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STB 00.00 ZAŁOŻENIA OGÓLNE
l. WSTĘP
1.1.Przedmiot Specyfikacji technicznej
Specyfikacja Techniczna ST-B 00.00.00 - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla
poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną
wykonane w ramach robót - budowa kolumbarium wraz z przebudową kwatery „U” na Cmentarzu
Komunalnym przy ul.Łęgowskiej na części działki nr 250 obr.1 w Świebodzinie.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu
i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres Robót objętych ST
1.3.1. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:
STB 00.00 ZAŁOŻENIA OGÓLNE
STB 01.00 ROBOTY ZIEMNE
STB 02.00 ROBOTY BETONOWE I ŻELBETOWE
STB 03.00.ZAGOSPODAROWANIE TERENU
STB 04.00 KAMIENNE ROBOTY OKŁADZINOWE
STB 05.00 ŚLUSARKA BUDOWLANA
STB 06.00.00 NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ
1.3.2. Niezależnie od postanowień Warunków Szczególnych normy państwowe, instrukcje i przepisy
wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawców w języku polskim.
1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z opisem, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiający w terminie określonym w Warunkach Kontraktowych przekaże Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik
Robót oraz szkic lokalu z opisem robót oraz ST.
1.4.2. Dokumentacja Projektowa
1.4.2.1. Inwestor
Przetargowa Dokumentacja Projektowa będzie zawierać:
a) projekt budowlany, szkice pomieszczeń, przedmiar robót na wykonanie robót remontowych w
budynku,
b) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót wg spisu.
1.4.2.2. Wykonawca
Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy opracować dokumentację:
a) Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ)
1.4.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST
Dokumentacja opisowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inspektora Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania wyszczególnione
choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej
dokumentacji.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w opisie, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomić Zamawiającego. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą
zgodne z opisem robót i ST. Dane określone w opisie i w ST będą uważane za wartości docelowe, od
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i
elementów budowli musza by jednorodne i wykazywać bliska zgodność z określonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w
tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki
niezbędne do ochrony Robót. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i
przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.
1.4.5. Ochrona Środowiska w czasie wykonywania Robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące
ochrony Środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie
uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony
Środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla
osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn
powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, będzie miał
szczególny wzgląd na:
1) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
c) możliwością powstania pożaru.
1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa
- Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
- Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach remontowanych 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.
1.4.7. 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 świadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające 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.
l.4.8.Ochrona własności publicznej i prywatnej
a) 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.
b) Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego
rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na
Terenie Budowy i powiadomi Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez j-ego
działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

l.5.Określenia podstawowe
a) roboty budowlane- należy rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu,
remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.
b) Budowa - to wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa,
rozbudowa oraz nadbudowa obiektu budowlanego. Budowa stanowi szczególny rodzaj robót
budowlanych, powodujący powstanie nowego budynku lub nowej części budynku.
c) Przebudowa - zastosowanie znaczących zmian w obrębie struktury konstrukcyjnej,
wykończeniowej lub instalacyjnej, np. w celu dokonania zamian funkcjonalnych w obiekcie,
poprawiających z reguły walory użytkowe
d) Rozbudowa, nadbudowa - powiększenie istniejącego obiektu, przede wszystkim jego kubatury.
e) Remont - należy rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych
polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji, przy czym
dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.
f) Inżynier - osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad realizacja Robót i
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
• Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
• Rejestr obmiarów - akceptowany przez inżyniera, rejestr z ponumerowanymi stronami, służący do
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i
ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegaj ą potwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru.
• Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacja Projektową
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera.
• Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera w formie pisemnej
dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
• Ślepy kosztorys - wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich
wykonania
2. MATERIAŁY
2.1.Źródła uzyskania materiałów
• Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do Robót
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz
próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie
oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.
• Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w
czasie postępu Robót.
2.2.Pozyskiwanie materiałów miejscowych
• Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczęciem eksploatacji źródła.
2.3.Przechowywanie i składowanie materiałów
• Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do
Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót
i były dostępne do kontroli przez Inżyniera.
• Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawcę.
2.4.Materiały nie odpowiadające wymaganiom
• Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu
Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na
użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione to koszt tych materiałów
zostanie przewartościowany przez Inspektora.

2.5-Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli opis lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań
prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później
zmieniany bez zgody Inspektora.
3. SPRZĘT
• Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być
zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST,
PZJ lub projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w
takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.
• Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony Środowiska i przepisami
dotyczącymi jego użytkowania.
• Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
• Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków
umowy zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót.
4.TRANSPORT
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie
materiałów / sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz co do
przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał
Inżyniera. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakoś wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba
środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym umową. Środki
transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez
Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg
publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z opisem robót, wymaganiami
ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na
wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier 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 będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi
Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Zasady kontroli jakości Robót
• Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć
założoną jakość Robót.
• Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakość materiałów. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie

urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz Robót. Przed zatwierdzeniem
systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu
zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.
• Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w opisie robót,
• Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową.
• Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają
wymaganiom norm określających procedury badań.
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 ST, można stosować wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera.
• Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie
ich wyniki do akceptacji Inspektora.
6.3. Raporty z badań
• Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej,
jednak nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
• Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.
6.4. Badania prowadzone przez Inżyniera
• Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
6.5. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
1) certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i
dokumentów technicznych,
2) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją
określoną w pkt l. i które spełniaj ą wymogi Specyfikacji Technicznej. W przypadku materiałów, dla
których ww. Dokumenty są wymagane przez ST, 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. Jakiekolwiek
materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
6.6.Dokumenty budowy
6.6. l. Dziennik Budowy
a) 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 zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.
b) Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
c) Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która
dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne,
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
6.6.2.Rejestr Obmiarów
Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z
elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach

przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów.
6.6.3.Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru
Robót. Powinny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera.
6.6.4.Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (6.8.1)-(6.8.3), następujące
dokumenty:
a) pozwolenie lub zgłoszenie robót na realizację zadania budowlanego,
b) protokoły przekazania Terenu Budowy,
c) protokoły odbioru Robót,
6.6.5.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 z prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne
dla Inżyniera i przedstawione do wglądu na życzenie zamawiającego.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót
• Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją
Projektową i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.
• Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie
obmierzanych Robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.
• Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów.
• Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym Kosztorysie lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia
wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inżyniera na piśmie.
• Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawcę i Inżyniera.
7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów
• [m] - obmierzane będą wykonane gotowe elem.jednostk. możliwe do przyjęcia do użytkowania i
eksploatacji,
• [ml] - obmierzane będą wykonane gotowe elem.jednostk. możliwe do przyjęcia do użytkowania i
eksploatacji,
• [m3] - obmierzane będą wykonane gotowe elem.jednostk.możliwe do przyjęcia do użytkowania i
eksploatacji,
• [kpl. lub szt] - obmierzane będą wykonane gotowe elem.jednostk. możliwe do przyjęcia do
użytkowania i eksploatacji,
• [kpl.] - obmierzane będą wykonane gotowe elementy jednostkowe możliwe do przyjęcia do
użytkowania i eksploatacji, (np. wymiana stolarki okiennej wraz z parapetem zewnętrznym i
wewnętrznym oraz obróbką obsadzenia, malowaniem ościeży wewnątrz i zewnątrz) w zależności od
opisu w przedmiarze robót i ich scalenia.
7.3.Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane
przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne
świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w
dobrym stanie przez cały okres trwania Robót.
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru
• Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem 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 wykonywane w sposób zrozumiały
i jednoznaczny.
• Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w
formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z
Inżynierem.
8. ODBIÓR ROBÓT
W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi wstępnemu
d) odbiorowi końcowemu.
8.1.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.
• Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Robót i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie.
• Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
8.2.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.
8.3.Odbiór ostateczny 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 Robót z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie
Inspektora.
• Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania
Robót z opisem i ST.
• W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie
odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót
uzupełniających i Robót poprawkowych.
• W przypadkach nie wykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających w
warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy
termin odbioru ostatecznego.
8.3.1. 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. Recepty i ustalenia technologiczne.
2. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia.
3. Dzienniki Robót i Rejestry Obmiarów (oryginały).
4. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.
5. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ.
6. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót

właścicielom urządzeń. Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy
komisja.
8.4. 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 8.3. „Odbiór ostateczny robót".
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne
a) Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu (tabeli elementów scalonych).
b) Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość(kwota)
podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.
c) Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w
Specyfikacji Technicznej i w opisie robót,
d) Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować:
• robociznę bezpośrednią wraz z pochodnymi kosztami towarzyszącymi,
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami
ubytków i transportu na plac budowy (teren budowy).
• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
• podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie należy wliczać
podatku VAT.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 207, póz. 2016, z 2003 r. z póz. zm.).
2. Ustawa o zamówieniach publicznych wg obwieszczenia Prezesa RM z 3 lipca 1998 roku (Dz.U. z
1998 r. Nr 119, póz. 773).
3. Rozporządzenie MSWiA z 26 lutego 1999 roku w sprawie metod i podstaw kosztorysu
inwestorskiego (Dz.U. z 1999 r. Nr 26, poz.239).
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w szczegółowego zakresu i formy
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 202
poz.2072).
5. Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (Dz.U z 2000 r. Nr 109 póz. 1157).

STB 01.00.00 ROBOTY ZIEMNE
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robot
ziemnych, związanych z realizacją prac ziemnych.
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1., zgodnie z ST „Wymagania Ogólne"
1.3. Zakres robót objętych ST
Robotami podstawowymi wchodzącymi w zakres wykonania robot ziemnych są:
- wykopy liniowe i obiektowe wykonywane na odkład
- wykonanie zasypek wykopów liniowych i obiektowych
Robotami towarzyszącymi i pomocniczymi przy wykonywaniu robot ziemnych są:
- wykonanie niezbędnych pomiarów geodezyjnych

- zabezpieczenie i oznakowanie obszaru wykopów
- zagęszczenie zasypek wykopów
Określenia stosowane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne" pkt. 1.4.
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją
Projektową, ST i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące robot podano
w ST „Wymagania ogólne" pkt. 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w ST „Wymagania ogólne" pkt. 2.
2.2. Zasypki
Wykonawca wykona zasypki gruntem z odkładu. Materiał na zasypki z odkładu nie może zawierać
gruzu, korzeni, materiałów pochodzenia organicznego i powinien spełniać następujące wymagania:
- wskaźnik różnoziarnistości >5
- wskaźnik piaskowy >35
- wodoprzepuszczalność k>10-2m/s
Dopuszcza się doziamienie gruntu z odkładu w celu uzyskania wymaganych parametrów fizycznych.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru wyniki badań laboratoryjnych gruntu przeznaczonego
do zasypki przed przystąpieniem do wykonania zasypek.
3. SPRZĘT
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne" pkt. 3.
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. Sprzęt używany do robot ziemnych
musi być zaakceptowany przez Inspektora. Do wykonania robot ziemnych może być wykorzystany
następujący sprzęt: spycharki, ładowarki, koparki, łopaty mechaniczne, samochody ciężarowe lub
inny sprzęt dostosowany do rodzaju robot i zaakceptowany przez Inspektora.
4. TRANSPORT
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne" pkt. 4.1.
Rodzaj środków transportowych musi być zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót
Ogólne zasady wykonywania robot podano w ST „Wymagania ogólne" pkt. 5.
5.2. Wykopy
5.2.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu należy sprawdzić zgodność
rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar
sytuacyjno-wysokościowy. Wykonawca zwróci szczególną uwagę na istniejące uzbrojenie terenu,
pozostając ciągle w kontakcie z Geodetą, gestorami sieci podziemnych i urządzeń znajdujących się w
obrębie wykonywanych prac ziemnych. Przed rozpoczęciem i w trakcie wykopów należy wykonywać
pomiary geodezyjne z wyznaczeniem osi i ustawieniem kołków kierunkowych, ław wysokościowych i
reperów pomocniczych, z wyznaczeniem krawędzi wykopów, niwelacją kontrolną robot
5.2.2. Zabezpieczenie skarp wykopów
Wykonawca zabezpieczy teren prowadzonych prac ziemnych i będzie utrzymywał te zabezpieczenia
przez cały okres prowadzenia robot zgodnie z odpowiednimi normami i przepisami. W szczególności
dotyczy to konstruowania i umacniania skarp wykopów, ich zabezpieczenia, zejść, pochylni i
odpowiednie oddalenie składowisk i dróg transportowych od wykopów.
5.2.3. Tolerancje wykonywania wykopów
Wg normy PN-B-06050:1999.
5.2.4. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów
Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Warstwa
gruntu położona grubości 20cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna być
usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu. W przypadku przegłębienia wykopu poniżej

przewidzianego poziomu należy porozumieć się z Inspektorem nadzoru celem podjęcia odpowiednich
decyzji.
5.3. Zasypki
Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inspektora, co
powinno być potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy. Zasypanie wykopów powinno być
wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w nim robot. Przed rozpoczęciem
zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych, śmieci i
osuszone. Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami grubości:
- 0,20m - przy stosowaniu ubijaków ręcznych,
- 0,30m - przy ubijaniu małogabarytowymi ubijakami obrotowo-udarowymi
- 0,50m - przy zagęszczaniu walcami wibracyjnymi.
Zastosowanie ręcznych metod zagęszczania możliwe jest jedynie w uzasadnionych przypadkach i
zawsze po uprzednim uzyskaniu zgody Inspektora.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości Robot podano w ST „Wymagania ogólne" pkt. 6. Wykonawca
zapewni obecność na budowie Geologa w następujących sytuacjach:
- ocena rzeczywistych warunków gruntowych po wykonaniu wykopów w odniesieniu do Projektu
- ocena przydatności gruntu z odkładu do wykonania zasypek,
- pomiary na budowie stopni zagęszczenia i/lub modułów sprężystości
- w każdym przypadku, kiedy Inspektor uzna to za stosowne.
6.2. Wykopy
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakończeniu powinna obejmować:
zgodność wykonania robot z Kontraktem, prawidłowość wytyczenia robot w terenie, przygotowanie
terenu, rodzaj i stan (parametry) gruntu w podłożu, wymiary wykopów, zabezpieczenie i odwodnienie
wykopów.
6.3. Zasypki
Sprawdzeniu podlegają: stan wykopu przed zasypaniem, materiały do zasypki, grubość i
równomierność warstw zasypki, sposób i jakość ich zagęszczenia.
7. OBMIAR ROBÓT
Wymagania ogólne dotyczące obmiaru Robot podano w ST „Wymagania ogólne" pkt. 7. Do
obliczania należności przyjmuje się faktyczną ilość wykopanych i wbudowanych mas ziemnych.
Jednostkami obmiarowymi robot ziemnych są: 1 m3 wykonania i zasypania wykopów.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt. 8.
8.1. Dokumentacja niezbędna dla dokonania odbioru końcowego
Sprawdzenie i odbiór robot ziemnych powinny być dokonywane na podstawie sprawdzeń dokonanych
zgodnie z wymaganiami p. 6.0 niniejszej Specyfikacji i dokumentacji zawierającej:
dziennik badań i pomiarów wraz z naniesionymi punktami kontrolnymi (szkice), zestawienia
wyników badań jakościowych i laboratoryjnych, wraz z protokołami sprawdzeń, robocze orzeczenia
jakościowe, analizę wyników badań wraz z wnioskami, aktualną dokumentację rysunkową wraz z
niezbędnymi przekrojami, inne dokumenty niezbędne do prawidłowego dokonania odbioru danego
rodzaju robot ziemnych.
W dzienniku badań i pomiarów powinny być odnotowane wyniki badań wszystkich próbek oraz
wyniki wszystkich sprawdzeń kontrolnych. Na przekrojach powinny być naniesione wyniki pomiarów
i miejsca pobrania próbek, a przekroje poprzeczne i pionowe powinny być wykonane z tych miejsc, w
których kontrolowane były wymiary i nachylenia skarp lub spadki.
8.2. Odbiór robót
Odbiór gruntów przeznaczonych do wykonania danego rodzaju robot ziemnych powinien być
dokonany przed wbudowaniem gruntów. W przypadku, gdy w wyniku kontroli grunt został określony
jako nieprzydatny do wykonania robot ziemnych, nie powinien być użyty do wykonania danego
rodzaju robot. Grunt taki może być użyty do wykonania robot, jeżeli po uzgodnieniu z Inwestorem i

Projektantem istnieje możliwość poprawienia jego właściwości, w wyniku określonego procesu
technologicznego, w stopniu określonym projektem lub niniejszymi warunkami. Odbiór częściowy
powinien być przeprowadzony w odniesieniu do tych robot, do których późniejszy dostęp jest
niemożliwy albo, które całkowicie zanikają (np. odbiór podłoża, przygotowanie terenu, zagęszczenie
poszczególnych warstw gruntów itp.). Odbioru częściowego należy dokonać przed przystąpieniem do
następnej fazy (części) robot ziemnych, uniemożliwiającej dokonanie odbioru robot poprzednio
wykonanych w terminach późniejszych. Z dokonanego odbioru częściowego robot powinien być
sporządzony protokół, w którym powinna być zawarta ocena wykonanych robot oraz zgoda na
wykonywanie dalszych robot. O dokonaniu odbioru częściowego robot (robot zanikających) należy
dokonać zapisu w dzienniku budowy i sporządzić protokół odbioru. Odbiór końcowy robot powinien
być przeprowadzony po zakończeniu robot ziemnych i powinien być dokonywany na podstawie
dokumentacji wymienionej w p. 7.1 niniejszej Specyfikacji, protokółów z odbiorów częściowych i
oceny aktualnego stanu robot. W razie, gdy jest to konieczne, przy odbiorze końcowym mogą być
przeprowadzane badania lub sprawdzenia zalecone przez komisję odbiorczą. Z odbioru końcowego
robot ziemnych należy sporządzić protokół, w którym powinna być zawarta ocena ostateczna robot i
stwierdzenie ich przyjęcia. Fakt dokonania odbioru końcowego powinien być wpisany do dziennika
budowy.
8.3. Ocena wyników odbioru.
Jeżeli wszystkie badania i odbiory robot przewidziane w trakcie wykonywania robot i niniejszymi
warunkami dały wynik dodatni, wykonane roboty powinny być uznane za zgodne z wymaganiami
niniejszych warunków. W przypadku, gdy chociaż jedno badanie lub jeden z odbiorów miały wynik
ujemny i nie zostały dokonane poprawki doprowadzające stan robot ziemnych do ustalonych
wymagań oraz gdy dokonany odbiór końcowy robot jest negatywny, wykonane roboty należy uznać
za niezgodne z wymaganiami niniejszych warunków. Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z
wymaganiami warunków technicznych powinny być poprawione zgodnie z ustaleniami komisji
odbiorczej i przedstawione do ponownego odbioru, z którego sporządzić należy nowy protokół
odbioru końcowego robot.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności zgodnie z Umową.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. PN-86B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.
2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowieni, obliczenia statyczne i projektowanie.
3. PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania ogólne
4. BN-7718931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów.

STB 02.00.00 ROBOTY BETONOWE l ŻELBETOWE
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robot betonowych i żelbetowych przy realizacji przedsięwzięcia.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i
mające na celu wykonanie wszystkich robot betonowych i żelbetowych przewidzianych w projekcie
budowy. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robot
betonowych, wykonywanych na miejscu.
Roboty betonowe obejmują konstrukcyjne betony zbrojone oraz nie zbrojone, betony fundamentowe i
podbudowy. Betony fundamentowe mają zastosowanie do budowy ław fundamentowych, wypełnień z
chudego betonu i innych robot.
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robot betonowych i

żelbetowych:
- ławy fundamentowe żelbetonowe pod prefabrykaty, konstrukcja żelbetowa nośna,
- podkład betonowy pod fundamenty z betonu B 15,
- izolacje przeciwwilgociowe fundamentów,
- wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty betonowe i żelbetowe, jakie występują przy realizacji
umowy.
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robot są przedstawione w projekcie
budowlanym.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe użyte w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i
Ogólną Specyfikacją Techniczną.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robot podano w Ogólnej Specyfikacji elementów
betonowych i żelbetowych - szalowanie, zbrojenie, przygotowanie i układanie mieszanki betonowej
oraz wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robot
oraz ich zgodność z umową, projektem wykonawczym, pozostałymi ST i poleceniami zarządzającego
realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji
zarządzającego realizacją umowy.
1.6. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami
podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie
następujące informacje:
- rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją umowy,
- skład mieszanki betonowej i granulację kruszywa,
- świadectwa jakości przedstawione przez producenta
- zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów,
2. MATERIAŁY
2.1. Szalowanie
2.1.1. Drewno do wyrobu szalunków: deski i sklejki używane przy deskowaniu oraz pozostałe
materiały do budowy szalunków
2.1.2. Płyty deskowania:
a) sklejka
b) w miejscach gdzie jest to potrzebne - metalowe formy kształtowe.
c) łączenie deskowań: złącza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o stałej lub zmiennej długości,
nie posiadające elementów pozostawiających w powierzchni betonu otworów o średnicy większej niż
25 mm.
Środek antyprzyczepny - aktywne chemicznie środki zawierające składniki wchodzące w reakcję z
wolnym wapnem znajdującym się w betonie, powodujące wytwarzanie się nierozpuszczalnych w
wodzie substancji, zapobiegających przywieraniu betonu do deskowania.
Środek używany przy demontażu deskowań - bezbarwny olej mineralny, nie zawierający kerosenu, o
lepkości od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta) w temp. 40°C, oraz temperaturze zapłonu
wyższej od 150°C, w otwartych pojemnikach.
2.3. Zbrojenie
Zbrojenie główne należy wykonać z żebrowanych prętów zbrojeniowych ze stali A-III, 34GS. Musi
ona spełniać wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264 oraz WTWO.
Elektrody spawalnicze powinny spełniać warunki normy PN-84/B-03264.
Drut do wiązania prętów musi być typu czarnego, o średnicy 1,6mm miękki. Klocki dystansowe pod
zbrojenie muszą odpowiadać celom, jakim mają służyć.
2.4. Składniki mieszanki betonowej
Cement - dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków
mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o następujących markach:
marki „25" - do betonu klasy B7,5-B20 marki ,,35" - do betonu klasy wyższej niż B20
Woda - czysta woda, nie zawierająca oleju, kwasu, zasad, związków organicznych i innych substancji
zabronionych w normie PN-88/B-32250.

Kruszywo :
a) założenia ogólne - kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczeń zgodnie z WTWO rozdział 6, z
wyjątkami wymienionymi w niniejszym opracowaniu. Kruszywo nie powinno wchodzić w reakcje
chemiczne. Przed użyciem powinno być w całości i dokładnie przepłukane.
b) zawartość siarczanów powinna być mniejsza od 1 %.
c) kruszywo drobnoziarniste (0-2 mm) - frakcje o uziarnieniu mniejszym niż 0,063 mm nie powinny
przekraczać 4%. Należy używać tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych krawędziach.
d) kruszywo grube (2 - 96 mm) - należy używać żwiru naturalnego, mieszanki żwiru i łamanego
żwiru, łamanych kamieni lub mieszanki tych materiałów, zawierającej nie więcej niż 15% płaskich
bądź wydłużonych ziaren (długość 5 razy większa od szerokości). Frakcje o uziarnieniu mniejszym
niż 0,063 mm nie powinny przekraczać 2%.
e) mrozoodporność kruszywa - ubytek masy nie powinien przekraczać 5%.
Domieszki do betonu - w miarę potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się stosowanie
domieszek, środków i dodatków do betonu: uplastyczniających, opóźniających lub przyspieszających
twardnienie betonu, uszczelniających i przeciwmrozowych, środków do pielęgnacji betonu. Wszystkie
domieszki do betonów należy stosować zgodnie z zaleceniami laboratorium. Domieszki powinny
spełniać wymagania sprecyzowane w WTWO rozdział 6 punkt 6.4.1.4. Od producenta należy uzyskać
gwarancje zgodności z powyższymi wymaganiami. Domieszki powinny być zatwierdzane przez
Inżyniera. Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest przedstawienie zarówno przez
dostawcę jak i laboratorium dokumentacji potwierdzającej zachowanie wymaganych parametrów oraz
pozostałych wymagań przez betony, w których zastosowano domieszkę.
3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 5. Rodzaje
sprzętu używanego do robot betonowych i zbrojarskich oraz szalowań pozostawia się do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub
narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robot i przepisów BIOZ zostaną
przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Mieszankę betonową i wszystkie materiały niezbędne do wykonanie elementów wchodzących w skład
robot betonowych można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez
zarządzającego realizacją umowy. Do transportu mieszanki betonowej i cementu luzem należy
stosować specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane. Załadunek, transport i rozładunek
materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.
Beton powinien być dostarczony j wbudowany w ciągu
90 minut przy temperaturze otoczenia + 15°C
70 minut przy temperaturze otoczenia + 20°C
30 minut przy temperaturze otoczenia + 30°C po wyprodukowaniu, przetransportowany przy użyciu
samochodów - betoniarek. Użycie domieszek redukujących ilość wody oraz opóźniających wiązanie
może zmienić wymieniony powyżej czas. Wymaga ono akceptacji wytwórcy betonu i zarządzającego
realizacją umowy.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.2. Szalunki
Wykonanie deskowań :
a) przed przystąpieniem do wykonania deskowań należy sprawdzić zgodność osi i poziomów oraz
zgodność wymiarów z rysunkami. Do betonowania w wykopach bez szalunku wymagana jest zgoda
Inżyniera.
b) przed ułożeniem betonu należy uformować i wygładzić skarpy i dno formy ziemnej oraz ręcznie
usunąć luźną ziemię.
c) szalunki należy wykonywać zgodnie z zasadami określonymi w WTWO, rozdz. 5. Należy je
ustawiać w taki sposób, aby docelowo beton spełniał warunki tolerancji, co do kształtu, położenia i
wymiarów wymagane w WTWO, rozdz. 5.

d) należy dopasowywać połączenia szalunków oraz zapewnić ich wodoszczelność. Ilość połączeń
należy ograniczać do minimum.
e) na wszystkich wysuniętych, eksponowanych zewnętrznych narożnikach ścian i płyt, deskowania
należy wzmacniać 25mm taśmą stalową.
f) obudowy, gniazda, okapy, otwory, wnęki, oraz dylatacje i połączenia pomiarowe należy kształtować
zgodnie z projektem.
g) przed położeniem betonu należy wyczyścić deskowanie i podłoże zgodnie z WTWO, rozdz. 5 h)
deskowania powinny pozostać na miejscu aż do uzyskania przez beton odpowiedniej wytrzymałości
pozwalającej przenieść obciążenia od ciężaru własnego betonu oraz konstrukcji na nim
umieszczonych. i) możliwość ponownego wykorzystania deskowań i szalunków określono w WTWO,
rozdz. 5.
Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania deskowań :
Deskowania powinny być zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami określonymi w
WTWO, rozdz. 6 oraz wykonane zgodnie z określonymi poniżej minimalnymi wymaganiami dla prac
wykończeniowych. Niedotrzymanie powyższych wymagań będzie podstawą do odmowy przyjęcia
prac betonowych. Odrzucone betony zostaną naprawione lub wymienione na koszt własny
wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana betonów podlegają powyższym warunkom i muszą być
zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy.
Przygotowanie powierzchni deskowań :
a) wszystkie powierzchnie deskowań mające wchodzić w kontakt z betonem przed przystąpieniem do
prac opisanych poniżej powinny zostać gruntownie oczyszczone z pozostałości wcześniejszego
betonu, brudu i innych zanieczyszczeń powierzchniowych. Nie wolno powtórnie używać deskowań o
zniszczonej powierzchni.
a) z powierzchni kontaktowej deskowań należy usunąć wszelkie złuszczenia stali i inne pozostałości
metali.
b) przed zainstalowaniem płyty mają być pokryte środkiem zapobiegającym przywieraniu betonu.
Środek ten nie powinien zmieniać barwy betonu i po 30-tu dniach nie powinien być toksyczny.
Rozbieranie deskowań :
a) wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia będące skutkiem usuwania deskowania oraz
podpory dla wykonywanych konstrukcji płytowych lub belek powinny pozostać na miejscu zgodnie z
WTWO, Rozdz. 6, do czasu gdy beton osiągnie wytrzymałość 28-dniową, która zostanie
potwierdzona przez testy cylindryczne, lub do czasu zezwolenia na piśmie przez zarządzającego
realizacją umowy. Usuwanie jakichkolwiek podpór w celu ich ponownego wykorzystania jest
niedopuszczalne.
b) wszystkie deskowania, elementy usztywniające oraz podpory powinny zostać usunięte, żadne z
nich nie mogą zostać.
5.3. Zbrojenie
Stal powinna być dostarczana na budowę wraz z odpowiednimi narzędziami. Powinna ona być
oznaczona metkami dla łatwiejszej identyfikacji. Przed użyciem należy ją chronić przed kontaktem z
gruntem. Zbrojenie powinno być składowane na stojakach dla zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniami i zachowania kształtu nadanego prętom.
5.3.1. Dokumenty, które należy przedstawić w trakcie budowy
a) dokumenty dostarczane przez wykonawcę w trakcie budowy muszą być zgodne z zasadami
podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p. 2.5.
b) rysunki robocze dostarczone przez wykonawcę przedstawiające szczegóły gięcia, zestawienia stali i
układ zbrojenia.
c) na rysunkach przedstawiających sposób układania zbrojenia należy określić następujące elementy:
wymiary, przekroje, odstępy, układ i liczbę prętów, oraz połączenia z oznaczeniami kodowymi
pozwalającymi na poprawne ułożenie stali zbrojeniowej bez odwoływania się do szczegółowych
rysunków roboczych.
d) zbrojenie należy przygotowywać zgodnie z normą PN-84/B-03264, oraz WTWO rozdz. 7.
Wszystkie pręty muszą być gięte na zimno.
5.3.2. Układanie stali zbrojeniowej
a) czyszczenie stali: z metalu należy usunąć wszelkie złuszczania hutnicze, tłuszcz, ziemię oraz inne
zanieczyszczenia.

b) zabezpieczenie, odstępy i układanie zbrojenia:
- zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegółami i uwagami podanymi na rysunkach,
- należy stosować następującą otulinę betonową stali zbrojeniowej Cc=5cm,
c) połączenia: zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegółami i uwagami podanymi na
rysunkach.
d) wiązanie żebrowanej stali zbrojeniowej: zgodnie z WTWO rozdz. 7.
e) spawanie zbrojenia: niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia Inżyniera.
5.4. Betonowanie
Beton musi być dostarczany z jednej z profesjonalnych wytworni betonu znajdujących się w
pobliżu budowy. Ze względu na szczególne warunki wykonania robot nie dopuszcza się
przygotowywania mieszanki na miejscu budowy.
Wymagany skład mieszanki (dane ogólne): przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac
betonowych, wykonawca powinien przedstawić projektowany skład mieszanki betonowej,
dostarczony przez autoryzowane, niezależne laboratorium i podpisany przez uprawnionego inżyniera
budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji badań wszystkich próbek mieszanek,
przeprowadzonych przez laboratorium, powinny zostać przesłane zarządzającemu realizacją umowy.
Nie wolno układać mieszanki betonowej przed zatwierdzeniem jej przez zarządzającego realizacją
umowy. Producent betonu powinien dostarczyć atest stwierdzając, że stosowane przez niego z
aktualnej dostawy materiały; cement, domieszki, kruszywa i woda spełniają wszystkie wyżej
wymienione wymagania, oraz że stosowany przez niego projekt mieszanki, wykorzystujący te
składniki, spełnia wszystkie warunki specyfikacji, co do wytrzymałości, gęstości, urabialności i
trwałości. Taki atest musi być przedstawiony do wiadomości zarządzającego realizacją umowy, dla
porównania z wynikami badań mieszanki wykonanymi przez niezależne laboratorium. Dokumentacja
przedstawiona przez wykonawcę powinna być kompletna i zawierać wystarczający dowód, że dotyczy
bieżącej produkcji wytworni. Projekt mieszanki betonowej dla betonów konstrukcyjnych powinien
spełniać następujące wymagania- projektowana 28-dniowa wytrzymałość betonu powinna wynosić
20MPa dla fundamentów i 20MPa dla ogrodzenia, jeśli w rysunkach i specyfikacji nie zaleca się
inaczej. Maksymalne ziarna kruszywa nie powinny przekraczać 63 mm, jeśli w rysunkach i
specyfikacji nie zaleca się inaczej lub jeśli zmianę zaakceptuje zarządzający realizacją umowy,
• maksymalny stosunek w/c powinien wynosić 0,60 w proporcjach wagowych, chyba, że
Inżynier wyda inne pisemne instrukcje, maksymalna zawartość cementu w elementach masywnych
powinna wynosić 320 kg/m3,
• zawartość całkowita powietrza 2-4%, ,
• opad betonu dla fundamentów - 70-80 mm, dla ścian - 50-75 mm. Należy sprawdzić czy wyniki
badań mieszanki betonowej są zgodne z wynikami testów opadu betonu. W celu ułatwienia układania
mieszanki można zwiększyć opad mieszanki betonowej, ale tylko przy pomocy dodatków
plastyfikujących, a nie przez dodawanie wody.
Homologacja (atest) ;
Do każdej partii betonu, przed jej rozładowaniem na miejscu wbudowania, należy dostarczyć metrykę
dostawy zawierającą informacje zgodne z wymaganiami określonymi w WTWO, rozdz. 6 oraz
wymaganiami stawianymi przez zarządzającego realizacją umowy.
Badania materiałów i mieszanki
Powinno być zgodne z WTWO, rozdz. 6 i pozostałymi wymaganiami określonymi powyżej,
dotyczącymi ustalania składu mieszanki betonowej, przeprowadzania testów oraz kontroli jakości.
5.4.1. Układanie mieszanki betonowej
a) Na co najmniej 2 dni przed przystąpieniem do układania mieszanki betonowej należy powiadomić o
tym zarządzającego realizacją umowy, w celu sprawdzenia deskowań, zbrojeń, i innych elementów
mających się znajdować w betonie.
b) Układanie mieszanki betonowej powinno przebiegać zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w
WTWO, rozdz. 6, a także zaleceniami przedstawionymi w niniejszym opracowaniu.
c) Mieszankę betonową należy układać bezzwłocznie po opuszczeniu betoniarki, nie dopuszczając do
jej segregacji lub utraty składników oraz rozpryskiwania się mieszanki o deskowania i stal
zbrojeniową, w warstwach o grubości nie większej niż 300 mm.
d) Podczas układania mieszanki betonowej nie dopuszcza się stosowania rur i innych urządzeń
wykonanych z aluminium.

e) Przed przystąpieniem do betonowania należy usunąć z podłoża gruz i inne zanieczyszczenia.
Kruszywo lub piasek będący podkładem pod mieszankę betonowe należy nawilżyć. Przed ułożeniem
betonu należy posmarować wszystkie drewniane deskowania. Rozmieszczenie zbrojenia powinno być
sprawdzone i zatwierdzone prze: zarządzającego realizacją umowy przed ułożeniem betonu.
5.4.2. Podawanie betonu przy pomocy pompy
a) pompowanie betonu dopuszcza się tylko za zgodą zarządzającego realizacją umowy. Jeżeli w jego
opinii pompowanie beton nie da odpowiednich efektów końcowych, wykonawca powinien
przeprowadzić, betonowanie przy użyciu metod konwencjonalnych.
b) sprzęt niezbędny do układania betonu przy pomocy pompy:
• wykonawca powinien dysponować na miejscu, podczas betonowania gotową do pracy pompą,
transporterem, dźwigiem i pojemnikiem do betonowania, lub innym systemem zaaprobowanym przez
Inspektora nadzoru pozwalającym na odpowiednie rozłożenie betonowania w czasie i uniknięcie
powstawania niepożądanych szwów roboczych w przypadku uszkodzenia używanego sprzętu,
• minimalna średnica przewodu tłocznego 100 mm,
• jeśli sprzęt potrzebny do betonowania lub przewody w opinii zarządzającego realizacją umowy nie
funkcjonują prawidłowo, należy je wymienić,
• do betonowania nie wolno używać przewodów aluminiowych,
• kontrola jakości pompowanego betonu na miejscu budowy: próbki betonu na opad i do prób
cylindrycznych mają być pobierane podczas betonowania na końcu każdej partii.
5.4.3. Zagęszczanie betonu
Beton będzie zagęszczany przy użyciu wibratorów wgłębnych pracujących z minimalną
częstotliwością 8000 o\min i odpowiednią do zagęszczenia betonowanej sekcji amplitudą. Przed
rozpoczęciem betonowania na miejscu budowy powinny znajdować się, co najmniej 3 gotowe do
pracy wibratory. Sposoby wibrowania oraz potrzebny sprzęt powinny spełniać założenia
przedstawione w WTWO, Rozdz. 6. W celu zapewnienia odpowiedniej jakości zagęszczenia
pracownik obsługujący wibrator musi mieć możliwość obserwacji wibrowanego betonu, lub
wykonawca powinien wyznaczyć dodatkową osobę odpowiedzialną za obserwację betonu podczas
wibrowania.
5.4.4. Układanie betonów przy upalnej i chłodnej pogodzie
Betonowanie przy wysokich temperaturach - przygotowanie kruszywa, wody oraz innych składników
mieszanki betonowej powinno odbywać się zgodnie z wymaganiami podanymi w WTWO, rozdz. 6.
Należy zastosować specjalne metody pielęgnacji betonu oraz domieszki opisane w innych rozdziałach
niniejszej specyfikacji, nawet, jeśli nie są one wymagane w WTWO, rozdz. 6. Domieszki redukujące
zawartość wody oraz opóźniające wiązanie betonu w celu zapewnienia urabialności betonu i
uniknięcia nierówności powierzchni po pracach wykończeniowych mają być stosowane w ilościach
zgodnych z zaleceniami producenta. Nie należy dopuszczać do przekroczenia przez mieszankę
podczas betonowania temperatury wyższej od 30°C. W celu uniknięcie podwyższenia temperatury
betonu należy przed zmieszaniem schłodzić składniki mieszanki.
Betonowanie przy niskich temperaturach - mieszankę betonową należy układać i zabezpieczać
zgodnie z wymaganiami podanymi w WTWO, rozdz. 6. Mieszanki nie wolno układać na zamarzniętej
ziemi, lodzie, oblodzonych lub oszronionych deskowaniach. Nie wolno układać mieszanki w
temperaturze zewnętrznej niższej lub równej 4°C bez specjalnego zabezpieczenia zaaprobowanego
przez zarządzającego realizacją umowy. Beton zniszczony przez przemarznięcie musi być usunięty i
zastąpiony nowym na koszt wykonawcy.
6. KONTROLA JAKOŚCI
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 6
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej
i Specyfikacji Technicznej oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów i uzyskać akceptację
Inspektora nadzoru.
Kontrola jakości wykonania robót polega na zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową,
Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru
7. ODBIÓR ROBÓT
7.1. Odbiór robot murowych powinien się odbyć przed wykonaniem innych robot wykończeniowych

Podstawę do odbioru robot powinny stanowić następujące dokumenty:
a) dokumentacja techniczna
b) dziennik budowy
c) zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę
d) protokoły odbioru poszczególnych etapów robot zanikających
e) protokoły odbioru materiałów i wyrobów
f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zalecenia przez budowę
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem obiektu.
Jednostka obmiarowi robot jest - m3 lub m2 odpowiedniej grubości wykonanego elementu
betonowego. Ilość robot określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych
przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robot
zanikających wg zasad ujętych w ST „Wymagania ogólne".
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.1.. Cena obejmuje:
- dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy
- wykonanie betonowania
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań
- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów
9. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. PN-75/C-04630 - Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania.
2. PN-68/B-10020 - Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.
3. 4. PN-88/B-30000 - Cement portlandzki
4. PN-88/B-30001 - Cement portlandzki z dodatkami
5. PN-88/B-30005 - Cement hutniczy 25
6. PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
7. PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.
8. PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne.

STB 03.00.00 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1. WSTĘP
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru dróg, chodników, trawników i nowych nasadzeń przy realizacji przedsięwzięcia.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją
Zakres robót objęty niniejszą specyfikacją dotyczy prowadzenia robót drogowych i zagospodarowania
terenu zgodnie z Dokumentacją Projektową - opis techniczny i rysunki i obejmuje:
- ciąg pieszy,
- obsianie roślinnością terenu przy kolumbarium, wykonanie nowych nasadzeń roślinnych.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe użyte w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i
Ogólną Specyfikacją Techniczną.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robot podano w Ogólnej Specyfikacji. Przy
wykonywaniu nawierzchni i zagospodarowania terenu należy przestrzegać zasad podanych normie
PN-74/S- 96017 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z płyt kamienno-betonowych i betonowych,
BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i
torowisk tramwajowych. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIAŁY
Materiały użyte do budowy powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom technicznym
wytwórni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robót drogowych i zagospodarowania
terenu należy stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową, opisem technicznym i rysunkami nw.
materiały:
- kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0-31,5 mm,
- kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 31,5-63 mm,
- żwir płukany,
- pospółka,
- piasek średnioziarnisty,
- piasek gruboziarnisty,
- cement portlandzki 35 zwykły bez dodatków,
- kostka brukowa betonowa grubości 8 cm,
- krawężniki drogowe betonowe ścięte 30x15 cm,
- obrzeża trawnikowe betonowe 25x8 cm,
- beton zwykły z kruszywa naturalnego B 15,
- zestawienie roślin do posadzeń zgodnie z decyzją LWKZ w Zielonej Górze
Materiały powinny być zgodne ze specyfikacją, bądź inne, o ile zatwierdzone zostaną przez Inspektora
nadzoru.
3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 5.
Do wykonania robót drogowych i zagospodarowania terenu należy użyć następującego sprzętu:
- spycharka gąsienicowa,
- walec statyczny samojezdny, ,
- walec wibracyjny samojezdny 2,51,
- wibrator powierzchniowy,
- ubijak spalinowy,
- piła do cięcia betonu,
- sprzęt i narzędzia ręczne do wykonania nasadzeń roślinnych.
Wykonawca przystępujący do wykonywania nawierzchni drogowych i zagospodarowania terenu,
powinien wykazać się możliwością korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego.
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w
harmonogramie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
4.1. Transport materiałów
Wszystkie materiały niezbędne do wykonanie elementów wchodzących w skład robot
zagospodarowania terenu można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora nadzoru. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z
przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robot podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Elementy nawierzchni
dróg, ulic, parkingów krawężniki i obrzeża oraz zasady i technologie stosowane przez
przedsiębiorstwa zieleni i robót ogrodniczych zostały określone w: Warunków technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych i montażowych wydanie MBiPMB 1977 w zakresie
wykonania „małej architektury ogrodowej".
5.2. Nawierzchnie
Przed przystąpieniem do robót przewidzianych projektem należy wykonać wytyczenie geodezyjnie
odcinków dróg i placów manewrowych.

Wykonanie koryta należy wykonać mechanicznie przy zastosowaniu spycharki. Ostateczne
profilowanie wykonać ręcznie.
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone. Należy usunąć błoto i
grunt,
następnie sprawdzić istniejące rzędne terenu czy umożliwiają uzyskanie po profilowaniu
zaprojektowane rzędne podłoża.
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego dogęszczania przez wałowanie.
Ciągi piesze:
- sprawdzenie profilu oraz uzupełnienie podłoża,
- wykonanie rowków pod krawężniki i obrzeża,
- wykonanie ławy betonowej z oporem pod obrzeża,
- rozścielenie podsypki piaskowej wraz z jej przygotowaniem,
- ustawienie obrzeży,
- wyrównanie podłoża do wymaganego profilu,
- zagęszczenie podsypki mechanicznie z polewaniem wodą,
- wypełnienie spoin między obrzeżami,
- ułożenie nawierzchni z kostki betonowej z ubiciem ręcznym,
- wymiana popękanej kostki przy ubijaniu,
- sprawdzenie spadków poprzecznych i równości nawierzchni,
- wypełnienie spoin przez zamulenie piaskiem.
5.3. Zieleń
Po wyrównaniu i terenu rozścielić warstwę humusu grubości 20cm. Po rozesłaniu humusu i
splantowaniu terenu należy górną warstwę wyrównać i zagrabić. Po dwóch tygodniach, kiedy gleba
osiądzie można siać mieszankę traw. Po wysiewie „na krzyż" należy przywałować wałem gładkim
/100 kg/ i podlać wodą. Drzewa i krzewy sadzić z bryłą korzeniową, pielęgnmować.
6. KONTROLA JAKOŚCI
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 6
6.1. Kontrola jakości materiałów
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej
i Specyfikacji Technicznej oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów i uzyskać akceptację
Inspektora nadzoru.
6.2. Kontrola jakości wykonania robót
Kontrola jakości wykonania robót polega na zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową,
Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót
Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt. 7. Do obliczania
należności przyjmuje się faktyczną ilość wykonanych prac terenowych
7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi są:
m2: korytowania, wykonania podbudowy, ułożenia nawierzchni, chodnika, na podstawie pomiaru w
terenie,
m: ustawienia krawężników i obrzeży na podstawie pomiaru w terenie,
m2: humusowania i wysiania trawników
szt : wysadzonych drzew i krzewów
Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru Robót
Ogólne zasady odbioru Robot podano w ST „Wymagania ogólne" pkt. 8.
8.2. Rodzaj odbioru 8.2.1. Dokumentacja niezbędna dla dokonania odbioru końcowego
Sprawdzenie i odbiór robot zagospodarowania terenu powinny być dokonywane na podstawie

sprawdzeń dokonanych zgodnie z wymaganiami p. 6.0 niniejszej Specyfikacji
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.2.. Cena obejmuje:
- dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy
- wykonanie nawierzchni
- humusowanie i obsianie
- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania. 12.1997
PN-60/B-11100 Materiały kamienne. Kostka drogowa.
BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów,
torowisk
tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodników.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia symbole i opis gruntów
PN-65/B-06714 Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania

STB 04.00.00 KAMIENIARSKIE ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru okładzin zewnętrznych z kamienia naturalnego przy realizacji przedsięwzięcia.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie okładzin zewnętrznych z kamienia naturalnego.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami
podanymi w ST-00.00 „Wymagania ogólne".
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. MATERIAŁY
2.1. Płyty z kamienia naturalnego wg. PN-EN - 12058 : 2004, granit naturalny kolorowy zgodnie z
kolorystyką podaną w projekcie budowlanym.
2.2. Badania na budowie
2.2.1. Każdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem:
- jakości materiałów,
- zgodności z projektem,
- zgodności z atestem wytwórni,
- jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji.
- jakości powłok
2.3. Składowanie elementów.
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny
być utwardzone, poziome i równe. Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości
nie mniejszej niż 1 m od czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem.

3. SPRZĘT
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne" pkt 4.
4.2. Transport materiałów.
4.2.1. Materiały powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w
Polskich Normach
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Prace przygotowawcze
Przed przystąpieniem do osadzenia elementów płyty okładzinowe powinny być oczyszczone
i zwilżone wodą. Bezpośrednio przed przystąpieniem do licowania powierzchni podłoże powinno być
starannie oczyszczone z resztek zaprawy , z tłustych plam , kurzu i błota , a następnie dokładnie zmyte
czystą wodą.
5.2. Okładziny
Jakość elementów kamiennych dostarczonych na stanowisko robocze powinna być sprawdzona
przed ich montażem . Ponadto elementy okładziny powinny być dobrane pod względem barwy ,
odcieni i naturalnych rysunków (użylenia ) kamienia oraz dopasowane w trakcie próbnego ułożenia na
sucho .Podłoże powinno być starannie wyrównane. Wykonanie okładziny pionowej powinno być
rozpoczęte od dołu od ustawienia rzędu najniżej położonych elementów na stałej podstawie.
Kamieniarskie roboty okładzinowe powinny być wykonywane w temperaturze otoczenia nie niższej
niż + 5° C .
6. Kontrola jakości
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 6
6.1. Kontrola jakości materiałów
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej
i Specyfikacji Technicznej oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów.
6.2. Kontrola jakości wykonania robót
Kontrola jakości wykonania robót polega na zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową,
Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót
Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt. 7.
Jednostkami obmiaru są-jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót. Ilość
robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i
sprawdzonych w naturze.
8. ODBIÓR ROBÓT
Odbiór robót okładzinowych obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności
podane w punkcie 6. Podstawę do odbioru robot powinny stanowić następujące dokumenty:
dokumentacja techniczna, dziennik budowy, zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów
dostarczonych na budowę, protokoły odbioru poszczególnych etapów robot zanikających, protokoły
odbioru materiałów i wyrobów, wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez
Wykonawcę. Roboty izolacyjne podlegają zasadom odbioru robot zanikających.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN - EN - 12058: 2004 Kamieniarskie roboty wykończeniowe.

STB 05.00.00 ŚLUSARKA BUDOWLANA
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru ślusarki budowlanej przy realizacji przedsięwzięcia.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie ślusarki budowlanej
- ślusarki przy osadzaniu zamknięć wnęk urnowych
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami
podanymi w ST-00.00 „Wymagania ogólne".
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru
2. MATERIAŁY
2.1.Stal
Do konstrukcji stalowych stosuje się wyroby gotowe ze stali nierdzewnej
wg PN-EN 10025:2002
2.2. Badania na budowie
2.2.1. Każdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem:
- jakości materiałów,
- zgodności z projektem,
- zgodności z atestem wytwórni,
- jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji.
- jakości powłok
3. SPRZĘT
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne" pkt 4.
4.2. Transport materiałów.
4.2.1. Materiały powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w
Polskich Normach
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Prace przygotowawcze
Przed przystąpieniem do osadzenia elementów powinny być oczyszczone i sprawdzone Elementy
powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczną lub instrukcją producenta. Elementy
powinny być trwale zakotwione w ścianach nisz.
6. KONTROLA JAKOŚCI
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 6
6.1. Kontrola jakości materiałów
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej
i Specyfikacji Technicznej oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów.

6.2. Kontrola jakości wykonania robót
Kontrola jakości wykonania robót polega na zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową,
Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. Badanie jakości wbudowania powinno
obejmować:
- sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod wzglądem równości, pionowości i spoziomowania,
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
- sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami,
- sprawdzenie działania części ruchomych,
- stan i wygląd wbudowanych elementów
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót
Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt. 7.
Jednostkami obmiaru są - jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót. Ilość
robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i
sprawdzonych w naturze.
8. ODBIÓR ROBÓT
Odbiór robót okładzinowych obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności
podane w punkcie 6.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-80/M-02138. Tolerancje kształtu i położenia. Wartości.
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.

STB 06.00.00 NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ
1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robot związanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej przy realizacji
przedsięwzięcia.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot jak w 1.1.1.
1.3. Zakres robot objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robot związanych z
wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowej.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy
warstwy ścieralnej nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu niezbrojonego
niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujący się kształtem, który
umożliwia wzajemne przystawanie elementów.
1.4.2. Krawężnik - prosty lub łukowy element budowlany oddzielający jezdnię od chodnika,
charakteryzujący się stałym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i długością nie większą niż 1,0m.
1.4.3. Obrzeże - element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów pieszych od
terenów nie przeznaczonych do komunikacji.
1.4.4. Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi

materiałami wypełniającymi.
1.4.5. Szczelina dylatacyjna - odstęp dzielący duży fragment nawierzchni na sekcje w celu
umożliwienia odkształceń temperaturowych, wypełniony określonymi materiałami wypełniającymi.
1.4.6. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne".
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 00.00.00
„Wymagania ogólne".
2.2. Betonowa kostka brukowa
2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych-wymagania
Pożądane jest, aby wymiary kostek były dostosowane do sposobu układania i siatki spoin oraz
umożliwiały wykonanie warstwy o szerokości 1,0 m lub 1,5 m bez konieczności przecinania
elementów w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnię. Kostki mogą być z wypustkami
dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz z ukosowanymi krawędziami górnymi. Zastosować
kostkę brukową POLBRUK (lub odpowiednią zgodnie z dokumentacja) gr. 8cm.
2.2.2. Składowanie kostek.
Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej przestrzeni,
przy czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione.
2.3. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni
a) na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię
• mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania dla
gatunku 1 wg PN-B-11113 [4], cementu powszechnego użytku spełniającego wymagania PN-EN 1971 [1] i wody odmiany 1 odpowiadającej wymaganiom PN-88/B-32250 [5],
b) do wypełniania spoin
• piasek naturalny spełniający wymagania PN-B-11113 [4] gatunku 2 lub 3,
• piasek łamany (0,075 D 2) mm wg PN-B-11112 [3],
2.4. Krawężniki, obrzeża
a) krawężniki betonowe
b) obrzeża betonowe
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne" pkt. 3.
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni
Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać się:
a) ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach,
b) mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek),
c) do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z
tarczą).
d) do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z
wykładziną elastomerową, chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroży.
e) do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw należy stosować betoniarki.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne" pkt. 4.
4.2. Transport materiałów do wykonania nawierzchni
Betonowe kostki brukowe mogą być przewożone na paletach - dowolnymi środkami transportowymi
po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie, co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie
transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem.

5. WYKONYWANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robot
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt. 5.
5.2. Podłoże i koryto
Grunty podłoża powinny być niewysadzinowe, jednorodne i nośne oraz zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacją projektową.
Koryto pod podbudowę lub nawierzchnię powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami Koryto musi mieć skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacją projektową.
5.3. Konstrukcja nawierzchni
Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni, z występowaniem podbudowy, podsypki
cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin zaprawą cementowo-piaskową, obejmują:
- wykonanie podbudowy,
- wykonanie obramowania nawierzchni (z krawężników i obrzeży),
- przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej,
- ułożenie kostek z ubiciem,
- zasypka spoin piaskiem
- wypełnienie szczelin dylatacyjnych,
- pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu.
5.4. Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwą betonowej kostki brukowej powinien
być zgodny z dokumentacją projektową.
5.5. Obramowanie nawierzchni
Krawężniki i obrzeża zaleca się ustawiać przed przystąpieniem do układania nawierzchni z kostki.
Przed ich ustawieniem, pożądane jest ułożenie pojedynczego rzędu kostek w celu ustalenia szerokości
nawierzchni i prawidłowej lokalizacji krawężników lub obrzeży.
5.6. Podsypka
Grubość podsypki powinna wynosić po zagęszczeniu 3 cm, a wymagania dla materiałów na podsypkę
powinny być zgodne z pkt. 2.3. Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości podsypki nie
powinny przekraczać 1 cm. Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a
następnie rozściela się zwilżonej uprzednio zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu:
- współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
- wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 =14 MPa.
W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w
dłoni podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami
podsypka rozsypywała się. Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona w stanie
wilgotnym, lekkimi walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi. Jeśli podsypka jest
wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawałowaniu nawierzchni należy ją polać
wodą w takiej ilości, aby woda zwilżyła całą grubość podsypki. Rozścielenie podsypki z suchej
zaprawy może wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek o około 20 m. Całkowite ubicie
nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone przed rozpoczęciem wiązania cementu
w podsypce.
5.7. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
5.7.1. Ułożenie nawierzchni z kostek
Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Na
większym fragmencie robot zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału, w
której niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki. Układanie kostki można
wykonywać ręcznie lub mechanicznie. Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych
powierzchniach, zwłaszcza skomplikowanych pod względem kształtu lub wymagających kompozycji
kolorystycznej układanych deseni oraz różnych wymiarów i kształtów kostek. Układanie kostek
powinni wykonywać przyuczeni brukarze. Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych
powierzchniach o prostym kształcie tak, aby układarka mogła przenosić z palety warstwę kształtek na
miejsce ich ułożenia z wymaganą dokładnością. Kostka do układania mechanicznego nie może mieć
dużych odchyłek wymiarowych i musi być odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. ułożona
na palecie w odpowiedni wzór, bez dołożenia połówek i dziewiątek, przy czym każda warstwa na
palecie musi być dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywierały do siebie.

Układanie mechaniczne zawsze musi być wsparte pracą brukarzy, którzy uzupełniają przerwy,
wyrabiają łuki, dokładają kostki w okolicach studzienek i krawężników. Kostkę układa się około 1,5
cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania podsypka zagęszcza się.
Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazów
itp.) powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm
do 10 mm powyżej korytek ściekowych (ścieków). Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach,
obrzeżach i studzienkach można używać elementy kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. Połówek
i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby
kształtek o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na
budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.). Dzienną działkę
roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się zakończyć prowizorycznie około
półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki
ułożonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem robot, prowizorycznie ułożoną nawierzchnię na
podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć wraz z podsypką.
5.7.2. Ubicie nawierzchni z kostek
Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. Ubijanie nawierzchni należy
prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym
kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez ubijanie w
kierunku wzdłużnym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy
wymienić na kostki całe.
5.7.3. Spoiny
Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 mm. W
przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się, aby osie spoin
pomiędzy dłuższymi bokami tych kostek tworzyły z osią drogi kąt 45o, a wierzchołek utworzonego
kąta prostego pomiędzy spoinami miał kierunek odwrotny do kierunku spadku podłużnego
nawierzchni. Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić piaskiem.
5.8. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu
Nawierzchnię na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem można oddać do użytku
bezpośrednio po jej wykonaniu.
Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą cementowo
piaskową, po jej wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o grubości od 3,0 do 4,0 cm i
utrzymywać ją w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie od 2 tygodni (przy temperaturze
średniej otoczenia nie niższej niż 15oC) do 3 tygodni (w porze chłodniejszej) nawierzchnię należy
oczyścić z piasku i można oddać do użytku.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robot
Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt. 6.
6.2. Badania w czasie robot
Badania wykonywania nawierzchni z kostki
a) zgodność z dokumentacją projektową
b) położenie osi w planie (sprawdzenie geodezyjne)
c) rzędne wysokościowe (pomierzone instrumentem pomiarowym)
d) równość w profilu podłużnym (wg BN-68/8931-04 łatą czterometrową)
e) równość w przekroju poprzecznym (sprawdzona łatą profilową z poziomnicą i pomiarze prześwitu
klinem cechowanym oraz przymiarem liniowym względnie metodą niwelacji)
f) spadki poprzeczne (sprawdzone metodą niwelacji)
g) szerokość nawierzchni (sprawdzona przymiarem liniowym)
h) szerokość i głębokość wypełnienia spoin i szczelin (oględziny i pomiar przymiarem liniowym
po wykruszeniu dług. 10 cm)
i) sprawdzenie koloru kostek i desenia ich ułożenia
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robot

Ogólne zasady obmiaru robot podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki
brukowej.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robot
Ogólne zasady odbioru robot podano w ST „Wymagania ogólne" pkt. 8. Roboty uznaje się za
wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt. 6 dały wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
- przygotowanie podłoża i wykonanie koryta,
- ewentualnie wykonanie podbudowy,
- ewentualnie wykonanie ław (podsypek) pod krawężniki, obrzeża, ścieki,
- wykonanie podsypki pod nawierzchnię,
- ewentualnie wypełnienie dolnej-części szczelin dylatacyjnych.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne" pkt. 9.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu
powszechnego użytku
2. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań
3. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych
4. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych;
piasek
5. PN-88 B/32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego
8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni pantografem i łatą.

