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ST – 0 OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1. Wstęp  
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowi opracowanie zawierające 

zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonania i odbioru robót budowlanych, własności materiałów, 

sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót, które są niezbędne do 

określenia standardu i jakości wykonania robót.

1.1. Przedmiot i zakres robót
Specyfikacja    Techniczna    -    Część    Ogólna    odnosi    się    do    wymagań    wspólnych i 

poszczególnych szczegółowych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które 

zostały   zaplanowane   w   ramach   wykonania   następującego   zadania:   budowa 12 wiat 

śmietnikowych w ramach projektu „Rewitalizacja zabytkowego osiedla patronackiego kopalni 

Dębieńsko w Czerwionce - Leszczynach”. 

Ogólny zakres robót przewiduje:

Roboty rozbiórkowe - SST-1

Roboty ziemne - SST-2

Roboty fundamentowe,deskowania, roboty żelbetowe i zbrojarskie - SST-3

Roboty izolacyjne oraz wypełnienie ścian elementami z siatki stalowej ocynkowanej - SST-4

Roboty murowe - SST-5

Roboty w zakresie wykonania więźby dachowej i pokrycia - SST-6

Roboty w zakresie wykonania podbudów i nawierzchni z kostki brukowej betonowej  SST-7

1.2. Określenia podstawowe
[1] Antykorozja zabezpieczenie  przed  korozją  elementów  konstrukcyjnych  i 

wykończeniowych obiektu budowlanego
[2] Aprobata 

techniczna
pozytywna ocena techniczna materiału lub wyrobu, dopuszczająca do 

stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobów, dla których nie 

ustalono  Polskiej  Normy.  Zasady  i  tryb  udzielania  aprobat 

technicznych oraz jednostki upoważnione do tej czynności określane 

są w drodze Rozporządzeń właściwych Ministrów
[3] Atest świadectwo  oceny  wyrobu  lub  materiału  pod  względem  jakości  i 

bezpieczeństwa użytkowania  wydane przez upoważnione instytucje 

państwowe i specjalistyczne placówki naukowo-badawcze

[4] Badania betonu ogół  badań  wytrzymałościowych  i  chemicznych  elementów 

betonowych,  określających  skład  mieszanki  betonowej,  jakość 

betonu, odporność na działanie czynników zewnętrznych, itp. w celu 

stwierdzenia zgodności wykonania betonu (elementów betonowych) z 

normami i założeniami projektowymi
[5] Bezpieczeństwo zgodne z przepisami bhp warunki wykonania robót budowlanych,



realizacji robót 
budowlanych

ale także prawidłowa organizacja placu budowy i prowadzonych robót 

oraz   ubezpieczenie   wykonawcy   od   odpowiedzialności cywilnej w 

związku z ryzykiem zawodowym
[6] Budowa wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 

odbudowa,      rozbudowa,      nadbudowa,      przebudowa      oraz 

modernizacja obiektu budowlanego
[7] Budowla każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej 

architektury,   jak:   drogi,   mosty,   maszty   antenowe,   instalacje 

przemysłowe, sieci uzbrojenia terenu
[8] Budynek obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z 

przestrzeni  za  pomocą przegród  budowlanych  oraz posiada 

fundament i dach
[9] Certyfikat znak   bezpieczeństwa    materiału    lub   wyrobu   wydany    przez 

specjalistyczną,  upoważnioną jednostkę  naukowo-badawczą lub 

urząd   państwowy,   wskazujący,   że   zapewniona  jest  zgodność 

wyrobu   z   kryteriami   technicznymi   określonymi   na   podstawie 

Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 

dokumentów technicznych
[10] Dokładność 

wymiarów
zgodność    wymiarów    wykonanego    przedmiotu    z    przyjętymi 

założeniami lub z dokumentacją techniczną
[11] Dokumentacja 

budowy
ogół dokumentów formalno-prawnych i technicznych niezbędnych do 

prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy obejmuje:

* pozwolenia    na    budowę    wraz    z    załączonym    projektem

budowlanym

* dziennik budowy

* protokoły odbiorów częściowych i końcowych

* projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy służące realizacji obiektu

* operaty geodezyjne

* książki obmiarów
[12] Dziennik budowy urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 

okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. Dziennik 

budowy    wydawany    jest    przez    właściwy    organ     nadzoru 

budowlanego
[13] Elementy robót wyodrębnione z całości planowanych robót ich rodzaje, bądź stany 

wznoszonego    obiektu,    służące    planowaniu,    organizowaniu, 

kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji
[14] Impregnacja powierzchniowe      lub      wgłębne      zabezpieczenia      materiału



budowlanego  (betonu,  drewna  itp.)  preparatami  chemicznymi  przed 

szkodliwym  działaniem  środowiska  zewnętrznego  (np.  agresją 

chemiczną), szkodników biologicznych i ognia
[15] Inspektor    nadzoru 

budowlanego
samodzielna  funkcja  techniczna  w  budownictwie  związana  z 

wykonywaniem  technicznego  nadzoru  nad  robotami  budowlanymi, 

którą może sprawować osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia 

budowlane i będąca członkiem Izby Inżynierów Budownictwa

[16] Inwestor osoba  fizyczna  lub  prawna,  inicjator  i  uczestnik  procesu 

inwestycyjnego,  angażująca  swoje  środki  finansowe  na  realizację 

zamierzonego zadania
[17] Kierownik budowy samodzielna  funkcja  techniczna  w  budownictwie  związana  z 

bezpośrednim  kierowaniem  organizacją  placu  budowy  i  procesem 

realizacyjnym  robót  budowlanych,  posiadająca  odpowiednie 

uprawnienia  budowlane  i  będąca  członkiem  Izby  Inżynierów 

Budowlanych
[18] Klasa betonu liczbowy  symbol  określający  wytrzymałość  betonu  na  ściskanie  w 

warunkach normowych
[19] Kontrola techniczna ocena  wyrobu  lub  procesu  technologicznego  pod  kątem  jego 

zgodności  z  Polskimi  Normami,  przeznaczenie  i  przydatnością 

użytkową
[20] Kosztorys dokument określający ilość i wartość robót budowlanych sporządzany 

na  podstawie:  dokumentacji  projektowej,  przedmiaru  robót,  cen 

jednostkowych robocizny, materiału, narzutów kosztów pośrednich i 

zysku
[21] Kosztorys 

powykonawczy
sporządzone  przez  wykonawcę  robót  zestawienie  ilościowo-

wartościowe  zadania  z  uwzględnieniem  wszystkich  zmian 

technicznych  i  technologicznych  dokonywanych  w trakcie  realizacji 

robót
[22] Materiał budowlany ogół materiałów naturalnych i sztucznych, stanowiących prefabrykaty 

lub  półprefabrykaty  służące  do  budowy  i  remontów  wszelkiego 

rodzaju obiektów budowlanych oraz ich części składowych

[23] Nadzór autorski forma  kontroli,  wykonywanej  przez  autora  projektu  budowlanego 

inwestycji, w toku realizacji robót budowlanych, polegająca na kontroli 

zgodności  realizacji  z  założeniami  projektu  oraz  wskazywaniu  i 

akceptacji rozwiązań zamiennych

[24] Nadzór inwestorski forma  kontroli  sprawowanej  przez  inwestora  w  zakresie  jakości  i 

kosztów realizowanej inwestycji



[25] Norma zużycia określa  technicznie  i  ekonomicznie  uzasadnioną  wielkość  (ilość) 

jakiegoś składnika niezbędną do wytworzenia produktu o określonych 

cechach jakościowych
[26] Obiekt budowlany budynek wraz z instalacjami i  urządzeniami technicznymi,  budowla 

stanowiąca  całość  techniczno-użytkową  wraz  z  instalacjami  i 

urządzeniami, obiekt małej architektury
[27] Obmiar wymierzenia,  obliczenia  ilościowo-wartościowe  faktycznie 

wykonanych robót
[28] Podstemplowanie konstrukcja  służąca  do  okresowego  podtrzymania  realizowanych 

elementów  budowli  i  budynków  do  czasu  osiągnięcia  przez  nie 

wymaganej  wytrzymałości,  a  także  do  wzmocnienia  uszkodzonych 

części obiektu
[29] Polska Norma (PN) dokument  określający  jednoznacznie  pod  względem technicznym i 

ekonomicznym  najistotniejsze  cechy  przedmiotów.  Normy  w 

budownictwie  stosowane  są  m.in.  do  materiałów  budowlanych, 

metod, technik i technologii budowania obiektów budowlanych
[30] Pozwolenie na 

budowę
decyzja  administracyjna  określająca  szczególne  warunki 

zabezpieczenia  terenu  budowy  i  prowadzenia  robót  budowlanych, 

określa czas użytkowania i terminy rozbiórki obiektów tymczasowych, 

określa szczegółowe wymagania dotyczące nadzoru na budowie

[31] Projektant samodzielna  funkcja  techniczna  w  budownictwie  związana  z 

opracowaniem projektu budowlanego inwestycji,  osoba posiadająca 

odpowiednie  uprawnienia  budowlane,  będąca  członkiem  Izby 

Architektów lub Inżynierów Budowlanych
[32] Projekt   organizacji 

budowy
zbiór  informacji  pisemnych,  wykresów,  obliczeń  i  rysunków 

niezbędnych  dla  zagospodarowania  placu  budowy,  ustalenia 

niezbędnych  środków  realizacyjnych  oraz  terminów  cząstkowych  i 

zakończenia  budowy.  Projekt  organizacji  budowy  sporządza 

Wykonawca robót. Projekt organizacji budowy zatwierdza Inwestor
[33] Protokół odbioru 

robót
dokument odbioru robót przez inwestora od wykonawcy, stanowiący 

podstawę żądania zapłaty
[34] Przedmiar obliczenie  ilości  robót  na  podstawie  dokumentacji  projektowej, 

ewentualnie  z  natury  (przy  robotach  remontowych),  w  celu 

sporządzenia kosztorysu

[35] Przepisy 
techniczno-
wykonawcze

warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich 

usytuowanie oraz warunki użytkowania obiektów budowlanych



[36] Roboty budowlano-
montażowe

budowa,  a  także  prace  polegające  na  montażu,  modernizacji, 

remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego
[37] Roboty 

zabezpieczające
roboty  budowlane  wykonywane dla  zabezpieczenia  już  wykonanych 

lub będących w trakcie realizacji robót inwestycyjnych. Konieczność 

wykonania  robót  zabezpieczających  może  wynikać  z  projektu 

organizacji placu budowy np. wykonanie prowizorycznych przejść dla 

pieszych  lub  wjazdów,  zadaszeń  lub  wygrodzeń,  odwodnienia  itp. 

albo też są to nieprzewidziane, niezbędne do wykonania prace w celu 

zapobieżenia  awarii  lub  katastrofie  budowlanej.  Roboty 

zabezpieczające mogą wystąpić na obiekcie w chwili  podjęcia przez 

inwestora  decyzji  o  przerwaniu  robót  na  czas  dłuższy,  a  stan 

zaawansowania obiektu wymaga wykonania tych robót dla ochrony 

obiektu  przed  wpływami  atmosferycznymi  lub  dla  zapobieżenia 

wypadkom osób postronnych
[38] Roboty zanikające roboty  budowlane,  których  efekty  są  zakrywane  w  trakcie 

wykonywania kolejnych etapów budowy
[39] Rusztowanie konstrukcja  jednorazowa  (na  ogół  drewniana),  systemowa 

wielokrotnego użytku (z rur stalowych lub aluminiowych) lub specjalna 

(np. wisząca), służąca jako pomost roboczy, do wykonywania robót 

na poziomie przekraczającym dopuszczalną przepisami, bezpieczną 

pracę na wysokości
[40] Sieci uzbrojenia 

terenu
wszelkiego  rodzaju  nadziemne,  naziemne i  podziemne przewody i 

urządzenia
[41] Wada techniczna efekt  niezachowania  przez  wykonawcę  reżimów  w  procesie 

technologicznym  powodujący  ograniczenie  lub  uniemożliwienia 

korzystania  z  wyrobu  zgodnie  z  jego  przeznaczeniem,  za  co 

odpowiedzialność ponosi wykonawca
[42] Zadanie budowlane część  przedsięwzięcia  budowlanego  stanowiące  odrębną  całość 

konstrukcyjną  lub  technologiczną,  zdolną  do  samodzielnego 

spełniania  przewidywanych  funkcji  technologiczno-użytkowych. 

Zadanie budowlane może polegać na wykonaniu robót związanych z 

budową, modernizacją, utrzymaniem obiektu budowlanego
[43] Znak 

bezpieczeństwa
prawnie  określone  oznakowanie  nadawane  towarom  i  wyrobom, 

które uzyskały certyfikat



1.3. Informacja o terenie budowy
Teren opracowania dotyczy rozbiórki istniejących miejsc gromadzenia odpadów i budowy 4 wiat 

podwójnych na odpady typu B o wymiarach 3,0 x 6,0 m przy ul. Słowackiego, 2 wiat poczwórnych na 

odpady typu C o wymiarach 6,0 x 6,0 m przy ul. Słowackiego, 2 wiat poczwórnych na odpady typu C  

o wymiarach 6,0 x 6,0 m przy ul. Hallera, 4 wiat pojedynczych na odpady typu A o wymiarach 3,0 x 3,0 m 

przy ul. Mickiewicza w Czerwionce-Leszczynach. 

1.3.1. Organizacja robót budowlanych i przekazanie placu budowy
Obowiązki Zamawiającego

Do obowiązków Zamawiającego należy:

a) zawiadomienie  Powiatowego  Inspektora  Nadzoru   Budowlanego  w  Rybniku  o  zamiarze 

rozpoczęcia robót;

b) przekazanie terenu robót całościowo w formie protokołu w terminie uzgodnionym w umowie;

c) ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego;

d) wydanie dziennika budowy;

5. odbiór robót.

Obowiązki Wykonawcy  

Wykonawca   robót  jest   odpowiedzialny   za  jakość   ich   wykonania   oraz   za   zgodność z 

dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. Do 

obowiązków Wykonawcy należy:

1. przejęcie placu budowy;

2. zabezpieczenie robót w czasie ich trwania;

3. oznakowanie placu budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego i odpowiednim 

rozporządzeniem Ministra Infrastruktury ( w tym umieszczenie tablicy informacyjnej);

4. zabezpieczenie materiałów i sprzętu przed kradzieżą od dnia przejęcia placu budowy do dnia 

spisania protokołu odbioru robót;

5. sukcesywne  porządkowanie  placu  budowy,  usuwanie  na  bieżąco zbędnych  materiałów, 

opakowań, sprzętu i innych zanieczyszczeń;

6. zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem gleby szkodliwymi substancjami, a w szczególności 

paliwem i olejami;

7. zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem roślinności znajdującej się na terenie budowy i na 

terenach przyległych;

8. odpowiedzialność   za   wszystkie   zanieczyszczenia   i   uszkodzenia   własności   publicznej i 

prywatnej, powstałe podczas wykonania robót;

9. teren   budowy   lub   robót  ogrodzić  albo  w  inny  sposób  uniemożliwić  wejście   osobom 

nieupoważnionym;

10. wydzielić drogi komunikacyjne;

11. wydzielić i oznakować strefy niebezpieczne;

1.3.2. Zabezpieczenia interesów osób trzecich
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz ochronę 

własności publicznej i prywatnej. Roboty nie mogą naruszać interesów osób trzecich. W tym celu 



Wykonawca ma obowiązek odpowiednio zabezpieczyć prowadzone roboty, aby nie stwarzać sytuacji 

zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi. 

1.3.2.1. Organizacja ruchu i zabezpieczenie chodników i jezdni
Wykonawca w razie konieczności zabezpieczy w sposób prawidłowy chodniki znajdujące się w 

obrębie  działania  inwestycyjnego,  a  jezdnia  drogi  dojazdowej  każdorazowo,  jeżeli  zajdzie  taka 

konieczność,  będzie  czyszczona.  Wykonawca zapewni  odpowiedni  rodzaj  sprzętu,  który  nie  naruszy 

nośności drogi dojazdowej. Wszelkie uszkodzenia chodników i jezdni spowodowane przez Wykonawcę 

zostaną usunięte na jego koszt.

1.3.3. Ochrona środowiska
W  trakcie  realizacji  robót  Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  się  do  przepisów  w 

zakresie ochrony środowiska.

1.3.4. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona zdrowia
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zapewnienia  zatrudnionym  na  budowie  pracownikom 

odpowiedniego zaplecza socjalno -  sanitarnego oraz środków ochrony osobistej  tj.  odzież ochronna, 

maseczki i okulary ochronne itp., zgodnie ze specyfiką prowadzonych robót. Wykonawca zobowiązany jest 

do  przeszkolenia  pracowników  w  zakresie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy,  ze  szczególnym 

uwzględnieniem robót niebezpiecznych lub stwarzających zagrożenie dla zdrowia.

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  stosowania  się  do  wszystkich  obowiązujących  przepisów 

prawnych  w  zakresie  bezpieczeństwa  przeciwpożarowego.  Będzie  utrzymywał  środki  ochrony 

przeciwpożarowej  w  stanie  gotowości,  zgodnie  z  zaleceniami  odpowiednich  przepisów  dotyczących 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie placu budowy.

1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych
W trakcie realizacji inwestycji zakłada się występowanie robót tymczasowych związanych z 

urządzeniem placu budowy, zachowaniem bezpiecznych warunków wykonania robót budowlanych, 

zabezpieczeniem ppoż., eliminacją ewentualnych okoliczności uciążliwych dla terenów sąsiednich. 

Prace towarzyszące:

• zabezpieczenie terenu budowy przed dostępem osób trzecich

• organizacja placu budowy

• wewnętrzny transport materiałów

• przygotowanie materiałów

• wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych

• utrzymanie w czystości i porządku stanowisk roboczych

• czynności związane z likwidacją stanowisk roboczych

• wykonanie niezbędnych zabezpieczeń bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie znaków 

informacyjno-ostrzegawczych wokół strefy zagrożenia

Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  dostarczenia  i  zainstalowania  tymczasowego  ogrodzenia 

zabezpieczającego  plac  budowy,  oznakowanego  zgodnie  z  wymaganiami  prawa  budowlanego, 

przepisów BHP oraz zgodnie z potrzebami wynikającymi ze specyfiki prowadzenia robót.



1.5. Nazwy i kody CPV
Zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień roboty będące przedmiotem niniejszej specyfikacji zawarte są w 

następującym dziale robót (kod CPV):

 KOD CPV - 45000000-7      Roboty ogólnobudowlane 

2. Wymagania dotyczące wyrobów budowlanych  
2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów

• Materiały  wykorzystane  do  wykonywania  robót  objętych  niniejszą  specyfikacją  muszą  spełniać 

wymogi odnośnie przepisów i  być dopuszczone do stosowania w budownictwie na podstawie 

atestów, certyfikatów zgodności, aprobat technicznych.

• Przy  wykonywaniu  robót  budowlanych  należy  stosować  wyroby  budowlane  o  takich 

właściwościach  użytkowych  umożliwiających  wykonanym  obiektom  budowlanym  spełnienie 

wszystkich wymagań określonych w art. 5 ust.1 ustawy Prawo budowlane.

2.2. Wymagania ogólne dotyczące przechowywania, transportu, dostaw, składowania i 
kontroli jakości materiałów i wyrobów

• Przechowywanie  materiałów  i  ich  składowanie  powinno  odbywać  się  zgodnie  z  zaleceniami 

producenta tak, aby nie doszło do obniżenia ich jakości i przydatności dla robót.

• Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne 

do robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości.

• Wykonawca odpowiedzialny jest za to, aby wszystkie wyroby budowlane i materiały, stosowane i 

używane w trakcie realizacji robót odpowiadały wymaganiom określonym w art.10 ustawy Prawo 

budowlane oraz w szczegółowych specyfikacjach technicznych.

• Wyroby budowlane i materiały dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, nie uzyskujące 

akceptacji  inspektora  nadzoru  inwestorskiego  (np.  brak  atestów,  certyfikatów  zgodności  lub 

aprobat technicznych) zostaną przez Wykonawcę usunięte z terenu budowy.

• Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie materiałów i wyrobów budowlanych na placu budowy.

3. Wymagania dotyczące sprzętu do wykonania robót budowlanych
• Wykonawca  jest  zobowiązany  do  użytkowania  tylko  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.

• Sprzęt  powinien  być  zgodny  z  wymaganiami  zawartymi  w  szczegółowych  specyfikacjach 

technicznych dla konkretnego rodzaju robót.

• Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, szczegółowych specyfikacjach technicznych, w terminie 

przewidzianym umową.

• Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być utrzymany w 

dobrym stanie  i  gotowości  do pracy.  Powinien być  zgodny z  normami ochrony  środowiska  i 

przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

4. Wymagania dotyczące środków transportu



• Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie  na  jakość  robót,  właściwości  przewożonych  materiałów  i  wyrobów  oraz  nie 

spowodują ich uszkodzeń mechanicznych bądź zmiany parametrów technicznych.

• Wykonawca  jest  zobowiązany  do  usuwania  na  własny  koszt  wszelkich  zanieczyszczeń 

spowodowanych jego pojazdami na drogach publicznych oraz na dojazdach do terenu budowy.

• Wykonawca usunie na własny koszt wszelkie uszkodzenia nawierzchni dróg publicznych i terenu 

budowy oraz terenów przyległych, spowodowane prowadzeniem robót niezgodnie z warunkami 

umowy lub przepisami ogólnymi o ruchu drogowym.

• Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 

w  dokumentacji  projektowej,  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych,  w  terminie 

przewidzianym umową.

• Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu  drogowego  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  i  innych  parametrów 

technicznych.

5. Wymagania dotyczące właściwości wykonania robót budowlanych   

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót

• Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  postanowieniami  umowy, 

pozwoleniem na budowę,  zgodnie ze sztuką budowlaną,  odpowiednimi  normami,  przepisami, 

wymaganiami  specyfikacji  technicznej  dla  poszczególnych  rodzajów  robót  oraz  poleceniami 

inspektor nadzoru inwestorskiego i innych osób uprawnionych do kontroli budowy.

• Wprowadzenie  jakichkolwiek  zmian  w  trakcie  realizacji  budowy  wymaga  pisemnej  zgody 

Zamawiającego.

• Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wykonanie  wszystkich  elementów  robót 

zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej.

• Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w  wykonaniu  robót 

zostaną,  jeśli  wymagać  będzie  tego  inspektor  nadzoru  inwestorskiego,  poprawione  przez 

Wykonawcę na własny koszt.

• Decyzje  inspektora nadzoru inwestorskiego  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów i 

elementów  robót  będą  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  umowie,  dokumentacji  

projektowej i specyfikacji technicznej, a także w odpowiednich normach i wytycznych.

• Polecenia  inspektora  nadzoru  będą  wykonywane  nie  później  niż  w  czasie  przez  niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę.

• Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  ustanowienia  kierownika 

budowy posiadającego odpowiednie przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych

• funkcji  technicznych  w  budownictwie  (do  kierowania,  nadzoru  i  kontroli  robót  budowlanych).  

Kierownik budowy dostarczy Zamawiającemu kserokopię posiadanych uprawnień budowlanych 

oraz kserokopię aktualnego zaświadczenia o przynależności do odpowiedniej Izby.



• Wykonawca robót zobowiązany jest do prowadzenia dziennika budowy.

5.2. Likwidacja placu budowy
Wykonawca robót  zobowiązany  jest  do  likwidacji  placu  budowy  i  pełnego  uporządkowania 

terenu wokół budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony odpowiednimi przepisami 

administracyjnymi.

6. Kontrola jakości, odbiór wyrobów i robót budowlanych
6.1. Zasady kontroli jakości robót:

• Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót oraz za jakość wyrobów budowlanych 

zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacji technicznej.

• Wykonawca  zobowiązany  jest  do  posiadania  wszystkich  niezbędnych  atestów,  certyfikatów 

zgodności lub aprobat technicznych dla stosowanych materiałów i przedłożenia ich na żądanie 

inspektora nadzoru inwestorskiego.

• Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli prowadzonych robót, 

jakości zabudowanych materiałów z częstotliwością gwarantującą, by roboty wykonano zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w specyfikacjach technicznych.

• Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót.

6.2. Wymagania w zakresie odbioru wyrobów:

Wykonawca ma obowiązek:

• Egzekwować od dostawcy wyroby odpowiedniej jakości.

• Przestrzegać  warunków  transportu  i  przechowywania  wyrobów  w  celu  zapewnienia  ich 

odpowiedniej jakości.

• Określić i uzgodnić warunki dostaw dla ciągłości prowadzenia robót.

6.3. Dokumentacja budowy:

W trakcie realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest prowadzić, przechowywać i zabezpieczyć 

następujące dokumenty:

• dziennik budowy;

• atesty, certyfikaty zgodności lub aprobaty techniczne wbudowanych materiałów;

• protokoły odbiorów częściowych i końcowych robót.

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  spoczywa  na  kierowniku  budowy,  ściśle  wg  wymogów obowiązujących  w  Prawie 

budowlanym.

• 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 imienia  i  nazwiska  oraz  stanowiska  służbowego.  Zapisy  będą 

czytelne,  dokonane  trwałą  techniką,  w  porządku  chronologicznym,  bezpośrednio  jeden  pod 

drugim, bez przerw, na oryginałach i kopiach stron.

• W  razie  konieczności  wprowadzenia  poprawek  do  dokonanych  wcześniej  wpisów  tekst 

niewłaściwy należy skreślić w sposób umożliwiający jego odczytanie,

• a następnie wprowadzić treść właściwą - wraz z uzasadnieniem wprowadzonej zmiany. Skreśleń 

oraz poprawek należy dokonywać w formie wpisu do dziennika budowy.

• Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnymi numerami 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru inwestorskiego.

• Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

inspektorowi nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania się.

• Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje 

z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

• Prawo do dokonywania wpisów, oprócz kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego, 

przysługuje również:

• Przedstawicielom państwowego nadzoru budowlanego, Zamawiającemu, Projektantowi, innym 

organom uprawnionym do kontroli przestrzegania przepisów na budowie (w ramach dokonywania 

czynności kontrolnych).

• Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru inwestorskiego

do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień

do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

Do Dziennika Budowy należy wpisać w szczególności:

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy;

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej;

• 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 inwestorskiego,

• zgłoszenia   i   daty   odbiorów   robót   zanikających,   ulegających   zakryciu,   częściowych i 

końcowych odbiorów robót,

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

• inne istotne informacje o przebiegu robót.

Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych wyżej, następujące dokumenty:

• protokoły przekazania terenu budowy,

• umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne,

• protokoły odbioru robót,

• protokoły z narad i ustaleń,

• korespondencję prowadzoną 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 inwestorskiego i 

przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. Wymagania dotyczące obmiaru robót;  
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 

projektową i STWiOR. Obmiaru robót należy dokonywać w jednostkach miary, z dokładnością i w sposób 

określony  w  przedmiarze  robót  i  odpowiednich  katalogach  nakładów  rzeczowych,  stanowiących 

podstawę  sporządzenia  przedmiaru.  Wszystkie  urządzenia  pomiarowe  będą  przez  Wykonawcę 

utrzymywane w dobrym stanie przez cały okres trwania robót.

8. Odbiór robót budowlanych
8.1. Rodzaje odbiorów

Roboty do odbioru Wykonawca zgłasza zapisem w dzienniku budowy i jednocześnie zawiadamia 

pisemnie Zamawiającego w terminie ustalonym umową. Celem odbioru robót jest sprawdzenie zgodności 

wykonania robót zgodnie z umową. Dla robót ujętych umową określa się następujące rodzaje odbiorów:

• odbiór częściowy

• odbiór końcowy

• odbiór ostateczny

8.2. Odbiór częściowy

• Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót,  stanowiących 

zakończony element całego zadania, wyszczególniony umową.

• Odbiór  częściowy  danego  zakresu  robót  nastąpi  po  akceptacji  przez  inspektora  nadzoru 

inwestorskiego  zapisu  o  gotowości  do  odbioru  w  dzienniku  budowy  oraz  pisemnym 

powiadomieniu Zamawiającego przez Wykonawcę o powyższej gotowości z wyprzedzeniem 3 

dni roboczych.

• Jeżeli w toku kontroli stwierdzone zostaną wady lub usterki, to Zamawiający odmówi odbioru i  

zapłaty za roboty do czasu ich usunięcia.

• Częściowego odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

8.3. Odbiór końcowy robót

• Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót wchodzących w zakres 

zadania budowlanego w odniesieniu do ich ilości i jakości.

• Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzone przez 

Wykonawcę,  po  akceptacji  przez  inspektora  nadzoru  inwestorskiego,  wpisem  do  dziennika 



budowy  i  powiadomieniem o  tym Zamawiającego  z  wyprzedzeniem 3  dni  roboczych.  Na tej 

podstawie Zamawiający powiadamia Wykonawcę o wyznaczonym terminie odbioru robót.

• Komisja  odbiorowa,  w  skład  której  wchodzą  przedstawiciele  Zamawiającego  Wykonawcy,

w obecności inspektorów nadzoru inwestorskiego i kierowników robót dokonuje wizualnej oceny 

przedłożonych  dokumentów  (protokoły  odbiorów  częściowych,  atesty,  certyfikaty  zgodności, 

aprobaty techniczne, deklaracje zgodności itp.).

• Wykonawca zobowiązany jest  do uczestniczenia  w odbiorze.  W przypadku jego nieobecności,

pomimo powiadomienia, nie wstrzymuje się czynności odbiorowych.

• W takim wypadku Wykonawca traci jednak prawo do zgłaszania zastrzeżeń i uwag co do treści 

protokołu.

• Z przeprowadzonych  czynności  odbiorowych  sporządza  się protokół,  który  powinien zawierać 

ustalenia  poczynione w trakcie  odbioru i  być podpisany przez upoważnionych  przedstawicieli  

Wykonawcy i Zamawiającego. Każda ze stron uczestnicząca w odbiorze otrzymuje egzemplarz 

protokołu odbioru.

• Zauważone  w  trakcie  odbioru  robót  usterki  i  braki  (również  w  stosunku  do  kompletności 

wymaganych dokumentów) stwierdza się w wykazie stanowiącym załącznik do protokołu odbioru 

końcowego robót. Wykonawca nie może przy tym powoływać się na to, że poszczególne roboty 

były wykonane pod nadzorem inspektora nadzoru inwestorskiego. Może natomiast przedstawić 

dokumenty stwierdzające, ze wykonał roboty ściśle z pisemnym

• poleceniem inspektora nadzoru, jeśli w swoim czasie zgłosił zastrzeżenia co do treści

• odpowiedniego  polecenia,  a  inspektor  nadzoru  inwestycyjnego  ponownie  potwierdził  swoje 

polecenie.

• Usterki i  braki, stwierdzone w czasie odbioru Wykonawca winien usunąć własnym kosztem w 

terminie ustalonym w protokole odbioru. O usunięciu usterek Wykonawca zawiadamia inspektora 

nadzoru  inwestycyjnego,  z  prośbą  o  dodatkowy  odbiór  zakwestionowanych  robót.  Po 

protokolarnym stwierdzeniu usunięcia usterek czynności odbioru uznane są za zakończone, co 

stanowi początek przebiegu okresu gwarancyjnego.

• Niezastosowanie się Wykonawcy do obowiązku usunięcia usterek oraz braków w wyznaczonym 

terminie powoduje usunięcie ich przez Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy.

• Jeżeli  wady  stwierdzone  w  czasie  odbioru  uniemożliwiają  użytkowanie  obiektu  budowlanego 

zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania 

przedmiotu odbioru po raz drugi.

8.4. Odbiór pogwarancyjny ostateczny
• Jest  to  ocena  zachowania  wymaganej  jakości  poszczególnych  elementów  robót  w  okresie 

gwarancyjnym oraz prac związanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

• Przed  upływem  terminu  gwarancji  Zamawiający  zwołuje  odbiór  pogwarancyjny  ostateczny, 

pisemnie  powiadamiając  o  tym  Wykonawcę.  Polega  ona  na  ocenie  wizualnej  robót  w  celu 

stwierdzenia usunięcia ewentualnych usterek powstałych na skutek wadliwego wykonania robót.

• Z przeprowadzanych czynności spisywany jest protokół na zasadach jak dla odbioru końcowego.

8.5. Dokumenty do odbioru końcowego



Do   odbioru   częściowego   i   końcowego   robót  Wykonawca   zobowiązany  jest   przygotować 

następujące dokumenty:

• dziennik budowy,

• atesty, certyfikaty zgodności, aprobaty techniczne,

9. Sposób rozliczenia robót
• Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych w umowie - ryczałt.

10. Przepisy związane  
• Ustawa  Prawo  budowlane  z  dnia  7  lipca  1994r.  (Dz.U.  z  2003r  Nr207  poz.  20166  -  wraz

ze zmianami).

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26  czerwca  2002  roku  w  sprawie  dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  27  czerwca  2003r.  w  sprawie  szczegółowego 

zakresu robót budowlanych, stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

• Rozporządzanie  Ministra  Gospodarki,  Pracy i  Polityki  Społecznej  z  dnia  2  kwietnia  2004r.  w 

sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i  usuwania wyrobów zawierających 

azbest.

• Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i  porządku w gminach (Dz.U.132 z  

1996r. poz. 662 - wraz ze zmianami).



SST – 1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1. Wstęp  
1.1. Przedmiot i zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną - SST- 1

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  szczegółowe  dotyczące 

wykonania  i  odbioru  robót  rozbiórkowych  obejmujących  budowę  12  wiat  śmietnikowych  w  ramach 

projektu  „Rewitalizacja  zabytkowego  osiedla  patronackiego  kopalni  Dębieńsko  w  Czerwionce  - 

Leszczynach”

Niniejsza specyfikacja stosowana będzie jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji zawierają wszelkie 

czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót. Obejmuje ona następujące prace:

•Zabezpieczenie placu budowy

•Rozbiórkę istniejących wiat śmietnikowych (ścian,posadzki betonowej)

•Wywóz gruzu i gruntu z terenu rozbiórki

•Uporządkowanie terenu po zakończeniu robót rozbiórkowych

1.2. Określenia podstawowe
Stosowane   określenia   podstawowe   są  zgodne  z  obowiązującymi,   odpowiednimi   Polskimi 

Normami i definicjami podanymi w Specyfikacji technicznej nr ST - 0 punkt 1.

1.3. Informacja o terenie budowy
Informacje dotyczące terenu budowy zostały ujęte w Specyfikacji technicznej nr ST - 0 punkt 1.3.

1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych
Informacje dotyczące prac towarzyszących i robót tymczasowych zostały ujęte w Specyfikacji 

technicznej nr ST - 0 punkt 1.4.
2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Specyfikacji technicznej nr ST- 0 punkt 2.

2.2. Otrzymane materiały
• Elementy rozbiórkowe pochodzące z demontażu, gruz należy wywieźć do siedziby ZDiSK.

3. Wymagania dotyczące sprzętu do wykonania robót budowlanych
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji technicznej nr ST - 0 punkt 3.

3.2. Stosowany sprzęt

• taczki, łomy, kilofy, łopaty;

• samochód dostawczy;

• koparko-ładowarka;

• inny sprzęt konieczny do wykonania robót rozbiórkowych;

Wszelki sprzęt i narzędzia nie gwarantujące zachowania jakości wykonywanych robót, mające 

niekorzystny wpływ na środowisko, zostaną przez zarządzającego realizacją umowy niedopuszczone 

do stosowania. Sprzęt do wykonania robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy.



4. Wymagania dotyczące środków transportu
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji technicznej nr ST - 0 punkt 4.

4.2. Wybór środków transportu
Środkiem  transportu  sprzętu  i  materiałów  jest  samochód  dostawczy,  względnie  inny, 

gwarantujący  bezpieczny  transport,  chroniący  sprzęt  przed  uszkodzeniem.  Gruz  należy  wywieźć 

samochodami samowyładowczymi. Gruz nie przedstawia wartości jako materiał budowlany.

5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Specyfikacji technicznej nr ST - 0 

punkt 5.

5.2. Warunki wykonania robót
Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć 

się w pobliżu miejsca (strefy) rozbiórki, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i  

higieny  pracy  przy  wykonywaniu  robót  rozbiórkowych.  Niedopuszczalne  jest  palenie  jakichkolwiek 

rzeczy usuniętych z terenu budowy.

Wykonawca  przedstawi  do  akceptacji  Inspektora  Nadzoru  miejsce  wywozu  gruzu  i  innych 

zdemontowanych przedmiotów.

6. Kontrola jakości, odbioru wyrobów i robót budowlanych
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady dotyczące kontroli  jakości  robót  podano w Specyfikacji  technicznej  nr ST - 0 

punkt 6.

6.2. Kontrola jakości robót
Sprawdzenia  jakości  wykonania  robót  polega  na  wizualnej  ocenie  wykonania  robót 

rozbiórkowych,  usunięcia  gruzu,  gruntu  oraz  pozostawienia  w  czystości  miejsc  demontażu.  Fakt  ten 

kierownik budowy potwierdza wpisem do dziennika budowy.

7. Wymagania dotyczące obmiaru robót
Ogólne zasady podano w pkt 7 ST-0

8. Odbiór robót budowlanych
Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji technicznej nr ST - 0 punkt 8.

9. Sposób rozliczenia robót
Ogólne zasady rozliczenia robót podano w Specyfikacji technicznej nr ST - 0 punkt 9.

10. Przepisy związane  
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 



montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane  dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953).

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47, poz.401 z 2003r.).

• Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  i  Pracy  z  dnia  27 lipca  2004 r.  w sprawie  szkolenia  w 

dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U nr 180 poz.1860 z 2004 r.).

• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (DZ. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016) - wraz z  

późniejszymi zmianami.

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  w  sprawie  informacji

dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia

(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126 )

• Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 1996

nr 132 poz. 622 ) - wraz z późniejszymi zmianami.

• Przepisy bhp przy robotach rozbiórkowych i transportowych.



SST – 2 ROBOTY ZIEMNE
1. Wstęp
1.1. Przedmiot i zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną - SST- 2

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania 

i odbioru robót ziemnych związanych z budową 12 wiat śmietnikowych w ramach projektu „Rewitalizacja 

zabytkowego osiedla patronackiego kopalni Dębieńsko w Czerwionce – Leszczynach”.

Niniejsza  specyfikacja  stosowana  będzie  jako  dokument  przetargowy  przy  zleceniu  i  realizacji 

robót  wymienionych  w  punkcie  1.1.  Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  zawierają  wszelkie  

czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót. Obejmuje ona następujące prace:

• Wytyczenie obiektów w terenie i roboty pomiarowe,

• Wykonanie wykopów pod fundamenty

• Wywóz nadmiaru gruntu z terenu budowy

1.2. Określenia podstawowe
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi 

Normami i definicjami podanymi w Specyfikacji technicznej nr ST - 0 punkt 1.

1.3. Informacja o terenie budowy
Informacje dotyczące terenu budowy zostały ujęte w Specyfikacji technicznej nr ST - 0 punkt 1.3.

1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych
Informacje dotyczące prac towarzyszących i robót tymczasowych zostały ujęte w Specyfikacji 

technicznej nr ST - 0 punkt 1.4.

2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Specyfikacji technicznej nr ST - 0 punkt 2.

2.2. Stosowane materiały

• Słupki drewniane iglaste Ø7-11 cm, dł. 2,0m

• Bale iglaste kl. 3 50-1 00mm

• Drewno iglaste na stemple #20cm

• Gwoździe

• Inny materiał konieczny do wykonania robót wg projektu budowlano-wykonawczego.

3. Wymagania dotyczące sprzętu do wykonania robót budowlanych
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji technicznej nr ST - 0 punkt 3.

3.2. Stosowany sprzęt

• koparka gąsienicowa

• łopaty

• kilofy

• młotki



• wszelki niezbędny sprzęt do wykonania robót,

Wszelki sprzęt i narzędzia nie gwarantujące zachowania jakości wykonywanych robót, mające 

niekorzystny wpływ na środowisko, zostaną przez zarządzającego realizacją umowy niedopuszczone do 

stosowania. Sprzęt do wykonania robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy.

4. Wymagania dotyczące środków transportu
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji technicznej nr ST - 0 punkt 4.

4.2. Wybór środków transportu
Środkiem  transportu  sprzętu  jest  samochód  samowyładowczy,  względnie  inny,  gwarantujący 

bezpieczny transport.

Używane  pojazdy,  poruszające  się  po  drogach  publicznych  powinny  spełniać  wymagania 

dotyczące przepisów i ruchu drogowego.

5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót

Ogólne wymagania  dotyczące wykonania  robót  podano w Specyfikacji  technicznej  nr  ST -  0 

punkt 5.

5.2. Warunki wykonania robót
Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć 

się  w  pobliżu  miejsca  wykonywanych  robót,  zgodnie  z  aktualnymi  przepisami  dotyczącymi 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót ziemnych.

5.3. Sprawdzenie zgodności warunków gruntowych z projektowanymi.
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów pod budowę obiektu należy zapoznać się z 

planem zagospodarowania terenu, projektowanymi obiektemi.

5.4 Wykonanie wykopów pod fundamenty
W  przypadku  wykonywania  wykopu  w  gruncie  rodzimym  należy  uważać,  aby  nie  nastąpiło 

naruszenie  naturalnej  struktury  gruntu  rodzimego  poniżej  podstawy  stop  fundamentowych  i  oczepu. 

Jeżeli zajdzie konieczność wyrównania podłoża do projektowanego poziomu posadowienia (np. wskutek 

przekopania lub rozmycia) należy zastosować podsypkę piaskowo - żwirową

Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren robót ziemnych.

W  czasie  użycia  sprzętu  mechanicznego,  należy  prowadzić  ciągłą  obserwację  odspajanego 

gruntu,  należy zainstalować bezpieczne zejścia  oraz należy zachować bezpieczną odległość sprzętu 

mechanicznego od krawędzi wykopu.

Jeżeli na terenie robót ziemnych zostaną stwierdzone urządzenia podziemne nieprzewidziane w 

dokumentacji  technicznej (instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, elektryczne) wówczas roboty  należy 

przerwać,  powiadomić  o  tym  inwestora,  a  dalsze  prace  prowadzić  dopiero  po  uzgodnieniu  trybu 

postępowania  z  instytucjami  sprawującymi  nadzór  nad  tymi  urządzeniami.  Jeżeli  na  terenie  robót 

ziemnych  zostaną  stwierdzone  wykopaliska  lub  znaleziska  o  charakterze  archeologicznym  wówczas 

roboty należy przerwać, powiadomić o tym inwestora, a dalsze prace prowadzić dopiero po uzgodnieniu  

trybu postępowania z instytucjami sprawującymi nadzór archeologiczny.



5.5. Wywóz nadmiaru gruntu z terenu budowy
Nadmiar  wydobytego  gruntu  z  wykopu,  który  nie  będzie  użyty  do  zasypania  powinien  być 

wywieziony przez Wykonawcę.

6. Kontrola jakości, odbioru wyrobów i robót budowlanych
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady dotyczące kontroli  jakości  robót  podano w Specyfikacji  technicznej  nr ST - 0 

punkt 6.

6.2. Kontrola jakości robót
Poszczególne etapy wykonania robót ziemnych powinny być odebrane i zaakceptowane przez 

Inspektora Nadzoru. Fakt ten należy potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy. Kontrola jakości robót 

powinna obejmować:

• zgodność wykonania robót z dokumentacją,

• prawidłowości wytyczenia robót w terenie,

• rodzaj i stan gruntu w podłożu,

• wymiary wykopów,

• zabezpieczenie i odwodnienie wykopów.

7. Wymagania dotyczące obmiaru robót
Ogólne zasady podano w pkt 7 ST-0

8. Odbiór robót budowlanych
Ogólne  zasady odbioru  robót  podano w Specyfikacji  technicznej  nr  ST -  0  punkt  8.  Roboty 

powinny być odebrane i  zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego, przy współudziale 

komisji  wyznaczonej  przez  Zamawiającego.  Odbiór  powinien  być  przeprowadzony  w  czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót.
9. Sposób rozliczenia robót

Ogólne zasady rozliczenia robót podano w Specyfikacji technicznej nr ST - 0 punkt 9.

10. Przepisy związane  
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,  

montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane  dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 ).

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47, poz.401 z 2003r.).

• Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  i  Pracy z  dnia  27 lipca 2004 r.  w sprawie  szkolenia  w 

dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U nr 180 poz.1860 z 2004 r.).

• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (DZ. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016) - wraz z  

późniejszymi zmianami.

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 



bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003 nr 

120 poz. 1126)

• Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.1996 nr 

132 poz. 622) - wraz z późniejszymi zmianami.

• PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania Ogólne.

• PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.

• PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.

• PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.



SST – 3 ROBOTY FUNDAMENTOWE,DESKOWANIA,ROBOTY 
ŻELBETOWE i ZBROJARSKIE

1.   Wstęp.

1.1. Przedmiot i zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną - SST- 3
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania 

i odbioru robót fundamentowych, deskowań, wieńcy żelbetowych oraz zbrojenia związanych z budową 12 

wiat  śmietnikowych  w  ramach  projektu  „Rewitalizacja  zabytkowego  osiedla  patronackiego  kopalni 

Dębieńsko w Czerwionce – Leszczynach”.

Niniejsza  specyfikacja  stosowana będzie  jako  dokument  przetargowy  przy  zleceniu  i  realizacji 

robót  wymienionych  w  punkcie  1.1.  Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  zawierają  wszelkie  

czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót. Obejmuje ona następujące prace:

•  wykonanie podkładu z warstwy piasku

•  wykonanie ław fundamentowych wraz z deskowaniem

•  wykonanie wieńca wraz z deskowaniem

•  przygotowanie i montaż zbrojenia

1.2. Określenia podstawowe
Stosowane  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  Polskimi  Normami  i 

definicjami podanymi w Specyfikacji technicznej nr ST - 0 punkt 1.

Oprócz tego występują dodatkowe określenia:

Beton zwykły - beton o gęstości objętościowej powyżej 2000 kg/m3 wykonany z cementu, wody,

kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i

domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu.

Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

Zaprawa - mieszanina cementu, wody i pozostałych składników, które przechodzą przez sito kontrolne o

boku oczka kwadratowego 2 mm.

Partia   betonu   -   ilość   betonu   o   tych   samych   wymaganiach,   podlegająca   oddzielnej   ocenie,

wyprodukowana w okresie umownym - nie dłuższym niż 1 miesiąc - z takich samych składników, w ten

sam sposób i w tych samych warunkach.

Klasa wytrzymałości  betonu - symbol  literowo - liczbowy (np.  C20/25)  klasyfikujący beton  pod

względem jego wytrzymałości  na ściskanie;  liczba  po  literze C oznacza  minimalną wytrzymałość

charakterystyczną oznaczaną na próbkach walcowych fckcyl w N/mm2 (MPa), druga liczba - minimalna

wytrzymałość charakterystyczna oznaczana na próbkach sześciennych fck,cube w N/mm2 (MPa).

Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, która zdolny jest wchłonąć beton do jego masy w stanie

suchym.

Stopień mrozoodporności - symbol literowo - liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod względem

jego odporności na działanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymagana liczbę cykli zamrażania i

odmrażania próbek betonowych.



1.3. Informacje o terenie budowy
Informacje dotyczące terenu budowy zostały ujęte w Specyfikacji technicznej nr ST - 0 punkt 1.3.

1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych
Informacje dotyczące prac towarzyszących i robót tymczasowych zostały ujęte w Specyfikacji 

technicznej nr ST - 0 punkt 1.4.

2. Wymagania dotycz  ące właściwości wyrobów budowlanych  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Specyfikacji technicznej nr ST-0 punkt 2.

2.2. Stosowane materiały
Drewno   na  deskowania  -  tarcica  iglasta  stosowana  do   robót  ciesielskich   powinna  odpowiadać 
wymaganiom norm.

• - Stal klasy A-0, gatunek St0S.

• Stal klasy A-II , gatunek 18G2.

• beton zwykły C16/20 (B20);

• Kruszywa mineralne do betonu zwykłego wymagania:

Należy  stosować  kruszywo  naturalne  (żwiry,  piaski,  pospółki)  spełniające  wymagania  normy  PN-EN 

12620:2004  „Kruszywa  do  betonu”.  Uziarnienie  kruszywa  powinno  być  tak  dobrane,  aby  mieszanka 

betonowa wykazywała maksymalną szczelność i urabialność przy minimalnym zużyciu cementu i wody. 

Własności kruszyw powinny być określone na podstawie badań laboratoryjnych wykonanych zgodnie z 

PN-B-06714 Kruszywa  mineralne.  Kruszywo  powinno spełniać  wymagania  szczegółowe określone  w 

poniższej tabeli:
L.p. Właściwości Wymagania Badania wg normy

1 Zawartość pyłów mineralnych poniżej 0,063 mm, 

% nie więcej niż

4 PN-B-06714/13

2 Zawartość zanieczyszczeń organicznych Barwa cieczy nad 

kruszywem nie 

ciemniejsza od

barwy wzorcowej

PN-B-06714/12

3 Zawartość zanieczyszczeń obcych, 

% nie więcej niż

0,5 PN-B-06714/12

4 Mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach w 

metodzie bezpośredniej, % nie więcej niż

10 PN-B-06714/19

5 Nasiąkliwość wagowa frakcji większych od 2 mm, 

% nie więcej niż

5 PN-B-06714/18

6 Zawartość ziaren nieforemnych, % nie więcej niż 30 PN-B-06714/7

7 Zawartość związków siarki w przeliczeniu na SO3, 

% nie więcej niż

1 PN-B-06714/28



Kruszywa  powinny  pochodzić  ze  źródeł  wcześniej  akceptowanych  przez  Zamawiającego. 

Kruszywa  należy  gromadzić  na  utwardzonym  i  dobrze  odwodnionym  placu,  w  warunkach 

zabezpieczających przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem różnych rodzajów i frakcji 

kruszyw.

• Cement portlandzki CEM II 32,5 z dodatkami dostarczony luzem lub w workach. Cement do 

betonów i zapraw powinien spełniać wymagania normy PN-EN 197-1:2002 "Cement. Część 1: 

Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku". Cement 

powinien być sypki, bez zawartości grudek, Czas przechowywania cementu nie może być 

dłuższy niż 3 miesiące.

• Woda do zapraw i betonów wolna od zanieczyszczeń; można użyć każdą wodę zdatną do picia; 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 

tłuszcze organiczne, oleje, muł oraz inne zanieczyszczenia.

• Do  przygotowania  zapraw,  betonów  i  skrapiania  podłoża  stosować  wodę  odpowiadającą 

wymaganiom  normy  PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa  do  betonu.  Specyfikacja  pobierania 

próbek, badanie i  ocena przydatności  wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z 

procesów produkcji betonu.

• Piasek  do  nawierzchni  drogowych  frakcja  0,075-2mm;  Piasek  powinien  spełniać  wymagania

obowiązującej  normy  przedmiotowej,  a  w  szczególności:  nie  zawierać  domieszek

organicznych,  mieć  frakcje  różnych  wymiarów  tj.  piasek  drobnoziarnisty  0,25-0,5mm,  piasek

średnioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm.

• Piasek  średnio  lub  gruboziarnisty  stosowany  na  warstwę  odsączającą  powinien  spełniać 

wymagania normy BN-87/6774-04 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek należy 

składować w warunkach zabezpieczających przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi 

kruszywami.  Podłoże  w  miejscu  składowania  powinno  być  równe,  utwardzone  i  dobrze 

odwodnione.

3. Wymagania dotycz  ące sprzętu do wykonania robót budowlanych  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji technicznej nr ST - 0 punkt 3.

3.2. Stosowany sprzęt
• • łopaty,

• taczki,

• grabie,

• młotek,

• samochód dostawczy,

• koparko - ładowarka,

• wibrator powierzchniowy spalinowy,

• walec statyczny samojezdny,

• piła do cięcia kostki,



• wszelki sprzęt niezbędny do wykonania robót,

Wszelki sprzęt i narzędzia nie gwarantujące zachowania jakości wykonywanych robót, mające 

niekorzystny wpływ na środowisko, zostaną przez zarządzającego realizacją umowy niedopuszczone do 

stosowania. Sprzęt do wykonania robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy.

4. Wymagania dotycz  ące środków transportu  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji technicznej nr ST - 0 punkt 4.

4.2. Wybór środków transportu

Środkiem transportu sprzętu i materiałów są samochody dostawcze i samowyładowcze, względnie 

inne, gwarantujący bezpieczny transport, chroniące sprzęt i materiały przed uszkodzeniem. Nadmiar gruntu 

należy wywieźć samochodami skrzyniowymi, samowyładowczymi.

5.Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych  

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót

Ogólne wymagania  dotyczące  wykonania  robót podano w Specyfikacji  technicznej  nr  ST - 0 

punkt 5.

5.2. Warunki wykonania robót.
Roboty przygotowawcze:

• ułożenie podkładu z piasku pod fundament gr. 10 cm

• wykonanie deskowania

• przygotowanie i montaż  zbrojenia – rusztu kotwiącego i wieńca żelbetowego

• przygotowanie sprzętu potrzebnego do prowadzenia betonowania.

• ułożenie mieszanki betonowej fundamentu, rusztu i wieńca

5.3. Wykonanie podkładu z piasku pod fundament

Podkład z piasku należy układać równomiernie warstwą o grubości 10 cm starannie zagęszczając.

Wskaźnik  zagęszczenia  podkładu  Is  według  próby Proctora powinien 

wynosić 92 %.

5.4. Wykonanie deskowania

Materiały  stosowane  na  deskowania  nie  mogą  deformować  się  pod  wpływem  warunków 

atmosferycznych, ani na skutek zetknięcia się z masą betonową.

Elementy ulegające zakryciu można deskować przy użyciu tarcicy. Deskowania z tarcicy należy wykonać 

z desek drzew iglastych klasy nie niższej niż C18.

Deskowanie powinno w czasie  eksploatacji  zapewnić  sztywność,  niezmienność oraz bezpieczeństwo 

konstrukcji.  Przed przystąpieniem do betonowania należy usunąć  z powierzchni  deskowania wszelkie 

zanieczyszczenia (wióry, wodę, lód , liście, elektrody, gwoździe, drut wiązałkowy itp.).



Konstrukcja deskowań powinna umożliwić łatwy ich montaż i demontaż.

Płyty deskowań dla betonów ciekłych powinny być tak szczelne, aby zabezpieczały przed wyciekaniem 

zaprawy z masy betonowej.

Powierzchnia betonu ma być jednorodna, gładka (bez segregacji, wgłębień, raków) i czysta.

Złączenia szalunków muszą być regularne. Ślad w betonie na złączach szalunków nie może być większy

niż 2 mm.

Tolerancja nierówności powierzchni betonu po rozszałowaniu wynosi:

• na odcinku 20 cm - 2 mm,

• na odcinku 200 cm - 5 mm.

5.5. Przygotowanie zbrojenia

Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z luźnych płatków rdzy, kurzu 

i  błota.  Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary,  oliwa)  lub farbą  olejną  należy opalać  np. 

lampami lutowniczymi, aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń.

Czyszczenie prętów powinno być  dokonywane metodami nie powodującymi zmian we właściwościach 

technicznych stali ani późniejszej ich korozji.

Stal pokrytą rdzą oczyszcza się szczotkami ręcznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić 

wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabłoconą można zmywać strumieniem wody. Pręty 

oblodzone odmraża się  strumieniem cieplej wody.  Stal narażoną  na choćby chwilowe działanie słonej 

wody należy zmyć wodą słodką. Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia prętów nie powinna 

przekraczać 4 mm, w przypadku większych odchyłek stal zbrojeniową należy prostować. Pręty ucina się 

z  dokładnością  do  1m.  Cięcie  przeprowadza  się  przy  pomocy mechanicznych  noży.  Dopuszcza  się 

również ciecie palnikiem acetylenowym.

Haki,  odgięcia  i  rozmieszczenie  zbrojenia  należy  wykonywać  wg  dokumentacji  projektowej  z 

równoczesnym zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002.

Gięcie prętów należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i normą PN-B-03264:2002.

Należy zwrócić uwagę przy odbiorze haków i odgięć na ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są tam 

pęknięcia powstałe podczas wyginania.

5.6. Montaż zbrojenia

Zbrojenie należy układać  po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. Nie należy podwieszać  i mocować  do 

zbrojenia deskowań , pomostów transportowych, urządzeń wytwórczych i montażowych.

Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu. 

Montaż  zbrojenia  bezpośrednio  w deskowaniu zaleca się  wykonywać  przed ustawieniem szalowania 

bocznego.

Dla  zachowania  właściwej  otuliny  należy  układane  w  deskowaniu  zbrojenie  podpierać  podkładkami 

betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia.

Stosowanie  innych  sposobów zapewnienia  otuliny,  a  szczególnie  podkładek z  prętów stalowych  jest 

niedopuszczalne. 

Rodzaj podkładek dystansowych podlega akceptacji przez Inspektora Nadzoru.



Szkielety zbrojenia powinny być, o ile to możliwe, prefabrykowane na zewnątrz. W szkieletach tych węzły 

na przecięciach prętów powinny być  połączone przez spawanie, zgrzewanie lub wiązanie na podwójny 

krzyż wyżarzonym drutem wiązałkowym:

- przy średnicy prętów do 12 mm o średnicy nie mniejszej niż 1,0 mm,

- przy średnicy prętów powyżej 12 mm o średnicy nie mniejszej niż 1,5 mm.

Układ zbrojenia konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po ułożeniu 

zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie może ulec 

zmianie. Rozstaw zbrojenia, średnice i otuliny powinny być zgodne normą PN-B-03264:2002.

Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i  podnoszenie na odpowiednią  wysokość  w trakcie 

betonowania jest nie dopuszczalne.

Łączenie  prętów należy wykonywać  zgodnie  z  PN-B-03264:2002.  Do zgrzewania  i  spawania  prętów 

mogą być  dopuszczeni tylko spawacze mający odpowiednie uprawnienia. Skrzyżowania prętów należy 

wiązać  miękkim drutem lub spawać  w ilości min. 30% skrzyżowań. Minimalna odległość  od krzywizny 

pręta do miejsca gdzie można na nim położyć spoinę wynosi 10 d.

5.7. Wbudowanie mieszanki betonowej

Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, czystość deskowania 

oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny.

Przygotowanie do układania mieszanki betonowej:
1. Przed przystąpieniem do betonowania powinna być  formalnie stwierdzona prawidłowość  wykonania 

wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności:

• wykonanie deskowania, rusztowań, usztywnień, pomostów itp.,

• wykonanie zbrojenia,

• przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej,

• wykonanie wszystkich robót zanikających, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych,

• prawidłowość  rozmieszczenia i niezawodność  zamocowania elementów kotwiących zbrojenie i 

deskowanie

• gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania.

2.  Deskowanie  i  zbrojenie  powinno  być  bezpośrednio,  przed  betonowaniem oczyszczone ze  śmieci, 

brudu, płatków rdzy

3. Powierzchnie okładzin z betonu przylegające do betonu powinny być  zwilżone wodą  bezpośrednio 

przed betonowaniem.

4. Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiałów powinny być

powleczone  środkiem  uniemożliwiającym  przywarcie  betonu  do  deskowania.  Jeżeli  w  warunkach 

uzasadnionych technicznie stosuje się deskowanie drewniane jednorazowe, należy je zmoczyć wodą.

5. Powierzchnie uprzednio ułożonego betonu konstrukcji monolitycznych i prefabrykowanych elementów 

wbudowanych w konstrukcje monolityczne powinny być  przed zabetonowaniem oczyszczone z brudu i 

szkliwa cementowego.

6. Woda pozostała w zagłębieniach betonu powinna być usunięta.

Wymagania ogólne dotyczące układania mieszanki betonowej:



1. Wysokość swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i gęstoplastycznej nie 

powinna przekraczać 3 m.

2.  W przypadku układania  mieszanki  betonowej  z  większych  wysokości  od podanych w p.  1  należy 

stosować  rynny,  fury  teleskopowe,  rury  elastyczne  (  rękawy  )  itp.  Przy  konieczności  zastosowania 

urządzeń pochyłych należy ich wyloty zaopatrzyć w urządzenia (klapy ruchome) pozwalające na pionowe 

opadanie mieszanki betonowej nad miejscem jej ułożenia bez rozwarstwienia. Przy układaniu mieszanki 

betonowej z wysokości większej niż 10 m należy stosować odcinkowe przewody giętkie zaopatrzone w 

pośrednie i końcowe urządzenie do redukcji prędkości spadającej mieszanki.

3. Układanie mieszanki betonowej powinno być wykonywane przy zachowaniu następujących warunków 

ogólnych:

• w czasie betonowania należy stale obserwować  zachowanie się  deskowań  czy nie następuje 

utrata prawidłowości kształtu konstrukcji,

• szybkość  i  wysokość  wypełnienia  deskowania  mieszanką  betonową  powinny  być  określone 

wytrzymałością i sztywnością deskowania przyjmującego parcie świeżo ułożonej mieszanki,

• w  okresie  upalnej,  słonecznej  pogody  ułożona  mieszanka  powinna  być  niezwłocznie 

zabezpieczona przed nadmierną utratą wody,

• w czasie deszczu układana i ułożona mieszanka betonowa powinna być niezwłocznie chroniona 

przed  wodą  opadową;  w  przypadku  gdy  na  świeżo  ułożoną  mieszankę  betonową  spadła 

nadmierna ilość wody powodująca zmianę konsystencji mieszanki, należy ją usunąć,

• w miejscach, w których skomplikowany kształt deskowania formy lub gęsto ułożone zbrojenie 

utrudnia  mechaniczne  zagęszczanie  mieszanki,  należy  dodatkowo  stosować  zagęszczanie 

ręczne za pomocą sztychowania.

5. Przebieg układania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien być rejestrowany w dzienniku robót, 

w którym powinny być podane:

• data  rozpoczęcia  i  zakończenia  betonowania  całości  i  ważniejszych  fragmentów  lub  części 

budowli,

• wytrzymałość  betonu  na  ściskanie,  robocze  receptury  mieszanek  betonowych,  konsystencja 

mieszanki betonowej,

• daty,  sposób, miejsce i  liczba pobranych próbek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie, a 

następnie wyniki i terminy badań,

• temperatura zewnętrzna powietrza i inne dane dotyczące warunków atmosferycznych.

Zagęszczenie betonu:
1. Mieszanka betonowa powinna być zagęszczana za pomocą urządzeń mechanicznych.

2. Mieszanka betonowa w czasie zagęszczania nie powinna ulegać rozsegregowaniu, a ilość powietrza w 

mieszance betonowej po zagęszczeniu nie powinna być większa od dopuszczalnej.

3. Ręczne zagęszczanie może być  stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji ciekłej i 

półciekłej lub gdy zbrojenie jest zbyt gęsto rozstawione i nie pozwala na użycie wibratorów pogrążalnych.

4. Przy stosowaniu wibratorów pogrążalnych odległość sąsiednich zagłębień wibratora nie powinna być 

większa niż 1,5-krotny skuteczny promień działania wibratora. Grubość warstwy zagęszczanej mieszanki 

betonowej nie powinna być większa od 1,25 długości buławy wibratora ( roboczej jego części ). Wibrator 



w czasie pracy powinien być zagłębiony na 5 – 10 cm w dolną warstwę poprzednio ułożonej mieszanki.

5. Przy stosowaniu wibratorów powierzchniowych płaszczyzny ich działania na kolejnych stanowiskach 

powinny  zachodzić  na  siebie  na  odległość  10  –  20  cm.  Grubość  zagęszczonej  warstwy  mieszanki 

betonowej nie powinna przekraczać  w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo 20 cm, a w konstrukcjach 

zbrojonych podwójnie – 12 cm.

6. Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratorów pogrążalnych, prędkość  posuwu wibratorów 

powierzchniowych, jak i  skuteczny promień  działania obydwu typów wibratorów powinny być  ustalone 

doświadczalnie dla każdego rodzaju mieszanki betonowej.

7.  Zakres  i  sposób  stosowania  wibratorów  powinny  być  ustalone  doświadczalnie  w  zależności  od 

przekroju konstrukcji, mocy wibratorów, odległości ich ustawienia, charakterystyki mieszanki betonowej 

itp.

8. Opieranie wibratorów wszelkich typów o pręty zbrojeniowe jest niedopuszczalne.

9. Wibratory powinny być dobierane do konstrukcji i rodzaju deskowań, przy czym

a)  wibratory  wgłębne  należy  stosować  do  mieszanki  betonowej  o  konsystencji  plastycznej  i 

gęstoplastycznej ; wibratory wgłębne o dużej mocy (powyżej 1,47 kW) należy stosować  do konstrukcji 

betonowych i konstrukcji  żelbetowych o niewielkim procencie zbrojenia i  o najmniejszym wymiarze w 

jednym kierunku 0,8 m ; wibratory wgłębne małej mocy (poniżej 1,47 kW) należy stosować do konstrukcji 

betonowych oraz żelbetowych o normalnym zbrojeniu i o wymiarach 0,2 – 0,8 m,

b)  wibratory  powierzchniowe  należy  stosować  do  konstrukcji  betonowych  lub  żelbetowych  o 

najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m i o rzadko rozstawionym zbrojeniu oraz do wibrowania  

podłoży,  stropów,  płyt  itp.  ;  płaszczyzny  działania  wibratorów  powierzchniowych  na  sąsiednich 

stanowiskach  powinny  zachodzić  na  siebie  na  odległość  około  20  cm  ;  grubość  warstwy  betonu 

zagęszczonego wibratorami powierzchniowymi nie powinna być większa niż :

• 25 cm w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo,

• 12 cm w konstrukcjach zbrojonych podwójnie,

c)  wibratory  prętowe  należy  stosować  do  konstrukcji  żelbetowych  o  bardzo  gęstym  zbrojeniu,  nie 

pozwalającym na użycie wibratorów wgłębnych.

10. Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie której mieszanka betonowa związała na tyle, że nie 

ulega uplastycznieniu pod wpływem działania wibratora, jest możliwe dopiero po osiągnięciu przez beton 

wytrzymałości co najmniej 2 MPa i odpowiednim przygotowaniu powierzchni stwardniałego betonu.

11.  Zagęszczanie  mieszanki  betonowej  przez  odwadnianie  urządzeniami  próżniowymi  powinno  być 

prowadzone wg instrukcji dostosowanych do rodzaju urządzenia i konstrukcji, ze zwróceniem szczególnej 

uwagi na zapewnienie :

• dostatecznej  sztywności  płyt  deskowania  umożliwiających  odciąganie  nadmiaru  wody  z 

mieszanki betonowej,

• łatwości montażu i rozbiórki deskowania,

• dużej  szczelności  komór  podciśnieniowych  przylegających  do płyt  deskowania odciągających 

wodę,

• łatwości oczyszczania tkanin filtracyjnych oraz komór podciśnieniowych,

• możliwości  niwelowania  odchyłek  wymiarowych  wynikających  z  niedokładności  położenia 



elementów i montażu zbrojenia.

12.  Ręczne  zagęszczanie  mieszanki  betonowej  należy  wykonywać  za  pomocą  sztychowania  każdej 

ułożonej warstwy prętami stalowymi w taki sposób, aby końce prętów wchodziły na głębokość 5÷10cm w 

warstwę  poprzednio  ułożoną,  oraz  jednoczesnego  lekkiego  opukiwania  deskowania  młotkiem 

drewnianym.

Przerwy w betonowaniu
Przerwy  w  betonowaniu  należy  sytuować  w  miejscach  uprzednio  przewidzianych  w  dokumentacji 

projektowej lub w dokumentacji technologicznej uzgodnionej z Projektantem. Ukształtowanie powierzchni 

betonu  w  przerwie  roboczej  powinno  być  uzgodnione  z  Projektantem,  a  w  prostszych  przypadkach 

można  się  kierować  zasadą,  że  powinna  ona  być  prostopadła  w  kierunku  naprężeń  głównych. 

Powierzchnia  betonu  w  miejscu  przerwania  betonowania  powinna  być  starannie  przygotowania  do 

połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez :

• usuniecie  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  odbywać  później niż  w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli 

temperatura powietrza  jest  wyższa niż  20 st  C to  czas trwania  przerwy nie  powinien przekraczać  2 

godzin.  Po  wznowieniu  betonowania  należy  unikać  dotykania  wibratorem  deskowania,  zbrojenia  i 

poprzednio ułożonego betonu.

5.8.  Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu
Temperatura otoczenia
Betonowanie  należy  wykonywać  wyłącznie  w  temperaturach  nie  niższych  niż  +5 st  C,  zachowując 

warunki  umożliwiające  uzyskanie  przez  beton  wytrzymałości  co  najmniej  15MPa  przed  pierwszym 

zamarznięciem.

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do 5 st C, jednak wymaga to 

zgody Inspektora Nadzoru, potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowy.

Jednocześnie  należy  zapewnić  mieszankę  betonową  o  temperaturze  +20 st  C,  w  chwili  układania  i 

zabezpieczenie uformowanego elementu przed utratą  ciepła w czasie co najmniej 7 dni lub uzyskania 

przez beton wytrzymałości co najmniej 15MPa.

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.

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  15MPa. Uzyskanie  wytrzymałości  15MPa 



powinno być  zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana 

konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0 st  C w okresie twardnienia betonu należy wcześniej 

podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie

zabetonowanej konstrukcji.

5.9. Pielęgnacja betonu
W  czasie  dojrzewania  betonu  elementy  powinny  być  chronione  przed  uderzeniami  i  drganiami. 

Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania dla 

konstrukcji monolitycznych lub wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów.

1. Warunki dojrzewania świeżo ułożonego betonu i jego pielęgnacja w początkowym okresie twardnienia 

powinny :

• zapewnić  utrzymanie  określonych  warunków  cieplno  –  wilgotnościowych  niezbędnych  do 

przewidywanego tempa wzrostu wytrzymałości betonu,

• uniemożliwiać powstawanie rys skurczowych w betonie,

• chronić  twardniejący beton przed uderzeniami,  wstrząsami i  innymi wpływami pogarszającymi 

jego jakość w konstrukcji.

2. W okresie pielęgnacji betonu należy:

a) chronić  odsłonięte powierzchnie betonu przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych, a 

szczególnie wiatru i promieni słonecznych (w okresie zimowym – mrozu) przez ich osłanianie i zwilżanie 

w dostosowaniu do pory roku i miejscowych warunków klimatycznych,

b) utrzymywać ułożony beton w stałej wilgotności przez co najmniej:

• 7 dni – przy stosowaniu cementów portlandzkich,

• 14 dni – przy stosowaniu cementów hutniczych i innych,

c) polewać  wodą  beton normalnie twardniejący,  rozpoczynając polewanie po 24 godz.  od chwili  jego 

ułożenia

• przy temperaturze +15°C i wyżej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godz. w 

dzień i co najmniej jeden raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę,

• przy temperaturze poniżej +5°C betonu nie należy polewać,

d) nawilżać beton bezpośrednio po naparzaniu przez co najmniej 3 dni; woda do polewania betonów w 

okresie kilku godzin po zakończeniu naparzania powinna mieć odpowiednią  temperaturę, dostosowaną 

do temperatury elementu.

3. Duże masywy betonowe powinny być polewane wodą według specjalnych instrukcji.

4.  Duże,  poziome  lub  o  niewielkim  nachyleniu  powierzchnie  betonu  mogą  być  powlekane  środkami 

błonotwórczymi  zabezpieczającymi  przed  parowaniem  wody.  Środki  te  nanoszone  na  powierzchnię 

świeżego betonu powinny odpowiadać następującym wymaganiom :

• utworzenie  się  szczelnej  powłoki  powinno  nastąpić  nie  później  niż  w  24  godz.  od  chwili 

posmarowania nimi betonu,

• utworzona powłoka powinna być  elastyczna i mieć  dobrą  przyczepność  do betonu  świeżego i 

stwardniałego oraz nie ulegać zmyciu pod wpływem deszczu,

• środek błonotwórczy nie powinien przy nanoszeniu przenikać głębiej w świeży beton niż na 1 mm 



i nie powinien wywoływać korozji betonu oraz stali.

5.  Świeżo ułożony beton stykający się  z wodami gruntowymi,  a szczególnie płynącymi,  powinien być 

chroniony  przed  ich  ujemnym  wpływem  przez  czasowe  odprowadzenie  wody,  wykonanie  warstwy 

izolacyjnej wodochronnej lub w inny równorzędny sposób przez co najmniej 4 dni od chwili wykonania 

betonu.

6. Kontrola jako  ści, odbioru wyrobów i robót budowlanych  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w Specyfikacji technicznej nr ST - 0 punkt 6.

6.2. Kontrola jakości robót

Sprawdzenie jakości wykonania robót polega na wizualnej ocenie wykonania robót budowlanych: 

podkładów  z  piasku,  podbudowy,  nawierzchni  chodnika  i  uporządkowania  terenu  po  wykonanych 

robotach.  Zastosowane  materiały  muszą  posiadać  odpowiednie  atesty,  certyfikaty  zgodności  lub 

aprobaty  techniczne.  Fakt  dokonania  kontroli  kierownik  budowy  potwierdza  wpisem  do  dziennika 

budowy. Kontrola jakości robót powinna obejmować:

• kontrolę elementów składowych

• kontrolę kompletności wykonania robót

• kontrolę wykonania poszczególnych elementów w odniesieniu do przedmiotowych norm i 

przepisów;

• kontrolę wykonanych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową;

7. Wymagania dotycz  ące obmiaru robót  

Ogólne zasady podano w pkt 7 ST-0

8. Odbi  ór robót budowlanych  

Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji technicznej nr ST - 0 punkt 8. Prawidłowość  

wykonania  wszystkich  robót  związanych  z  wykonaniem nawierzchni  wiat  śmietnikowych  i  chodników 

(dojść)  powinny  być  odebrane  i  zaakceptowane  przez  inspektora  nadzoru  inwestorskiego,  przy 

współudziale komisji wyznaczonej przez Zamawiającego. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek, bez hamowania postępu robót.

9. Spos  ób rozliczenia robót  

Ogólne zasady rozliczenia robót podano w Specyfikacji technicznej nr ST - 0 punkt 9.

10. Przepisy zwi  ązane      

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,  

montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane  dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 ).

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47, poz.401 z 2003r.).



• Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  i  Pracy z  dnia  27 lipca 2004 r.  w sprawie  szkolenia  w 

dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U nr 180 poz.1860 z 2004 r.).

• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (DZ. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016) - wraz z  

późniejszymi zmianami.

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 

120 poz. 1126 )

• Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 1996 nr  

132 poz. 622 ) - wraz z późniejszymi zmianami.

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.  w sprawie 

warunków technicznych,  jakim powinny odpowiadać drogi  publiczne i  ich usytuowanie (Dz.U. 

1999 nr 43 poz. 430 ) - wraz z późniejszymi zmianami..

• PN-B-03264:2002  Konstrukcje  betonowe,  żelbetowe  i  sprężone.  Obliczenia  statyczne  i 

projektowanie.

• PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.

• PN-EN 12390-2:2001 Badania betonu Część 2: Wykonywanie i  pielęgnacja próbek do badań 

wytrzymałościowych.

• PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.

• PN-EN  196-7:1997  Metody  badania  cementu.  Sposoby  pobierania  i  przygotowania  próbek 

cementu.

• PN-EN  197-1:2002  Cement.  Część  1:  Skład,  wymagania  i  kryteria  zgodności  dotyczące 

cementów powszechnego użytku.

• PN-EN 197-2:2002 Cement. Część 2. Ocena zgodności.

• PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.

• PN-EN  933-1:2000  Badania  geometrycznych  właściwości  kruszyw.  Oznaczanie  składu 

ziarnowego. Metoda przesiewania.

• PN-EN  933-4:2001  Badania  geometrycznych  właściwości  kruszyw  -  Część  4:  Oznaczanie 

kształtu ziarn - Wskaźnik kształtu.

• PN-EN 1925:2001 Metody badań kamienia naturalnego Oznaczanie współczynnika nasiąkliwości 

kapilarnej.

• PN-EN 480-1-12:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań.

• PN-EN 934-2:2002 Domieszki  do betonu, zaprawy i  zaczynu Część 2: Domieszki  do betonu. 

Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie.

• PN-EN  934-6:2002  Domieszki  do  betonu,  zaprawy  i  zaczynu  Część  6:  Pobieranie  próbek, 

kontrola zgodności i ocena zgodności.

• PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.

• PN-89/H-84023.06 Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

• PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu.



• PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane.

• PN-ISO 6935-2/Ak:1998  Stal  do  zbrojenia  betonu.  Pręty  żebrowane.  Dodatkowe  wymagania 

stosowane w kraju.

• PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie.

• PN-ISO  6935-1/Ak:1998  Stal  do  zbrojenia  betonu.  Pręty  gładkie.  Dodatkowe  wymagania 

stosowane w kraju.

• PN-91/M-69430  Spawalnictwo.  Elektrody  stalowe  otulone  do  spawania  i  napawania.  Ogólne 

wymagania i badania.

• PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.

• PN-72/D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia.



SST – 4 ROBOTY IZOLACYJNE ORAZ WYPEŁNIENIE ŚCIAN 
ELEMENTAMI Z SIATEK STALOWYCH OCYNKOWANYCH

1. Wstęp

1.1. Przedmiot i zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną - SST- 4
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania 

i  odbioru  robót  izolacyjnych  oraz  wypełnienia  ścian  elementami  z  siatek  stalowych  ocynkowanych 

związanych z budową 12 wiat  śmietnikowych w ramach projektu „Rewitalizacja  zabytkowego osiedla 

patronackiego kopalni Dębieńsko w Czerwionce – Leszczynach”.

Niniejsza specyfikacja stosowana będzie jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji zawierają wszelkie 

czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót. Obejmuje ona następujące prace:

• Wykonanie izolacji powłokowej fundamentów

• Montaż elementów wypełniających w postaci siatek stalowych ocynkowanych

1.2. Określenia podstawowe
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi 

Normami i definicjami podanymi w Specyfikacji technicznej nr ST - 0 punkt 1.

1.3. Informacja o terenie budowy
Informacje dotyczące terenu budowy zostały ujęte w Specyfikacji technicznej nr ST - 0 punkt 1.3.

1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych
Informacje dotyczące prac towarzyszących i robót tymczasowych zostały ujęte w Specyfikacji 

technicznej nr ST - 0 punkt 1.4.

2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji technicznej nr ST - 0 punkt 2.

2.2. Stosowane materiały

• Kątowniki stalowe 50x50x4 mm

• Siatka pleciona, ocynkowana

• Elementy mocujące

• Inny materiał konieczny do wykonania robót.

3. Wymagania dotyczące sprzętu do wykonania robót budowlanych
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji technicznej nr ST - 0 punkt 3.

3.2. Stosowany sprzęt

• poziomica,

• wiertarka wolnoobrotowa z odpowiednim mieszadłem koszykowym,

• spawarka



• śrubokręt,
• wkrętarka

• młotek,

• inny sprzęt konieczny do wykonania robót

Wszelki sprzęt i narzędzia nie gwarantujące zachowania jakości wykonywanych robót, mające 

niekorzystny wpływ na środowisko, zostaną przez zarządzającego realizacją umowy niedopuszczone do 

stosowania. Sprzęt do wykonania robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy.

4. Wymagania dotyczące środków transportu
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji technicznej nr ST - 0 punkt 4.

4.2. Wybór środków transportu
Środki transportu dobierać odpowiednio do przewożonego materiału,  stosując się do zaleceń 

producentów. Do transportu materiałów można używać następujących środków transportu:

• samochody skrzyniowe,

• samochody dostawcze.

4.2. Transport i składowanie materiałów
Warunki transportu elementów pakowanych w jednostki ładunkowe lub przechowywanych luzem 

powinny  być  zgodne  z  wymaganiami  norm  przedmiotowych  dotyczących  tych  wyrobów  oraz  PN-B-

12030.

5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót

Ogólne wymagania  dotyczące wykonania  robót  podano w Specyfikacji  technicznej  nr  ST -  0 

punkt 5.

5.2. Wykonanie izolacji powłokowej
Przygotowanie podłoża

Podłoże nie może być zmrożone, oszronione oraz musi być pozbawione zastoin wody. Należy usunąć 

luźne elementy, ostre krawędzie, zanieczyszczenia i pył. Ubytki wyspoinować, powierzchnie porowate 

wyrównać  zaprawą  cementową.   Podłoże   betonowe,  silnie  chłonne  oraz  narażone   na   mocne 

obciążenie naporem wody zagruntować i poczekać do jego wyschnięcia. 

Wykonanie izolacji

Gotową masę należy dokładnie wymieszać, a następnie nakładać za pomocą szczotki dekarskiej. Masę 

nałożyć w 2-3 warstwach w zależności od przewidywanego obciążenia wodą. Kolejne warstwy nakładać 

po wyschnięciu poprzedniej.

5.3. Montaż elementów wypełniających w postaci siatek stalowych
Należy przygotować elementy wypełniające poprzez zespawanie ramy z kątowników 50x50mm 

i dospawanie siatki ocynkowanej plecionej o oczkach 11x11mm. Elementy kątowe 50x50mm dospawać 

do  ramy  po  dwa  z  każdego  boku  i  po  dwa  przymocować  do  ścian  i  słupów  za  pomocą  wkrętów 

stalowych.



Gotowe  elementy  wypełniające  założyć  na  wcześniej  przytwierdzone  do  słupów  kątowniki  i 

skręcać śrubami M10. Całe elementy wypełniające wykonać jako ocynkowane.
6. Kontrola jakości, odbioru wyrobów i robót budowlanych
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady dotyczące kontroli  jakości  robót  podano w Specyfikacji  technicznej  nr ST -  0 

punkt 6.

6.2. Kontrola jakości robót
Kontrola jakości robót powinna obejmować:

• kontrolę elementów składowych,

• kontrolę kompletności wykonania robót,

• kontrolę wykonania  poszczególnych  elementów w odniesieniu do  przedmiotowych  norm i 

przepisów,

• kontrola wykonanych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową.

7. Wymagania dotyczące obmiaru robót
Ogólne zasady podano w pkt 7 ST-0

8. Odbiór robót budowlanych
Ogólne  zasady odbioru  robót  podano w Specyfikacji  technicznej  nr  ST -  0  punkt  8.  Roboty 

powinny być odebrane i  zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego,  przy współudziale 

komisji  wyznaczonej  przez  Zamawiającego.  Odbiór  powinien  być  przeprowadzony  w  czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót.

9. Sposób rozliczenia robót
Ogólne zasady rozliczenia robót podano w Specyfikacji technicznej nr ST - 0 punkt 9.

10. Przepisy związane  
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,  

montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane  dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 ).

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47, poz.401 z 2003r.).

• Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  i  Pracy z  dnia  27 lipca 2004 r.  w sprawie  szkolenia  w 

dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U nr 180 poz.1860 z 2004 r.).

• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (DZ. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016) - wraz z  

późniejszymi zmianami.

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 

120 poz. 1126 )



• Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 1996 nr  

132 poz. 622 ) - wraz z późniejszymi zmianami.

• PN-B-10245:1961 Roboty  blacharskie  budowlane  z  blachy  stalowej  ocynkowanej  i  cynkowej.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

• PN-EN ISO 4063:2011 Spawanie i procesy pokrewne. Nazwy i numery procesów.

• Instrukcje techniczne producentów zastosowanych materiałów.



SST – 5 ROBOTY MUROWE
1. Wstęp
1.1. Przedmiot i zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną - SST- 5

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania 

i odbioru robót murowych związanych z budową 12 wiat śmietnikowych w ramach projektu „Rewitalizacja 

zabytkowego osiedla patronackiego kopalni Dębieńsko w Czerwionce – Leszczynach”.

Niniejsza  specyfikacja  stosowana  będzie  jako  dokument  przetargowy  przy  zleceniu  i  realizacji 

robót  wymienionych  w  punkcie  1.1.  Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  zawierają  wszelkie  

czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót. Obejmuje ona następujące prace:

• Wykonanie ścian z cegły klinkierowej gr. 12 cm

• Wykonanie filarów z cegły klinkierowej 25 x 25 cm

• Spoinowanie
1.2. Określenia podstawowe

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi 

Normami i definicjami podanymi w Specyfikacji technicznej nr ST - 0 punkt 1.

Oprócz tego występują dodatkowe określenia:

Mur - konstrukcja składająca się z kamieni naturalnych lub sztucznych (cegieł) odpowiednio połączonych

zaprawą lub układanych bez jej użycia.

Mury nośne - przewiązanie o grubości większej niż ½ cegły, do których zaliczamy mury obciążone

ciężarem stropów, dachu, schodów lub innych elementów..

Mury   działowe  -   mury   przenoszące  jedynie   ciężar  własny   i   stanowiące   przegrody   pomiędzy

pomieszczeniami

Spoiny - miejsca pomiędzy poszczególnymi cegłami wypełnione zaprawą

Marka zaprawy - wytrzymałość na ściskanie wykonanego z zaprawy walca o średnicy 8cm, badana po

28 dniach.

1.3. Informacja o terenie budowy
Informacje dotyczące terenu budowy zostały ujęte w Specyfikacji technicznej nr ST - 0 punkt 1.3.

1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych
Informacje dotyczące prac towarzyszących i robót tymczasowych zostały ujęte w Specyfikacji 

technicznej nr ST - 0 punkt 1.4.

2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Specyfikacji technicznej nr ST - 0 punkt 2.

2.2. Stosowane materiały

Cegły klinkierowe perforowane (drążone)  klasy 350. Cegły powinny wypełniać wymagania PN-EN 771-

1:2011 

Kolor, faktura lica powinna zostać określona w dokumentacji Projektowej. Wymiary (mm): długość, 

szerokość, wysokość 250x65x13.



Zaprawa cementowa z dodatkiem trasu reńskiego do murowania murów z cegły klinkierowej. Zawiera 

tras reński, który zmniejsza ryzyko powstawania wykwitów i przebarwień na spoinie oraz na cegłach. Jest 

odporna  na  wilgoć  atmosferyczną  i  mróz.  Zapewnia  wysoką  paroprzepuszczalność  i  szczelność 

związanego materiału.

Zaprawa do fugowania, zawierająca tras i inne dodatki zmniejszające ryzyko powstania wykwitów, w 

formie suchej mieszanki.

Woda do zapraw powinna spełniać wymagania normy.

3. Wymagania dotyczące sprzętu do wykonania robót budowlanych
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podan

3.2. Stosowany sprzęt

W zależności od potrzeb Wykonawca zapewni następujący sprzęt używany w robotach murowych:

 kielnia, młotek murarski, łopata,

 czerpaki do zapraw, skrzynia, wiadro, taczka jednokołowa,

 pion, poziomica, łata murarska, sznur murarski,

 niwelator

Wszelki sprzęt i narzędzia nie gwarantujące zachowania jakości wykonywanych robót, mające 

niekorzystny wpływ na środowisko, zostaną przez zarządzającego realizacją umowy niedopuszczone do 

stosowania. Sprzęt do wykonania robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy.

4. Wymagania dotyczące środków transportu
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji technicznej nr ST - 0 punkt 4.

4.2. Wybór środków transportu
Środkiem  transportu  sprzętu  jest  samochód  samowyładowczy,  względnie  inny,  gwarantujący 

bezpieczny transport.

Używane  pojazdy,  poruszające  się  po  drogach  publicznych  powinny  spełniać  wymagania 

dotyczące przepisów i ruchu drogowego.

5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót

Ogólne wymagania  dotyczące wykonania  robót  podano w Specyfikacji  technicznej  nr  ST -  0 

punkt 5.

5.2. Warunki wykonania robót

Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć 

się  w  pobliżu  miejsca  wykonywanych  robót,  zgodnie  z  aktualnymi  przepisami  dotyczącymi 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót murowych.



5.3. Wykonanie muru,filarów,spoinowanie
Roboty murowe należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą specyfikacją 

techniczną i zasadami sztuki murarskiej. 

O ile w dokumentacji projektowej oraz dokumentach odniesienia wyrobów murowych nie podano inaczej,  

to: 

 mury  należy  wykonywać  warstwami  z  zachowaniem  prawidłowego  wiązania  elementów 

murowych i grubości spoin tak, aby ściana stanowiła jeden element konstrukcyjny, 

 cegły powinny być układane na płask, a nie na rąb lub na stojąco, 

 spoiny  poprzeczne  i  podłużne  w  sąsiednich  warstwach  muru  powinny  być  usytuowane 

mijankowo, 

 mury należy wnosić możliwie równomiernie na całej ich długości,

 elementy murowe powinny być czyste i wolne od kurzu, 

 stosowanie elementów murowych połówkowych przy murowaniu słupów i  filarów,  poza liczbą 

konieczną do uzyskania prawidłowego wiązania, jest niedopuszczalne, 

 w przypadku  przerwania  robót  na  okres  zimowy  lub  z  innych  przyczyn,  wierzchnie  warstwy 

murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych. 

Przygotowanie zaprawy 
Rodzaj zaprawy stosować w zależności od nasiąkliwości cegieł. 

Zawartość opakowania suchej zaprawy zarobić z wodą w dokładnie odmierzonych ilościach (proporcje w 

kartach technicznych zaprawy a także nadrukowane na opakowaniu). W przypadku mieszania  ręcznego, 

zaprawę dokładnie wymieszać przy użyciu powszechnie dostępnych wiertarek z mieszadłem śrubowym, 

aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Zaprawa nadaje się do użycia po ok. 5 min. okresie 

dojrzewania. 

Wznoszenie ścian jednorodnych 
Przed  rozpoczęciem  murowania  należy  dokładnie  rozmierzyć  ułożenie  pierwszej  warstwy  celem 

wyeliminowania  nieprawidłowości  związanych  z  prawidłowym  układem  wiązań  i  ogólnym  wyglądem 

wykonanej ściany. Ma to bardzo duże znaczenie, bowiem ściany te nie są tynkowane i tworzą obraz 

fasady. Zaleca się wstępne rozłożenie cegieł na sucho w dwóch lub trzech warstwach co pozwoli na  

właściwą ocenę wyglądu a także drobne korekty na grubości  spiny pionowej.  Zaprawę rozprowadzić  

równomiernie na cegłach przy użyciu  kielni  murarskiej.  Podczas murowania  nie dodawać dodatkowo 

wody do zaprawy gdyż  wpłynie  ona na zmianę koloru.  Cegły  nie  mogą być mokre ani  zabrudzone.  

Zaprawę nakłada się kielnią na całej powierzchni poziomej muru tzw. podstawie cegły w ilości ok. 1kg na 

cegłę,  oraz  część  zaprawy  na  najmniejszą  część  cegły  zwanej  „główka”.  Tak nałożona zaprawa  (w 

odcinku  poziomym  i  pionowym)  umożliwia  murowanie  pełnospoinowe.  Następnie  układa  się  cegłę  i 

dociska zgodnie w wyznaczoną wysokością. Po dociśnięciu cegły nadmiar wypływającej zaprawy należy 

zebrać  kielnią.  Poziomy  wyznaczone  winny  być  sznurem  rozpiętym  i  naprężonym  pomiędzy  łatami 

zamocowanymi do już wykonanej ściany. Niedopuszczalnym jest stosowanie dla zachowania grubości 

spoin listewek lub innych przedmiotów. Linię poziomą ułożonych cegieł należy uzyskać przez „dobijanie” 

cegieł trzonkiem kielni bądź młotkiem. 

Prace murarskie należy wykonywać jak najszybciej, na bieżąco usuwać zabrudzenia zaprawą z 



licacegieł. Po zakończeniu procesu murowania zaschnięte resztki zaprawy usunąć na sucho za pomocą 

szczotki. 

Zabronionym  jest  zmywanie  muru  bieżącą  wodą  gdyż  może  to  spowodować  powstawanie 

wykwitów lub wysoleń, zmianę odcienia fugi i / lub obniżenie wytrzymałości spoin na wpływ warunków 

atmosferycznych. 

Kształtowanie fugi rozpocząć po wykonaniu testu kciuka. Za pomocą fugówki lub giętkiej rurki,  

nadać spoinie właściwy profil. Zaleca się wykonanie fugi pełnej, półokrągłej. Zarobioną zaprawę należy 

zużyć w ciągu 1 - 2 godzin od zmieszania. 

Należy  pamiętać  aby  wszelkie  metalowe  narzędzia  używane  w  kontakcie  z  zaprawami 

cementowymi były nierdzewnymi. 

Po  usunięciu  pozostałych  resztek  zaprawy  murarskiej  z  wątku  fugowego,  całą  murowaną 

powierzchnię należy oczyścić na sucho za pomocą np.: miękkiej szczotki lub przy pomocy sprężonego 

powietrza. Nie należy używać do tego wody np.: myjki ciśnieniowej. Wprowadzenie dużej ilości wody pod 

ciśnieniem spowoduje długotrwałe zawilgocenie całej przegrody ściany. 

Świeżo  wzniesiony  mur  należy  chronić  przed  wpływem  niekorzystnych  warunków 

atmosferycznych takich jak (mróz,  porywiste  wiatry,  bezpośrednie promienie słoneczne oraz deszcz). 

Prace należy wykonywać w temperaturze powietrza i podłoża od +5ºC do +25ºC. Przy wznoszeniu ścian 

z  cegieł  gdzie  zaplanowane  są  betonowe  elementy  konstrukcyjne  (rygle,  filarki,  słupy,  trzpienie) 

niedopuszczalne jest zalewanie tych elementów betonem traktując mur jak szalunek, gdyż nadmierna 

wilgoć stanowczo zwiększa ryzyko powstania wykwitów.

6. Kontrola jakości, odbioru wyrobów i robót budowlanych
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady dotyczące kontroli  jakości  robót  podano w Specyfikacji  technicznej  nr ST - 0 

punkt 6.

6.2. Kontrola jakości robót

Poszczególne etapy wykonania robót ziemnych powinny być odebrane i zaakceptowane przez 

Inspektora Nadzoru. Fakt ten należy potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy. Kontrola jakości robót 

powinna obejmować:

 sprawdzenie  zgodności  z  dokumentacją  –  powinno  być  przeprowadzone  przez  porównanie 

wykonanych konstrukcji z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz ze zmianami 

naniesionymi  w  dokumentacji  powykonawczej;  sprawdzenia  zgodności  dokonuje  się  na 

podstawie oględzin zewnętrznych i pomiarów; 

- pomiar długości i wysokości konstrukcji przeprowadza się z dokładnością do 10 mm; 

- pomiar grubości murów i ościeży wykonuje się z dokładnością do 1 mm; za wynik należy przyjmować 

średnią arytmetyczną z pomiarów w trzech różnych miejscach, 

 sprawdzenie  prawidłowości  wiązania  elementów  w  murze,  stykach  i  narożnikach  należy 

przeprowadzać przez oględziny w trakcie robót

 sprawdzenie  grubości  spoin  i  ich  wypełnienia  –  należy  przeprowadzać  przez  oględziny 

zewnętrzne i pomiar; pomiar dowolnie wybranego odcinka muru z dokładnością do 1 mm należy 



zawsze wykonać w przypadku murów licowych, natomiast w przypadku murów nielicowych – gdy 

na podstawie  oględzin  uznano,  że  grubość spoiny  może być  przekroczona;  średnią  grubość 

spoin  poziomych  należy  obliczać  przez  odjęcie  przeciętnej  grubości  elementu  murowego  od 

ilorazu wysokości  zmierzonego odcinka muru (o wysokości  co najmniej  1 m) i  liczby warstw 

murowych;  średnią  grubość  spoiny  poziomej  należy  określać  identycznie,  mierząc  poziomy 

odcinek muru;  w przypadku rażących różnic grubości  poszczególnych spoin, sprawdzanie ich 

należy przeprowadzać oddzielnie,  z dokładnością do 1 mm, na ściśle określonych odcinkach 

muru, 

 sprawdzenie  zbrojenia  w  czasie  odbioru  końcowego  –  należy  przeprowadzać  pośrednio  na 

podstawie protokołów odbioru robót spisywanych w trakcie wykonywania i zapisów w dzienniku 

budowy; protokoły i zapisy powinny dotyczyć: 

- sprawdzenia średnic zbrojenia, które powinno być wykonane suwmiarką z dokładnością do 0,5 mm, 

- sprawdzenia długości zbrojenia (całkowitej i poszczególnych odcinków), które powinno być wykonane 

taśmą stalową z dokładnością do 10 mm, 

- sprawdzenia rozstawienia i właściwego powiązania prętów oraz grubości ich otulenia, które powinno 

być wykonane z dokładnością do 1 mm, 

 sprawdzenie  odchylenia  powierzchni  od  płaszczyzny  oraz  prostoliniowości  krawędzi  muru  – 

należy  przeprowadzać  przez  przykładanie  w  dwóch  prostopadłych  do  siebie  kierunkach,  w 

dowolnym miejscu powierzchni muru, oraz do krawędzi  muru, łaty kontrolnej długości 2 m, a  

następnie przez pomiar z dokładnością do 1 mm wielkości prześwitu między łatą a powierzchnią 

lub krawędzią muru, 

 sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi muru – należy przeprowadzać z dokładnością do 

1 mm; badanie można wykonać pionem murarskim i przymiarem z podziałką milimetrową, 

 sprawdzenie poziomości warstw murowych – należy przeprowadzać przyrządami stosowanymi 

do takich pomiarów np. poziomnicą murarską i łatą kontrolną lub poziomnicą wężową, a przy 

budynkach o długości ponad 50 m niwelatorem, 

 sprawdzenie  kątów  pomiędzy  przecinającymi  się  płaszczyznami  dwóch  sąsiednich  murów  – 

należy przeprowadzać mierząc z dokładnością do 1 mm odchylenie (prześwit) przecinających się 

płaszczyzn od kąta przewidzianego w projekcie; odchylenie (prześwit) mierzy się w odległości 

1 m od wierzchołka sprawdzanego kąta; badanie można przeprowadzać stalowym kątownikiem 

murarskim, łatą kontrolną i przymiarem z podziałką milimetrową

7. Wymagania dotyczące obmiaru robót
Ogólne zasady podano w pkt 7 ST-0

8. Odbiór robót budowlanych
Ogólne  zasady odbioru  robót  podano w Specyfikacji  technicznej  nr  ST -  0  punkt  8.  Roboty 

powinny być odebrane i  zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego, przy współudziale 

komisji  wyznaczonej  przez  Zamawiającego.  Odbiór  powinien  być  przeprowadzony  w  czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót.
9. Sposób rozliczenia robót



Ogólne zasady rozliczenia robót podano w Specyfikacji technicznej nr ST - 0 punkt 9.

10. Przepisy związane  
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,  

montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane  dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 ).

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47, poz.401 z 2003r.).

• Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  i  Pracy z  dnia  27 lipca 2004 r.  w sprawie  szkolenia  w 

dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U nr 180 poz.1860 z 2004 r.).

• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (DZ. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016) - wraz z  

późniejszymi zmianami.

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003 nr 

120 poz. 1126)

• Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.1996 nr 

132 poz. 622) - wraz z późniejszymi zmianami.

• PN-EN 771-1:2011 Wymagania dotyczące elementów murowych -- Część 1: Elementy murowe 

ceramiczne 

• PN-EN  845-3+A1:2008  Specyfikacja  wyrobów  dodatkowych  do  murów  -  Część  3:  Stalowe 

zbrojenie do spoin wspornych 

• PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów - Część 2: Nadproża 

• PN-EN 1996-2:2010 Eurokod 6 - Projektowanie konstrukcji  murowych - Część 2: Wymagania 

projektowe, dobór materiałów i wykonanie murów 

• PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu 

• PN-EN 197-1:2012 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku 

• PN-EN 197-2:2002 Cement - Część 2: Ocena zgodności 

• PN-EN 998-2:2010 Wymagania dotyczące zapraw do murów - Część 2: Zaprawa murarska 

• PN-EN 1015-2:2000  Metody  badań  zapraw  do  murów  -  Pobieranie  i  przygotowanie  próbek 

zapraw do badań 

• PN-EN 1015-3:2000 Metody badań zapraw do murów - Określenie konsystencji świeżej  zaprawy 

(za pomocą stolika rozpływu) 

• PN-EN  1015-6:2000  Metody  badań  zapraw  do  murów  -  Określenie  gęstości  objętościowej 

świeżej zaprawy 

• PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu” 



SST – 6 ROBOTY W ZAKRESIE WYKONANIA WIĘŹBY 
DACHOWEJ I POKRYCIA

1. Wstęp
1.1. Przedmiot i zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną - SST- 6

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania 

i odbioru robót w zakresie wykonania konstrukcji drewnianej więźby dachowej i pokrycia związanych z  

budowa 12 wiat  śmietnikowych w ramach projektu „Rewitalizacja zabytkowego osiedla patronackiego 

kopalni Dębieńsko w Czerwionce - Leszczynach”

Niniejsza specyfikacja stosowana będzie jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji zawierają wszelkie 

czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót. Obejmuje ona następujące prace:

• dostawę tarcicy budowlanej na plac budowy,

• pomiary kontrolne stanu wykonania konstrukcji ścian  w zakresie geometrycznej zgodności z

• dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz innymi dokumentami sporządzonymi w trakcie 

realizacji robót: polecenia inspektora nadzoru, protokoły odbioru robót częściowych, itp.,

• zabezpieczenie elementów drewnianych środkami ochrony p. poż. do granicy NRO oraz środkami grzybo-i 

owadobójczymi,

• wykonanie tradycyjnej, drewnianej konstrukcji więźby dachowej,

• zabezpieczenie wiązarów blachami montażowymi, klamrami ciesielskimi itp.

• założenie folii wiatrowej

• wykonanie łacenia połaci dachowej,

• czynności kontrolne, sprawdzające i czynności odbiorowe konstrukcji więźby dachowej,

• wykonanie podbitki dachowej z tarcicy gr 19 mm

• Wykonanie pokrycia dachowego wiat śmietnikowych z blachodachówki

• Wykonanie i montaż obórek blacharskich z blachy powlekanej PCV. Wszystkie obróbki wykonać 

w kolorze brązowym,

• Montaż rynien i rur spustowych z PCV.

1.2. Określenia podstawowe
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi 

Normami i definicjami podanymi w Specyfikacji technicznej nr ST - 0 punkt 1.

1.3. Informacja o terenie budowy
Informacje dotyczące terenu budowy zostały ujęte w Specyfikacji technicznej nr ST - 0 punkt 1.3.

1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych
Informacje dotyczące prac towarzyszących i robót tymczasowych zostały ujęte w Specyfikacji 

technicznej nr ST - 0 punkt 1.4.

2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Specyfikacji technicznej nr ST - 0 punkt 2.



2.2. Stosowane materiały

• krokwie o przekroju 8/ 16 cm z drewna klasy C24 o wilgotności 12%,

• krokwie narożne o przekroju 10/18 cm z drewna klasy C24 o wilgotności 12%,

• słupy o przekroju 14/14 cm z drewna klasy C24 o wilgotności 12%,

• murłata o przekroju 8/12 cm z drewna klasy C24 o wilgotności 12%,

• łaty drewniane o przekroju 4/5 cm z drewna klasy C24 o wilgotności 12%,

• deski czołowe gr. 25 mm z drewna klasy C24 o wilgotności 12%,

• folia wstępnego krycia,

• środek  impregnujący  drewno  z  uwagi  na  ochronę grzybo-  i  owadobójczy oraz  ochronę 

przeciwpożarową do granicy niepalności typu FOBOS M4, 

• materiały pomocnicze:  gwoździe  budowlane, gwoździe ciesielskie,  klamry ciesielskie,  kołki  do 

mocowania obróbek blacharskich, silikon dekarski bezbarwny, 

• podbitka dachowa z tarcicy gr. 19 cm wraz z impregnacją i elementami mocującymi 

• Blachodachówka i gąsiory z blachy stalowej ocynkowanej gr. min. 0,5mm z powłoką plastizolową 

w  kolorze  czerwonym  lub  ceglastym.  Powłoka  ochronna  grubości  minimum  200  mikronów 

matowa.  Profilowanie  o wysokości  od 50 – 60mm, wzór  tłoczenia przypominający dachówkę 

esówkę  lub  karpiówkę.  Nie  dopuszcza  się  łączenia  arkuszy  na  długości  spadku  dachu. 

Gwarancja producenta blachodachówki – minimum 15 lat.

• blacha stalowa powlekana poliestrem w kolorze blachodachówki,

• kołki stalowe ocynkowane do mocowania obróbek blacharskich

• rynny dachowe z PCV Ø70

• rury spustowe z PCV Ø75

• systemowe elementy mocujące rynny i rury spustowe

• inny materiał konieczny do wykonania robót wg projektu budowlano-wykonawczego.

3. Wymagania dotyczące sprzętu do wykonania robót budowlanych  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji technicznej nr ST - 0 punkt 3.

3.2. Stosowany sprzęt

• młotek,

• śrubokręt,

• poziomica,

• wyciągarka,

• wiertarka,

• wkrętarka

• pilarka o drobno zębnych brzeszczotach

• inny sprzęt konieczny do wykonania robót .

Wszelki sprzęt i narzędzia nie gwarantujące zachowania jakości wykonywanych robót, mające 



niekorzystny wpływ na środowisko, zostaną przez zarządzającego realizacją umowy niedopuszczone do 

stosowania. Sprzęt do wykonania robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy.

4. Wymagania dotyczące środków transportu
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji technicznej nr ST - 0 punkt 4.

4.2. Wybór środków transportu
Środkiem  transportu  sprzętu  jest  samochód  skrzyniowy,  względnie  inny,  gwarantujący 

bezpieczny transport.

Używane  pojazdy,  poruszające  się  po  drogach  publicznych  powinny  spełniać  wymagania 

dotyczące przepisów i ruchu drogowego.

5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót

Ogólne wymagania  dotyczące wykonania  robót  podano w Specyfikacji  technicznej  nr  ST -  0 

punkt 5.

5.2. Warunki wykonania robót
Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć 

się  w  pobliżu  miejsca  wykonywanych  robót,  zgodnie  z  aktualnymi  przepisami  dotyczącymi 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót dekarskich.

5.3. Wykonanie więźby dachowej
Przekroje i  rozmieszczenie elementów powinny być zgodnie z dokumentacją techniczną. Przy 

wykonywaniu  znacznej  liczby  jednakowych  elementów  konstrukcyjnych  należy  stosować  wzorniki 

(szablony) z ostruganych desek o wilgotności nie większej niż 18%, ze sklejki lub z płyt twardych płyt 

pilśniowych. Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić ± I mm. Dokładność tą należy sprawdzić 

przez próbny montaż, a następnie sprawdzać okresowo za pomocą taśmy stalowej.

Długość  elementów  wykonanych  według  wzorników  nie  powinna  różnić  się  od  długości 

projektowanych więcej niż 0,5 cm.

Jeżeli zachodzi konieczność obróbki końców elementów podczas montażu, długości powinny być 

większe od długości projektowanych. Nadmiar ten jest zależny od sposobu obróbki końców elementów.

Połączenia  krokwi  połaci  trójkątnych  z  krokwiami  narożnymi  (krawężnicami)  powinny  być 

wykonywane na styk i zbite gwoździami.

Połączenia krokwi z krokwiami koszowymi powinny być wykonywane przez przybicie do krokwi  

koszowej  końców  krokwi  opartych  na  niej  we  wrąbie.  Można  również  stosować  wyżłobienia  krokwi 

koszowej, przybijając krokwie do płaszczyzn bocznych.

Dopuszcza się następujące odchyłki w rozstawie wiązarów pełnych lub krokwi:

± 2cm w osiach rozstawu wiązarów, 

±1 cm w osiach rozstawu krokwi.

Elementy więźby dachowej stykające się z murem lub z betonem powinny być w miejscach styku 

odizolowane co najmniej jedną warstwą papy.



Łaty powinny mieć przekrój dobrany według obliczeń statycznych, jednak nie mniej niż 40x50mm. 

Łaty ułożone poziomo powinny być przybite do każdej krokwi jednym gwoździem okrągłym 40xI00mm lub 

kwadratowym 35xI00mm. Długość gwoździa powinna być co najmniej 2,5 razy większa niż grubość łaty.  

Styki łat powinny znajdować się na krokwi. Odchylenie od wymaganego położenia desek nie powinno być  

większe niż 2mm na 1 m i 30 mm na całej długości dachu. Wzdłuż okapu powinna być umocowana 

deska lub łata grubsza od łat podkładu.

5.4. Wykonanie pokrycia z blachodachówki

Ułożenie na krokwiach drewnianych folii wstępnego krycia z zakładem 15cm i zamocowanie zszywkami 

do  krokwi.  Folię  (wysokoparoprzepuszczalną)  można  przełożyć  przez  kalenicę  –  nie  rozcinać.  Przy 

instalowaniu folii przestrzegać zaleceń producenta folii. Folia nad okapem może być wprowadzona do 

rynny tak aby ewentualne skropliny spływały  do rynny lub pod rynnę wtedy czapy śnieżne i  lód nie 

zatykają szczeliny wentylacyjnej przy okapie. FWK powinna być przyklejona do pasa nadrynnowego za 

pomocą  taśmy  dwustronnie  klejącej.  Nabicie  łat  drewnianych  w  rozstawie  wynikającym  z  instrukcji  

producenta blachodachówki. Sprawdzenie geometrii dachu i dokładności wykonania więźby dachowej. 

Należy zmierzyć przekątne, które powinny być sobie równe.

Montaż pasa nadrynnowego i uchwytów rynnowych w rozstawie co 60cm ze spadkiem rynny  3 mm/mb.  

Montaż rynien z PCV o średnicy 70 mm. Montaż łaty nośnej przy okapie na podkładce dystansowej 

grubości  około 2cm. Montaż blach – kierunek montażu jest  dowolny,  jednak jeżeli  arkusz ma rowek 

kapilarny z lewej  strony,  praktyczniej  jest  prowadzić  montaż z lewej  strony do prawej.  Po wstępnym 

zainstalowaniu pierwszego arkusza następny podkłada się pod poprzedni i sprawdza ułożenie względem 

okapu. Po wstępnym zainstalowaniu arkusza następnego należy przymocować arkusz poprzedni. Blachy 

mocować  do  łat  wkrętami  samowiercącymi  4,8  x  35mm  z  uszczelką  z  EPDM odporną  na  zmiany 

temperatury i promieniowanie słoneczne. Blachy ze sobą łączyć wkrętami samowiercącymi 4,8 x 20mm z 

uszczelką . Wkręty na łatach należy umieszczać w najniższym miejscu fali dachówki,  a do wkręcania 

stosować wiertarkę z płynną regulacją mocy. Łączenie arkuszy na długości blach wykonać na górze fali.  

Zużycie wkrętów zależy od kształtu dachu oraz ilości  obróbek , szacunkowo wynosi  6-7 szt.  na 1m 2 

połaci. Arkusze blach należy przymocować na każdej fali w miejscach : - przy okapie, - przy kalenicy, - 

przy  zakładzie  wzdłużnym,  -  przy  krawędziach  bocznych  dachu  .  W  miejscach  kominów  i  okien 

dachowych arkusze blachy powinny być dłuższe co najmniej      o wielkość jednego przetłoczenia.

Dopasowanie blachy do szerokości dachu : albo przez przesunięcie arkusza o jedna falę albo docięcie 

blachy  narzędziami  nie  powodującymi  uszkodzenia  powłoki  ochronnej  na  blasze.  Po  zamocowaniu 

blachy na dachu należy z niej zerwać folię ochronną tak aby uszczelka z tworzywa EPDM znajdująca się  

pod podkładką wkrętu samowiercącego dolegała bezpośrednio do blachy.

Montaż  obróbek  –  niedopuszczalne  jest  stosowanie  jakichkolwiek  obróbek  z  blach  miedzianych  na 

dachach krytych blachami ocynkowanymi lub lakierowanymi. Stosować obróbki z blachy powlekanej w 

kolorze blachodachówki.

Kalenica  tzw.  baryłkowa  powinna  być  zamocowana  minimum  na  co  drugim  grzbiecie  blachy 

dachówkowej. Między blachą gąsiora a blachą dachową wcisnąć uszczelkę z pianki PU stosowną do 

kształtu fali blachodachówki. W uszczelce co 1,50m zostawić otwór wentylacyjny szerokości 1cm.



Roboty wykonywać przy temp. otoczenia nie niższej niż -5 st C.

Po blasze można chodzić tylko w miękkim obuwiu stawiając kroki tylko po dnie fali. Należy przykręcić  

blachy zanim zacznie się po nich chodzić.

Na dachu nie wolno pozostawić żadnych opiłków lub wiórków po wierceniu lub cięciu arkuszy.

W trakcie robót montażowych należy chronić  powłokę płyt  i  obróbek przed uszkodzeniem, a 

zwłaszcza:

• nie używać do cięcia urządzeń szybkoobrotowych np. szlifierka kątowa

• używać  do   przycinania   płyt   pilarek  o  drobno  zębnych   brzeszczotach,   a  do  obróbek 

blacharskich nożyc ręcznych

• po każdym cięciu starannie usunąć opiłki metalu

• folię z płyt i obróbek należy zdjąć po zakończeniu montażu

• wszystkie  uszkodzenia  lakieru   blach  okładzinowych   powstałe  w  trakcie  montażu   należy 

zabezpieczyć farbą zaprawkową

• używać jedynie łączników ocynkowanych lub nierdzewnych

Po zakończeniu montażu należy starannie umyć powierzchnię płyt  stosując wodę z dodatkiem 

środków  czyszczących.  Ewentualne  ubytki  powłoki  lakierniczej  należy  uzupełnić  farbą  zaprawkową 

polecaną przez producenta.

5.5. Wykonanie systemu odwodnienia dachów
Materiały należy dostarczyć na budowę wraz z kartami gwarancyjnymi i świadectwami jakości. 

Dostarczone materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i jakości wykonania produktu.

Uchwyty  stalowe,  doczołowe montować bezpośrednio  do belki  okapowej  wkrętami do drewna. 

Rozstaw uchwytów maksymalnie co 70cm.

Montaż rynny należy wykonać, zakładając jej przednie wywinięcie na przedni nosek uchwytu, a 

następnie  wcisnąć  ją  tylnym  wywinięciem  pod  tylny  nosek  uchwytu.  Połączenie  rynien  wykonać  za 

pomocą złączki. Aby umożliwić szybki i niezakłócony przepływ wody przez złączkę, a także zwiększyć 

sztywność danego odcinka, w złączce należy umieścić wkładkę.

Przed montażem leja spustowego należy ustalić jego położenie, a następnie nałożyć go na rynnę 

i  przez króciec leja wytrasować na rynnie otwór.  Zdjąć lej spustowy i piłą do metalu wyciąć otwór w  

rynnie. Po oczyszczeniu otworu z zadr na rynnę nałożyć lej spustowy i oba elementy zainstalować w 

uchwytach.  Po  zamontowaniu  leja  spustowego  należy  włożyć  siatkę  chroniącą  rurę  spustową  przed 

liśćmi i innymi zabrudzeniami.

Montaż  rury  spustowej  wykonać  za  pomocą  dwóch  kolan  dwukielichowych  i  odcinka  rury. 

Bezpośrednio pod kolanem musi być zamontowany uchwyt. Łączenie rur odbywa się przez złączki, które  

zawsze  muszą  być  skierowane częścią  kołnierzową  ku  górze.  W kołnierzu  należy  pozostawić  około 

10mm luzu niezbędnego ze względu na rozszerzalność termiczną rur. Bezpośrednio pod złączką musi  

być zamontowany uchwyt. Maksymalny rozstaw uchwytów co 2m. Na dolnym odcinku rury spustowej 

należy zamontować czyszczak.

5.6. Montaż obróbek blacharskich
Obróbki i inne elementy wykonać biorąc pod uwagę grubości warstw dachów. 



6. Kontrola jakości, odbioru wyrobów i robót budowlanych   

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady dotyczące kontroli  jakości  robót  podano w Specyfikacji  technicznej  nr ST - 0 

punkt 6.
6.2. Kontrola jakości robót
Kontrola jakości robót powinna obejmować: 

• kontrolę elementów składowych, kontrolę kompletności wykonania robót,

• kontrolę wykonania  poszczególnych  elementów w odniesieniu do  przedmiotowych  norm i 

przepisów,

• kontrola wykonanych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

• Kontrolę szczelności dachów

7. Wymagania dotyczące obmiaru robót
Ogólne zasady podano w pkt 7 ST-0

8. Odbiór robót budowlanych
Ogólne  zasady odbioru  robót  podano w Specyfikacji  technicznej  nr  ST -  0  punkt  8.  Roboty 

powinny być odebrane i  zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego,  przy współudziale 

komisji  wyznaczonej  przez  Zamawiającego.  Odbiór  powinien  być  przeprowadzony  w  czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót.

9. Sposób rozliczenia robót
Ogólne zasady rozliczenia robót podano w Specyfikacji technicznej nr ST - 0 punkt 9.

10. Przepisy związane  
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,  

montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane  dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 ).

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47, poz.401 z 2003r.).

• Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  i  Pracy z  dnia  27 lipca 2004 r.  w sprawie  szkolenia  w 

dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U nr 180 poz.1860 z 2004 r.).

• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (DZ. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016) - wraz z  

późniejszymi zmianami.

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 

120 poz. 1126 )



• Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 1996 nr  

132 poz. 622 ) - wraz z późniejszymi zmianami.

• Instrukcje techniczne producentów zastosowanych materiałów.

• PN-B-10245:1961 Roboty  blacharskie  budowlane  z  blachy  stalowej  ocynkowanej  i  cynkowej.  

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

• PN-B-0236I:I999 Pochylenia połaci dachowych.

• PN-EN 338:2004 Drewno konstrukcyjne Klasy wytrzymałości

• PN-EN  518:2000  Drewno  konstrukcyjne.  Sortowanie.  Wymagania  w  odniesieniu  do  norm 

dotyczących  sortowania  wytrzymałościowego  metodą  wizualną  PN-EN  519:2000  Drewno 

konstrukcyjne.  Sortowanie.  Wymagania  dla  tarcicy  sortowanej  wytrzymałościowo  metodą 

maszynową oraz dla maszyn sortujących

• PN-B-03I50:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie

• PN-B-03I50:2000/AzI:200I Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

• PN-B-03I50:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane Obliczenia statyczne i projektowanie

• PN-B-03I50:2000/Az3:2004 Konstrukcje drewniane Obliczenia statyczne i projektowanie

• PN-C-04906:2000 Środki ochrony drewna. Ogólne wymagania i badania

• PN-EN 9I2:2000 Łączniki do drewna. Dane techniczne łączników stosowanych w konstrukcjach 

drewnianych

• PN-EN  508-1:2003  Wyroby  do  pokryć  dachowych  z  metalu.  Charakterystyka  wyrobów 

samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję.-Część 1: Stal.

• PN-EN 502 :2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z blachy ze 

stali odpornej na korozję układanych na ciągłym podłożu.

• PN-EN  ISO  12944-7  :2001Farby  i  lakiery.  Ochrona  przed  korozją  konstrukcji  stalowych  za 

pomocą ochronnych systemów malarskich. Cz.7 : Wykonanie i nadzór prac malarskich.

• PN-EN 10142 Blachy stalowe ocynkowane

• PN-EN 10169-1 Blachy stalowe powlekane



SST – 7 ROBOTY W ZAKRESIE WYKONANIA PODBUDÓW 
I NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

1. Wstęp  
1.1. Przedmiot i zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną - SST- 7

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania 

i odbioru robót w zakresie wykonania podbudów, nawierzchni z kostki brukowej betonowej związanych z 

budowa 12 wiat  śmietnikowych w ramach projektu „Rewitalizacja zabytkowego osiedla patronackiego 

kopalni Dębieńsko w Czerwionce - Leszczynach”

Niniejsza specyfikacja stosowana będzie jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji zawierają wszelkie 

czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót. Obejmuje ona następujące prace:

• Usunięcie warstwy humusu

• Zasypanie wykopów

• Zagęszczenie gruntu

• Wykorytowanie i niwelacja terenu pod nowe podbudowy,

• Wywóz gruntu wraz z utylizacją,

• Ułożenie obrzeży betonowych 30x8 cm,

• Ułożenie  i  zagęszczenie  warstwy  z  piasku  o  frakcji  ziaren  0,075  -  2,0mm,  stabilizowanego 

mechanicznie, gr. 10 cm (w środku wiat śmietnikowych oraz w miejscach chodników i dojść)

• Ułożenie  dolnej  warstwy  podbudowy  zasadniczej  z  kruszywa  łamanego,  stabilizowanego 

mechanicznie  frakcja  31,5mm – 63,0  mm, gr.  15 cm;  (w środku wiat  śmietnikowych  oraz w 

miejscach chodników i dojść)

• Ułożenie  górnej  warstwy  podbudowy  zasadniczej  z  kruszywa  łamanego,  stabilizowanego 

mechanicznie frakcja 4,0 – 31,5 mm, gr. 8 cm; (w środku wiat śmietnikowych oraz w miejscach 

chodników i dojść)

• Ułożenie  nawierzchni  z  kostki  betonowej  prostokątnej  gr.  6  cm  na  podsypce  cementowo- 

piaskowej - frakcja ziaren 0,075 - 2,0mm :

• w kolorze szarym – w środku wiat śmietnikowych oraz w miejscach chodników i dojść

• kolorze grafitowym - w miejscach chodników i dojść (około 10% z całości kostki do ułożenia)

• • Uporządkowanie terenu,

1.2. Określenia podstawowe
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi 

Normami i definicjami podanymi w Specyfikacji technicznej nr ST - 0 punkt 1.

1.3. Informacja o terenie budowy
Informacje dotyczące terenu budowy zostały ujęte w Specyfikacji technicznej nr ST - 0 punkt 1.3.

1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych
Informacje dotyczące prac towarzyszących i robót tymczasowych zostały ujęte w Specyfikacji 

technicznej nr ST - 0 punkt 1.4.



2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Specyfikacji technicznej nr ST-0 punkt 2.

2.2. Stosowane materiały

• słupki drewniane iglaste, kl.3, 70mm, suche, obrzynane;

• beton zwykły C8/10 (B10);

• Kruszywa mineralne do betonu zwykłego wymagania:

Należy  stosować  kruszywo  naturalne  (żwiry,  piaski,  pospółki)  spełniające  wymagania  normy  PN-EN 

12620:2004  „Kruszywa  do  betonu”.  Uziarnienie  kruszywa  powinno  być  tak  dobrane,  aby  mieszanka 

betonowa wykazywała maksymalną szczelność i urabialność przy minimalnym zużyciu cementu i wody. 

Własności kruszyw powinny być określone na podstawie badań laboratoryjnych wykonanych zgodnie z 

PN-B-06714 Kruszywa  mineralne.  Kruszywo  powinno spełniać  wymagania  szczegółowe określone  w 

poniższej tabeli:
L.p. Właściwości Wymagania Badania wg normy

1 Zawartość pyłów mineralnych poniżej 0,063 mm, 

% nie więcej niż

4 PN-B-06714/13

2 Zawartość zanieczyszczeń organicznych Barwa cieczy nad 

kruszywem nie 

ciemniejsza od

barwy wzorcowej

PN-B-06714/12

3 Zawartość zanieczyszczeń obcych, 

% nie więcej niż

0,5 PN-B-06714/12

4 Mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach w 

metodzie bezpośredniej, % nie więcej niż

10 PN-B-06714/19

5 Nasiąkliwość wagowa frakcji większych od 2 mm, 

% nie więcej niż

5 PN-B-06714/18

6 Zawartość ziaren nieforemnych, % nie więcej niż 30 PN-B-06714/7

7 Zawartość związków siarki w przeliczeniu na SO3, 

% nie więcej niż

1 PN-B-06714/28

Kruszywa powinny pochodzić ze źródeł wcześniej akceptowanych przez Zamawiającego. 

Kruszywa należy gromadzić na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach 

zabezpieczających przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem różnych rodzajów i frakcji 

kruszyw.

• Cement portlandzki CEM II 32,5 z dodatkami dostarczony luzem lub w workach. Cement do 

betonów i zapraw powinien spełniać wymagania normy PN-EN 197-1:2002 "Cement. Część 1: 

Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku". Cement 

powinien być sypki, bez zawartości grudek, Czas przechowywania cementu nie może być 

dłuższy niż 3 miesiące.

• Woda do zapraw i betonów wolna od zanieczyszczeń; można użyć każdą wodę zdatną do picia;  



Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 

tłuszcze organiczne, oleje, muł oraz inne zanieczyszczenia.

• Do  przygotowania  zapraw,  betonów  i  skrapiania  podłoża  stosować  wodę  odpowiadającą 

wymaganiom  normy  PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa  do  betonu.  Specyfikacja  pobierania 

próbek, badanie i  ocena przydatności  wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z 

procesów produkcji betonu.

• Piasek  do  nawierzchni  drogowych  frakcja  0,075-2mm;  Piasek  powinien  spełniać  wymagania

obowiązującej  normy  przedmiotowej,  a  w  szczególności:  nie  zawierać  domieszek

organicznych,  mieć  frakcje  różnych  wymiarów  tj.  piasek  drobnoziarnisty  0,25-0,5mm,  piasek

średnioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm.

• Piasek  średnio  lub  gruboziarnisty  stosowany  na  warstwę  odsączającą  powinien  spełniać 

wymagania normy BN-87/6774-04 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek należy 

składować w warunkach zabezpieczających przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi 

kruszywami.  Podłoże  w  miejscu  składowania  powinno  być  równe,  utwardzone  i  dobrze 

odwodnione.

• kruszywo kamienne naturalne łamane - frakcja 4,0-31,5mm;

• kruszywo kamienne naturalne łamane - frakcja 31,5-63,0mm;

• Materiałem  do  wykonania  podbudowy  z  kruszyw  łamanych  stabilizowanych  mechanicznie 

powinno być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni 

narzutowych  i  otoczaków  albo  ziaren  żwiru  większych  od  8  mm.  Kruszywo  powinno  być 

jednorodne bez zanieczyszczeń i bez domieszek gliny.

• Krzywa uziarnienia kruszywa, określona wg PN-B-06714-15 „Kruszywa mineralne” powinna leżeć 

miedzy krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi w normie. Krzywa uziarnienia 

kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej uziarnienia   do 

górnej   krzywej   granicznej   uziarnienia   na   sąsiednich   sitach.   Wymiar

• największego  ziarna   kruszywa   nie   może  przekraczać  2/3  grubości  warstwy  układanej  

jednorazowo.

• obrzeże betonowe 100x30x8cm, szare, gat. I;

• kostka brukowa betonowa w kształcie prostokąta, gr. 6cm, w kolorze szarym;

• kostka brukowa betonowa, prostokątna, gr.6 cm, w kolorze grafitowym;

3. Wymagania dotyczące sprzętu do wykonania robót budowlanych
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji technicznej nr ST - 0 punkt 3.

3.2. Stosowany sprzęt
• łopaty,

• taczki,

• grabie,

• młotek,



• samochód dostawczy,

• koparko - ładowarka,

• wibrator powierzchniowy spalinowy,

• walec statyczny samojezdny,

• piła do cięcia kostki,

• wszelki sprzęt niezbędny do wykonania robót,

Wszelki sprzęt i narzędzia nie gwarantujące zachowania jakości wykonywanych robót, mające 

niekorzystny wpływ na środowisko, zostaną przez zarządzającego realizacją umowy niedopuszczone do 

stosowania. Sprzęt do wykonania robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy.

4. Wymagania dotyczące środków transportu
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji technicznej nr ST - 0 punkt 4.

4.2. Wybór środków transportu
Środkiem  transportu  sprzętu  i  materiałów  są  samochody  dostawcze  i  samowyładowcze, 

względnie inne, gwarantujący bezpieczny transport, chroniące sprzęt i materiały przed uszkodzeniem. 

Nadmiar gruntu należy wywieźć samochodami skrzyniowymi, samowyładowczymi.

5.Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych  
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót

Ogólne wymagania  dotyczące wykonania  robót podano w Specyfikacji  technicznej  nr  ST -  0 

punkt 5.

5.2. Warunki wykonania robót
Korytowanie i niwelacja terenu:

Usunięcia  humusu  należy  dokonać  na  powierzchni  odpowiadającej  zewnętrznemu  obrysowi 

obiektu drogowego, powiększonego o około 0,5 - 1,0m z każdej strony.

Kolejność i sposób wykonywania robót powinien zapewniać stałe odprowadzenie wód z terenu 

robót. Jeżeli  w trakcie prowadzenia robót Wykonawca napotka na nieprzewidziane projektem obiekty 

podziemne i materiały tj. urządzenia i przewody infrastruktury instalacyjnej, kanały, dreny, pozostałości 

konstrukcji, materiały nadające się do dalszego użytku (złoża kamienia naturalnego, żwiru, piasku) dalsze 

roboty  należy  przerwać  do  czasu  uzgodnienia  dalszego  postępowania.  Podobnie  w  przypadku 

odsłonięcia elementów mogących stać się przedmiotem wykopalisk archeologicznych, niewybuchów itp. 

roboty należy przerwać i powiadomić odpowiednie władze administracyjne, a miejsca te zabezpieczyć 

przed dostępem osób postronnych i zwierząt. Prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

Podbudowy zasadnicze:

Podbudowy należy układać i zagęszczać warstwowo z jednakową grubością na całej szerokości 

nawierzchni. Minimalna grubość warstwy podbudowy z tłucznia nie może być po zagęszczeniu mniejsza 

od 1,5-krotnego wymiaru największych ziaren tłucznia.  Maksymalna grubość warstwy podbudowy po 

zagęszczeniu nie może przekraczać 20cm. Podbudowę o grubości powyżej 20 cm należy wykonywać w 

dwóch warstwach.



Kruszywo grube powinno być rozłożone w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu układarki 

albo  równiarki.  Grubość  rozłożonej  warstwy  luźnego  kruszywa  powinna  być  taka,  aby  po  jej 

zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnęła grubość projektowaną.

Zagęszczanie  podbudowy  o  przekroju  daszkowym  powinno  rozpocząć  się  od  krawędzi  i  stopniowo 

przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w kierunku osi jezdni. Zagęszczenie 

podbudowy  o  jednostronnym  spadku  poprzecznym  powinno  rozpocząć  się  od  dolnej  krawędzi  i 

przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi.

W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywałowaniu kruszywa grubego należy 

rozłożyć kruszywo drobne w równej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do zagęszczania 

należy  użyć  walca  wibracyjnego  o  nacisku  jednostkowym  co  najmniej  18kN/m,  albo  płytową 

zagęszczarką  wibracyjną  o  nacisku  jednostkowym  co  najmniej  16kN/m2.  Grubość  warstwy  luźnego 

kruszywa drobnego powinna być taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostały 

wypełnione kruszywem drobnym. Jeżeli to konieczne, operacje rozkładania i wywibrowywania kruszywa 

drobnego należy powtarzać aż do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penetrować warstwę kruszywa 

grubego.

Po zagęszczeniu cały nadmiar kruszywa drobnego należy usunąć z podbudowy szczotkami tak, 

aby ziarna kruszywa grubego wystawały nad powierzchnię od 3 do 6mm.

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w 

dobrym stanie. Jeżeli  Wykonawca będzie wykorzystywał,  za zgodą Inżyniera,  gotową podbudowę do 

ruchu    budowlanego,   to   jest   obowiązany   naprawić   wszelkie   uszkodzenia   podbudowy,  

spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy

obciąża Wykonawcę robót.

Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej:

Struktura  kostek  betonowych  powinna  być  zwarta,  bez  rys,  pęknięć,  plam  i  ubytków. 

Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste.

Kostkę należy układać ok. 1,5cm wyżej chodnika, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka 

ulega zagęszczeniu.  Na podsypkę należy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-06712. 

Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5cm. Podsypka powinna 

być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana.

Kostkę należy ułożyć w taki sposób, aby szczeliny miedzy kostkami wynosiły od 2 do 3mm. Po 

ułożeniu, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnie ułożonych kostek przy 

użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. Należy zastosować 

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 nawierzchnie. 

Zasypanie i zagęszczenie wykopu:

Zasypywanie wykopów należy prowadzić warstwami grubości 20 cm z zagęszczeniem każdej 

warstwy dla uzyskania współczynnika zagęszczenia Wz=1,0.

Do zasypu należy używać gruntów sypkich, mało spoistych nie zawierających korzeni oraz torfu i 



pozostałości materiałów budowlanych. Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne.

Wskaźnik zagęszczenia obsypki Is według próby Proctora powinien wynosić 92 %.

Zagęszczenie  gruntu  w  wykopach  i  miejscach  zerowych  robót  ziemnych  powinno  spełniać 

wymagania, dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia Is = 1,00.

Nie  należy  dopuszczać  ruchu  budowlanego  po  dnie  wykopu  o  ile  grubość  warstwy  gruntu 

(nadkładu)  powyżej  rzędnych  robót  ziemnych  jest  mniejsza  niż  0,3  m.  Z  chwilą  przystąpienia  do 

ostatecznego profilowania  dna wykopu dopuszcza  się  po nim jedynie  ruch maszyn  wykonujących  tę 

czynność budowlaną.

6. Kontrola jakości, odbioru wyrobów i robót budowlanych  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w Specyfikacji technicznej nr ST - 0 punkt 6.

6.2. Kontrola jakości robót

Sprawdzenie jakości wykonania robót polega na wizualnej ocenie wykonania robót budowlanych: 

podkładów  z  piasku,  podbudowy,  nawierzchni  chodnika  i  uporządkowania  terenu  po  wykonanych 

robotach.  Zastosowane  materiały  muszą  posiadać  odpowiednie  atesty,  certyfikaty  zgodności  lub 

aprobaty  techniczne.  Fakt  dokonania  kontroli  kierownik  budowy  potwierdza  wpisem  do  dziennika 

budowy. Kontrola jakości robót powinna obejmować:

• kontrolę elementów składowych

• kontrolę kompletności wykonania robót

• kontrolę wykonania poszczególnych elementów w odniesieniu do przedmiotowych norm i 

przepisów;

• kontrolę wykonanych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową;

7. Wymagania dotyczące obmiaru robót
Ogólne zasady podano w pkt 7 ST-0

8. Odbiór robót budowlanych
Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji technicznej nr ST - 0 punkt 8. Prawidłowość  

wykonania  wszystkich  robót  związanych  z  wykonaniem nawierzchni  wiat  śmietnikowych  i  chodników 

(dojść)  powinny  być  odebrane  i  zaakceptowane  przez  inspektora  nadzoru  inwestorskiego,  przy 

współudziale komisji wyznaczonej przez Zamawiającego. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek, bez hamowania postępu robót.

9. Sposób rozliczenia robót
Ogólne zasady rozliczenia robót podano w Specyfikacji technicznej nr ST - 0 punkt 9.

10. Przepisy związane  
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,  

montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane  dotyczące 



bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 ).

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47, poz.401 z 2003r.).

• Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  i  Pracy z  dnia  27 lipca 2004 r.  w sprawie  szkolenia  w 

dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U nr 180 poz.1860 z 2004 r.).

• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (DZ. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016) - wraz z  

późniejszymi zmianami.

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 

120 poz. 1126 )

• Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 1996 nr  

132 poz. 622 ) - wraz z późniejszymi zmianami.

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.  w sprawie 

warunków technicznych,  jakim powinny odpowiadać drogi  publiczne i  ich usytuowanie (Dz.U. 

1999 nr 43 poz. 430 ) - wraz z późniejszymi zmianami.

• PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania Ogólne

• PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

• PN-EN  13043:2004  Kruszywa  do  mieszanek  bitumicznych  i  powierzchniowych  utrwaleń

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

• PN-S-96023:1984 Konstrukcje drogowe Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego

• Instrukcje techniczne producentów zastosowanych materiałów.

• PN-EN 14227-3 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym.

UWAGA:
Niniejsza  Szczegółowa  Specyfikacja  Techniczna  zawiera  szczegółowy  opis 
wykonywania, odbiorów, kontroli robót, badań, itp., informując Wykonawcę robót 
o sposobie ich realizacji oraz Inspektora nadzoru o przysługujących mu prawach 
przy realizacji  nadzoru.  Ze względu na ilość i  szczegółowość tych  czynności, 
przyjmuje  się  że  zakres  czynności  sprawdzających  realizowanych  przez 
Inspektora  nadzoru  może  być  zredukowany  do  czynności  niezbędnych 
warunkujących  prawidłowe wykonanie  prac  objętych  zamówieniem.  Decyzję  o 
podejmowanych  czynnościach  sprawdzających  podjąć  może  samodzielnie 
Inspektor Nadzoru lub w porozumieniu z osobą upoważnioną przez Kierownika 
Jednostki Zamawiającej. 


