać  na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w
sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone
przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne wymagania wykonania robót betonowych
Roboty  betoniarskie  muszą  być  wykonane  zgodnie  z  wymaganiami  norm PN-EN 206-1:2003

i PN-63/B-06251.  Betonowanie  można  rozpocząć  po  uzyskaniu  zezwolenia  Inżyniera  potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.

5.2 Wykonanie deskowania  
Deskowanie powinno zostać wykonane zgodnie ze specyfikacją pracy deskowania dostarczoną

przez  dostawcę  deskowania  oraz zapewniać  sztywność  i  niezmienność  układu  oraz bezpieczeństwo
konstrukcji.  Deskowanie  powinno  być  skonstruowane  w  sposób  umożliwiający  łatwy  jego  montaż  i
demontaż.  Przed  wypełnieniem  masą  betonową  sprawdzić  szczelność  deskowania,  aby  wykluczyć
wyciek zaprawy i możliwość zniekształceń lub odchyleń w wymiarach betonowej konstrukcji. Deskowania
nieimpregnowane przed wypełnieniem ich masą betonową powinny być obficie polane wodą. 

5.3 Wytwarzanie mieszanki betonowej
Mieszankę betonową należy wytwarzać w profesjonalnych węzłach betoniarskich gwarantujących

otrzymanie betonu z atestem. 

5.4 Podawanie i układanie mieszanki betonowej
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować  pojemniki o konstrukcji umożliwiającej

łatwe  ich  opróżnianie  lub  pompy  przystosowanej  do  podawania  mieszanek  plastycznych.  Przy
stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne przy czym wymaga się sprawdzenia
ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z
projektem,  czystość  deskowania  oraz  obecność  wkładek  dystansowych  zapewniających  wymaganą
wielkość otuliny.
Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać  dokumentacji technologicznej, która
powinna uwzględniać następujące zalecenia: w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową
należy  układać  bezpośrednio  z  pojemnika  lub  rurociągu  pompy,  bądź  też  za  pośrednictwem  rynny,
warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi, przy wykonywaniu płyt mieszankę
betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy. W płytach o grubości większej
od 12 cm zbrojonych górą i dołem należy stosować belki wibracyjne.

5.5  Zagęszczanie betonu
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad:

Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy
nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej.
Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora.
Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być  od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35–0,7 m.
Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i charakteryzować się
jednakowymi drganiami na całej długości.
Czas  zagęszczania  wibratorem  powierzchniowym,  lub  belką  wibracyjną  w  jednym  miejscu  powinien
wynosić od 30 do 60 sekund.
Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 1,0
do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak aby nie
powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne.

5.6  Przerwy w betonowaniu
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Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych
z projektantem.
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno być uzgodnione z projektantem, a w
prostszych  przypadkach  można  się  kierować  zasadą,  że  powinna  ona  być  prostopadła  do  kierunku
naprężeń głównych.
Powierzchnia  betonu  w  miejscu  przerwania  betonowania  powinna  być  starannie  przygotowana  do
połączenia  betonu  stwardniałego  ze  świeżym  przez:  usunięcie  z  powierzchni  betonu  stwardniałego,
luźnych  okruchów  betonu  oraz  warstwy  pozostałego  szkliwa  cementowego,  obfite  zwilżenie  wodą  i
narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie
wykonywanym albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyższe zabiegi należy
wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania
nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu.
Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2
godzin.  Po  wznowieniu  betonowania  należy  unikać  dotykania  wibratorem  deskowania,  zbrojenia  i
poprzednio ułożonego betonu.

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

5.8  Pobranie próbek i badanie.
Na  wykonawcy  spoczywa  obowiązek  zapewnienia  wykonania  badań  laboratoryjnych  przewidzianych
normą  PN-EN  206-1:2003  oraz  gromadzenie,  przechowywanie  i  okazywanie  Inżynierowi  wszystkich
wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów.
Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli jakości
betonu dostosowany do wymagań  technologii  produkcji.  W planie kontroli  powinny być  uwzględnione
badania  przewidziane  aktualną  normą  i  niniejszymi  SST  oraz  ewentualne  inne  konieczne  do
potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych.
Badania powinny obejmować:

- badanie składników betonu
- badanie mieszanki betonowej
- badanie betonu.

5.9 Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu
5.9.1 Temperatura otoczenia

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

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

5.9.3 Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia
Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być  chroniony przed zamarznięciem
przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa.
Uzyskanie  wytrzymałości  15 MPa powinno być  zbadane na próbkach przechowywanych w takich
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.
Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy wcześniej
podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej
konstrukcji.

5.10 Pielęgnacja betonu
5.10.1 Materiały i sposoby pielęgnacji betonu

Bezpośrednio  po  zakończeniu  betonowania  zaleca  się  przykrycie  powierzchni  betonu  lekkimi
osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed
deszczem i nasłonecznieniem.
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Przy  temperaturze  otoczenia  wyższej  niż  +5°C  należy  nie  później  niż  po  12  godzinach  od
zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej
przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę).
Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie
się  łączył  z następną  warstwą  konstrukcji  monolitycznej,  a także,  gdy nie są  stawiane specjalne
wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami.

5.10.2 Okres pielęgnacji
Ułożony beton należy utrzymywać  w stałej  wilgotności  przez okres co najmniej 7 dni.  Polewanie
betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania. 

5.11 Usuwanie deskowań i stemplowań
Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania
dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub wytrzymałości manipulacyjnej
dla prefabrykatów.
Polecenie  całkowitej  rozbiórki  deskowania  i  stemplowania  powinno  być  dokonane  na  podstawie
wyników badania  wytrzymałości  betonu,  określonej  na próbkach przechowywanych  w warunkach
najbardziej zbliżony do warunków dojrzewania betonu w konstrukcji.

5.12 Wykańczanie powierzchni betonu
5.12.1 Równość powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania:
wszystkie  betonowe  powierzchnie  muszą  być  gładkie  i  równe,  bez  zagłębień  między  ziarnami
kruszywa,  przełomów  i  wybrzuszeń  ponad  powierzchnię,  pęknięcia  są  niedopuszczalne,  rysy
powierzchniowe  skurczowe  są  dopuszczalne  pod  warunkiem,  że  zostaje  zachowana  otulina
zbrojenia betonu min. 2,5cm,
pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie nie
mniejsze  niż  2,5cm,  a  powierzchnia  na  której  występują  nie  większa  niż  0,5%  powierzchni
odpowiedniej ściany,
równość  gorszej  powierzchni  ustroju  nośnego  przeznaczonej  pod  izolacje  powinna  odpowiadać
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm.

5.12.2 Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń
Jeżeli  projekt  nie  przewiduje  specjalnego  wykończenia  powierzchni  betonowych,  to  po
rozdeskowaniu konstrukcji należy:
-  wszystkie  wystające  nierówności  wyrównać  za  pomocą  tarcz  karborundowych  i  czystej  wody
bezpośrednio po rozebraniu szalunków,
-  braki  i  ubytki  na  eksponowanych  powierzchniach  uzupełnić  betonem  i  następnie  wygładzić  i
uklepać, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów,
wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko wyszczotkować
wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste.

5.13 Wykonanie podbetonu
Przed  przystąpieniem  do  układania  podbetonu  należy  sprawdzić  podłoże  pod  względem  nośności
założonej w projekcie technicznym.
Podłoże winne być równe, czyste i odwodnione.
Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli grubości oraz
rzędnych wg projektu technicznego.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1 Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne podano w części ogólnej specyfikacji technicznej

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarowa jest m3 wykonanej konstrukcji.

8. ODBIÓR ROBÓT

Roboty  uznaje   się   za   wykonane   zgodnie   z   dokumentacją  projektową,   SST i wymaganiami
Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww. dały wyniki pozytywne.
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Odbiór robót obejmuje:
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
8.2. Odbiór końcowy
8.3. Odbiór poszczególnych robót wg wymagań zawartych w niniejszej specyfikacji.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Cena l m3 elementu obejmuje:

- dostarczenie materiałów,
- wykonanie elementu  ,
- wykonanie deskowania,
- wykonanie zbrojenia,
- wbudowanie i zagęszczenie mieszanki betonowej,                
- pielęgnację betonu ,
- zasypanie wykopu,
- roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu,

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-EN 206-1:2003 Beton.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości.
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości

            objętości.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.
PN-63/B-06251           Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-B-03264/2002       Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone.
PN-90/M-47850          Deskowania dla budownictwa monolitycznego.
Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania robót budowlano-montażowych w okresie

      obniżonych temperatur.
Instrukcja ITB nr 241/82 Wytyczne wykonywania prefabrykowanych elementów betonowych

           o gładkich powierzchniach.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR- 5
KONSTRUKCJE DREWNIANE I DROBNE FORMY ARCHITEKTONICZNE

1. WSTĘP
1.1 Przedmiot SST

W  niniejszym  rozdziale  omówiono  ogólne  wymagania   dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych  związanych  z  wykonaniem  i  odbiorem  konstrukcji  drewnianych  na  inwestycji
Zagospodarowania terenu przy zbiorniku wodnym  w Mogielnicy

1.2 Zakres stosowania

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

1.3 Określenia podstawowe

Określenia  i  nazewnictwo  użyte  w  niniejszej  specyfikacji  technicznej  ST  są  zgodne  z  obowiązującymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres robót objętych SST

Roboty ciesielskie, których dotyczy specyfikacja obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie:
- konstrukcji szkieletowej budynku,
- więźby dachowej,
- łaczenia i podsufitki,
- stropu i podłogi oraz nawierzchni pomosów ,
- schodów na wieże,
- balustrad,
- elewacji z desek na ruszcie drewnianym.
przy użyciu materiałów i systemów odpowiadających wymaganiom norm lub aprobat technicznych.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i
oznaczają:
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST
„Wymagania ogólne” pkt 2.
Do wykonania konstrukcji drewnianej mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicz-
nych.
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Dokumentacji
projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Dostarczone na
budowę materiały powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach a w przypadku ich
braku powinny mieć aprobaty techniczne oraz posiadać certyfikaty zgodności bądź dokumentację
zgodności z PN i aprobatę techniczną dopuszczającą do ich stosowania.
Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i
zgodności z danymi producenta oraz przeprowadzić oględziny materiałów. A w razie stwierdzenia
wad lub powstania wątpliwości, co do ich jakości przed wbudowaniem należy je poddać badaniom
określonym przez Inspektora nadzoru
2.2. Drewno
Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami.
Preparaty do nasycenia drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB – Instrukcja techniczna w
sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i
ogniem.
Do konstrukcji drewnianej budynku i dachowej stosuje się drewno klasy K27 a dla podłoża drewno
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klasy K35 według następujących norm państwowych:
PN82/D–94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi,
PN-B-03150:2000 Az1:2001 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne do projektowania.
Słupy wieży widokowej drewno klejone element ciągły klasy GI24h pozostałe elementy drewniane drewno∅klasy C24. Słupy wewnętrzne na osi B-C/2-3 spiąć cięgłami 4 ze stali nierdzewniej na wysokości spo-
czników.
Krzywizna podłużna drewna:
- płaszczyzn 30mm - dla grubości do 38 mm
10 mm – dla grubości do 75 mm
- boków 10 mm - dla szerokości do 75 mm
5mm – dla szerokości > 75 mm
Wichrowatości: 6% szerokości
Krzywizna poprzeczna 4% szerokości
Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu.
Nierówności płaszczyzn – płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki
prostopadłe, odchylenia w granicach odchyłek.
Nieprostopadłość niedopuszczalna.
Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej niż 20 %,
Tolerancje wymiarowe tarcicy
odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe:
- w długości do +50 mm lub do -20 mm dla 20% ilości
- w szerokości do + 3 mm lub do -1mm
- w grubości do + 1 mm lub do -1mm
odchyłki wymiarowe bali jak dla desek,
odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe:
dla łat o grubości do 50 mm,
- w szerokości do + 2 mm lub i -1mm dla 20% ilości,
- w grubości do + 1 mm lub i -1mm dla 20% ilości,
dla łat o grubości powyżej 50 mm,
- w szerokości do + 2 mm lub i -1mm dla 20% ilości,
- w grubości do + 2 mm lub i -1mm dla 20% ilości,
odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niż
+3mm i -2 mm
odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż+3mm i -2 mm
2.3. Łączniki .
gwoździe stosować gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12
śruby stosować :
śruby z łbem sześciokątnym wg PN – EN – ISO 4014:2002
śruby z łbem kwadratowym wg PN – 88/ 82151
nakrętki stosować:
nakrętki sześciokątne wg PN – EN – ISO 4034:2002
nakrętki kwadratowe wg PN – 88/ 82151
podkładki pod śruby stosować:
podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010
wkręty do drewna stosować:
wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501
wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503
wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505
 polaczenie drewnianych elenentów konstrukcji należy wykonać jako ciesielskie lub za pomocą
systemowych złącz (np typu ET BMF-Simpson lub równoważne)
2.4. Środki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia
powinny być stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzja ITB.
2.5. Okładzina zewnętrzna
Deski elewacyjne sosnowe impregnowane przeciwpożarowo i przeciwgrzybicznie (do stopnia NO)
Wymagania zgodne z charakterystyką materiału deklarowana przez Producenta.
Malowane impregnatem z woskiem w kolorze dębowym.
Łaty sosnowe (konstrukcja pod elewację boazeryjną) impregnowane przeciwpożarowo i przeciwgrzybicz-
nie (do stopnia NO)
3. SPRZĘT
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3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonywania robót blacharskich
Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport i składowanie materiałów
Warunki i sposób transportu i składowania poszczególnych materiałów powinny być zgodne z
wymaganiami zawartymi w instrukcjach producenta oraz odpowiednich normach. Materiały i
elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i
elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi i utratą
stateczności.
Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym utwardzonym podłożu.
Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych w taki
sposób, aby nie powodować ich deformacji i przy zapewnieniu stałego dostępu powietrza.
Odległość składowanych elementów od podłoża nie powinna być mniejsza od 20 cm. Łączniki i
materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach w zamkniętych
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem czynników

atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Wykonanie robót
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót.
Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które zapewnią
osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji.
5.3. Konstrukcja szkieletu
Zakres wykonania konstrukcji szkieletu budynku obejmuje całość robót konstrukcyjnych wraz z
podłogami, które stanowią równocześnie platformę roboczą na budynku.
W zakres konstrukcji szkieletu wchodzić:
- impregnowana ciśnieniowo podwalina, na fundamencie Żelbetowym
- konstrukcja ścian zewnętrznych z otworami okiennymi i drzwiowymi
- konstrukcja ścian wewnętrznych z otworami drzwiowymi,
- konstrukcja stropów,
- konstrukcja dachu,
- konstrukcja pod montaż płyt poszycia i okładzin wewnętrznych i zewnętrznych,

- konstrukcja schodów,
- konstrukcja usztywniająca poszczególne elementy budynku,
- drewno na konstrukcję winno być suszone komorowo do wilgotności ok. 18 - 19%, czterostronnie
strugane i mieć sfazowane krawędzie.
Do budowy szkieletu należy stosować drewno sosnowe, klasy K27. Tarcica musi być suszona
komorowo i czterostronnie strugana. Drewno nie może mieć określonych normowo wad, na
przykład chorych sęków lub pęknięć, bowiem zmniejszają one jego wytrzymałość.
W drewnie suszonym komorowo nie ma żadnych zarodników pleśni i grzybów. W czasie suszenia
zabijane są także larwy owadów oraz całkowicie zatrzymany jest proces sinienie drewna.
Wilgotność tarcicy z drewna sosnowego, z której można budować, powinna wynosić:
. nie więcej niż 18% - jeśli elementy będą obudowane,
. nie więcej niż 23% - jeśli elementy będą na otwartym powietrzu.
Drewno przywiezione na budowę nie powinno mieć wilgotności większej niż 18-19%. W trakcie
budowy - trwającej przeważnie kilkanaście tygodni - drewno wysycha do wilgotności około 16%, co
zapewnia maksymalną wytrzymałość i niezmienność wymiarów elementów.
Drewno konstrukcyjne strugane jest bardziej odporne na działanie ognia niż niestrugane: płomienie
ognia ślizgają się po jego gładkiej powierzchni. Drewno strugane jest również rzadziej atakowane
przez owady, którym trudniej dostać się do środka elementu przez gładką powierzchnię.
Podczas budowy szkieletowego domu drewnianego zarówno inwestor, jak i osoby nadzorujące
budowę, powinni zwrócić szczególną uwagę na jakość materiału stosowanego przez wykonawcę na
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konstrukcję drewnianą budynku. Stosowanie innego drewna niż wymaga tego technologia, a więc o
wilgotności powyżej 18-19%, niesuszonego komorowo i niestruganego, świadczy zwykle o
niesolidności firmy wykonawczej, a takiej lepiej nie powierzać budowy domu.
5.4. Więźba dachowa
Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną
Jednakowe elementy konstrukcyjne, szczególnie przy większej ich ilości należy wykonać z
zastosowaniem szablonów z ostruganych desek lub ze sklejki. Dokładność wykonania wzornika
powinna wynosić do 1 mm.
długość elementów wykonanych według szablonu nie powinny się różnić od od długości
projektowanych więcej jak 0,5 mm.
Dopuszcza się następujące odchyłki w rozstawie belek lub krokwi:
- do 2 cm w osiach rozstawu belek,
- do 1 cm w osiach rozstawu krokwi,
- w długości elementu do 20 mm,
- w odległości między węzłami do 5 mm,
- w wysokości do 10 mm.
ni 2 mm.
5.5. Łączenie połaci dachowych
Łaty układane poziomo powinny być przybite do każdej krokwi jednym gwoździem okrągłym lub
kwadratowym o dł 2,5 raza większej niż grubość łaty. Styki łat powinny znajdować się na krokwiach
5.6. Deskowanie
Podłoże powinno odpowiadać wymaganiom podanym w normie PN-80/B – 10240.
Szerokości desek nie powinny być większe niż 18 cm. Powierzchnia podłoża winna być równa,
prześwit pomiędzy powierzchnią podłoża a łatą kontrolną, o długości 2 m nie może być większy niż
5 mm. Deski powinny być ułożone stroną rdzeniową ku górze. Każda deska winna być przybita do
krokwi dwoma gwoździami. Długość gwoździ powinna być 3 do 3,5 razy większa od grubości
desek. Czoła desek powinny stykać się na krokwiach. Szczeliny między deskami nie powinny być
większe
5.7. Okładzina zewnętrzna ścian
Okładzinę typu boazeria mocować na ruszcie z łat mocowanym do podłoża wkrętami z kołkami
rozporowymi. Rozstaw elementów metalowych (prostopadle do kierunku układania) powinna
wynosić 40 cm do 50 cm. Skrajny element należy przybić nie bliżej niż 1 cm do 2 cm od krawędzi.
W przypadku nierówności podłoża wykorzystać kliny w celu wyrównania płaszczyzny. Montaż
rozpocząć od ułożenia listwy brzegowej a następnie kątowej. Pozostałe wymagania zgodnie z
instrukcją producenta.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6

Jakość wyrobu powinna odpowiadać normie PN ISO grupy 9000.

6.3. Badania w czasie robót
Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne normami.
Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady
dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.
Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli producenta
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów przeterminowanych, dla których okres gwarancyjny
minął Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez
Inspektora budowy. Badania elementów przed ich zmontowaniem powinny obejmować:
- Sprawdzenie wykonania połączeń na zgodność z wymaganymi podanymi w dokumentacji
technicznej.
- Sprawdzenie wymiarów wzorników (szablonów) i konturów oraz wymiarów poszczególnych
elementów konstrukcji należy przeprowadzić za pomocą pomiaru taśmą lub inna miarą stalową
z podziałką milimetrową, przez stwierdzenie ich zgodności z dokumentacją techniczną i
wymaganiami podanymi w niniejszych warunkach technicznych.
- Sprawdzanie wilgotności drewna.
- Jakość sortowanej sztuki tarcicy należy określać w miejscu maksymalnego nagromadzenia
wad drewna.
- Przy ocenie tarcicy ze względu na występowanie sęków należy brać pod uwagę najbardziej
wadliwy przekrój w danej sztuce tarcicy, bez względu na jego odległość od czoła tarcicy; przy
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ocenie danej sztuki tarcicy dopuszcza się pominiecie sęków o średnicy mniejszej niż 5 mm.
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem więźby i podkładu pod pokrycie dachówką
powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie wymaganiami ujętymi w
Polskich Normach
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę
robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek należy przeprowadzić
badania ponownie.
6.4. Kontrola wykonania robót
Kontrola wykonania więźby i podłoża powinna być przeprowadzona przed przystąpieniem do
wykonywania pokrycia i wykonana zgodnie z wymaganiami PN – 80 /B -10240
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową robót budowlanych polegających na wykonaniu drewnianej konstrukcji dachu
jest 1 m3 konstrukcji,
Jednostką obmiarową robót budowlanych polegających na wykonaniu drewnianego podłoża dachu
jest 1 m2 powierzchni.
Jednostką obmiarową robót budowlanych polegających na wykonaniu drewnianej okładziny jest
1m2 powierzchni połaci dachowej.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8.
8.2.Odbiór robót
Odbiór robót budowlanych wykonania drewnianej więźby i drewnianego podłoża powinien odbyć się
przed wykonaniem robót pokrywczych,
Podstawę do odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty:
- dokumentacja projektowa powykonawcza z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupełnieniami’
- Dziennik budowy’
- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów,
- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych.

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:
- zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej,
- protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek
- aktualność dokumentacji projektowej dotyczącą wprowadzenia wszystkich zmian i
uzupełnień.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 9.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy
PN-EN–844–1: 2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne
PN-EN–844–1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy wspólne dla drewna
okrągłego i tarcicy.
PN 82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi.
PN-EN–10230–1:2003 Gwoździe z drutu stalowego.
Din 1055 „Obciążenie w budownictwie spowodowane oddziaływaniem sił ssących
wiatru”
PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów
zapewniania jakości i zarządzanie systemami zapewniania jakości.
10.2. Inne materiały
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom I część 2. Arkady. Warszawa

1990. Wydanie 4.

WYKONAŁ:
mgr inż. Ewa Żebrowska-Bartnik
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