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Zakres opracowania: 
 

I. Ogólna specyfikacja techniczna (ST) 
 

II. Szczegółowe specyfikacje techniczne (SST) 
 

SST 001  Przygotowanie placu budowy i roboty wyburzeniowe 
CPV 45111200-0 Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowę i 

roboty ziemne 
CPV 45111100-9     Roboty w zakresie burzenia i roboty ziemne 

 
 

SST 002  Roboty żelbetowe 
  CPV 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego 
 

 

SST 003  Konstrukcje stalowe 
  CPV 45223000-6 Konstrukcje stalowe 
  

SST 004  Roboty wykończeniowe  
  

 SST - 4.1  Tynkowanie      CPV 45410000-4 

SST - 4.2  Roboty malarskie      CPV 45442100-8 

 SST - 4.3  Kładzenie i wykładanie podłóg    CPV 45432100-5 
 

SST 005  Roboty w zakresie infrastruktury zewnętrznej 

 SST – 5.1 NAWIERZCHNIA  Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ 
Roboty w zakresie nawierzchni dróg   CPV 45233220-7 

 SST – 5.2 NAWIERZCHNIA  Z KOSTKI GRANITOWEJ 
Roboty w zakresie nawierzchni dróg   CPV 45233220-7 
 
 

 
   
 

 



OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST 00) 
 
 
1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia 
 
Nazwa inwestycji: Projekt przebudowy schodów wejściowych do budynku Prokuratury Rejonowej 

w Bielsku-Białej przy ul. Listopadowej 31 

 

Lokalizacja:  ul. Listopadowa 31,  43-300 Bielsko-Biała 
 
 
Rodzaj inwestycji: roboty budowlano – remontowe 
 
 
1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego: 
 
Zamawiający: Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej,  

           ul. Legionów 79, 43-300 Bielsko-Biała  

 

Instytucja finansująca: Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej,  

           ul. Legionów 79, 43-300 Bielsko-Biała  

 
Wykonawca:  po rozstrzygnięciu przetargu 
 
1.3. Charakterystyka przedsięwzięcia 
 
Przedsięwzięcie obejmuje przebudowę schodów wejściowych do budynku Prokuratury Rejonowej w 
Bielsku-Białej. 
 

• Remont schodów w części wtórnej: 

 Skucie istniejącego wykończenia schodów, 

 Rozbiórka murka oporowego między spocznikiem a terenem zielonym, 

 Wyrównanie długości stopni poprzez podkucie lub nadlanie, 

 Wykonanie balustrad stalowych, 

 Wykonanie systemu odladzania, 

 Położenie okładziny z płyt z piaskowca na schodach, 

• Remont schodów zabytkowych: 

 Oczyszczenie przez piaskowanie, 

 Uzupełnienie uszczerbień, 

 Impregnacja stopni i podstopnic, 

• Remont betonowych balustrad pełnych: 

 Skucie odspajającego się tynków, 



 Wykonanie tynkowania, 

 Imregnacja betonowych stopni i podstopnic, 

• Wykonanie terenu utwardzonego: 

 Wykonanie podbudowy, 

 Położenie kostki betonowej, 

 Położenie kostki granitowej. 
 

 
1.4. Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do 
realizacji robót. 

 
1.4.1 Spis projektów i rysunków wykonawczych: 

• Projekt przebudowy schodów wejściowych do budynku Prokuratury Rejonowej w Bielsku-Białej 
przy ul. Listopadowej 31 

• Przedmiar robót. 
 
1.4.2 Spis szczegółowych specyfikacji technicznych 
 

- ogólna specyfikacja techniczna, 
 

- szczegółowe specyfikacje techniczne: 
 

SST 001  Przygotowanie placu budowy i roboty wyburzeniowe 
CPV 45111200-0 Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowę i 

roboty ziemne 
CPV 45111100-9     Roboty w zakresie burzenia i roboty ziemne 

SST 002  Roboty żelbetowe 
  CPV 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego 
SST 003  Konstrukcje stalowe 
  CPV 45223000-6 Konstrukcje stalowe  
SST 004  Roboty wykończeniowe   

 SST - 4.1  Tynkowanie      CPV 45410000-4 

SST - 4.2  Roboty malarskie      CPV 45442100-8 

 SST - 4.3  Kładzenie i wykładanie podłóg    CPV 45432100-5 

SST 005  Roboty w zakresie infrastruktury zewnętrznej 

 SST – 5.1  Nawierzchnia  z kostki brukowej betonowej   
Roboty w zakresie nawierzchni dróg   CPV 45233220-7 

 SST – 5.2  Nawierzchnia  z kostki brukowej betonowej   
Roboty w zakresie nawierzchni dróg   CPV 45233220-7 

 
    

 
1.4.3 Zgodność robót z dokumentacją techniczną 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową, 
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji. 
 



Dokumentacja kontraktowa, Specyfikacja Techniczna  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane przez 
Inwestora Wykonawcy stanowią część zlecenia, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich 
są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Przetargowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 
1.5. Określenia podstawowe 

 
Ilekroć w ST jest mowa o: 
 
1.5.1.obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć: 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno- użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
c) obiekt małej architektury; 
 
1.5.2.budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
1.5.3.budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a 
także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego 
1.5.4.robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
1.5.5.remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej 
konserwacji. 
1.5.6.terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane 
wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
1.5.7.certyfikacie zgodności - należy przez to rozumieć dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę 
certyfikującą, potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną 
specyfikacją techniczną. 
1.5.8.deklaracji zgodności - należy przez to rozumieć oświadczenie producenta lub jego upoważnionego 
przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze 
zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 
1.5.9.aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
1.5.10.wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób 
trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw 
wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 
1.5.11.dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany i przez właściwy organ zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
1.5.12.inspektorze nadzoru budowlanego - należy przez to rozumieć osobę posiadającą odpowiednie 
wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonującą samodzielne 
funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. 
Reprezentuje on interesy na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, 
bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze 
instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 
1.5.13.kierowniku budowy - należy przez to rozumieć osobę wyznaczoną przez Wykonawcę robót, 
upoważnioną do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 
ponoszącą ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 



1.5.14.rejestrze obmiarów (książce obmiarów) - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez ZRU 
książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych 
robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez ZRU. 
1.5.15.materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również 
różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
1.5.16.odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi 
tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
1.5.17.obmiarze robót - należy przez to rozumieć pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonany w 
celu weryfikacji ich ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo 
obliczenia wartości robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem. 
1.5.18.odbiorze częściowym (robót budowlanych) - należy przez to rozumieć nieformalną nazwę 
odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających, a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, 
urządzeń technicznych i przewodów kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się także odbiór 
części obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem 
do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako „odbiór końcowy”. 
1.5.19.odbiorze gotowego obiektu budowlanego - należy przez to rozumieć formalną nazwę czynności, 
zwanych też „odbiorem końcowym”, polegającym na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od wykonawcy 
gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach 
zawodowych, wyznaczoną przez inwestora, ale nie będąca inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej 
budowie. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót 
budowlanych, łącznie z zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu  budowy i ewentualnie terenów 
przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji 
powykonawczej. 
1.5.20.przedmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót 
podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem 
podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych 
robót podstawowych. 
1.5.21.robotach podstawowych - należy przez to rozumieć minimalny zakres prac, które po wykonaniu 
są możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty 
stopień scalania robót. 
1.5.22.wspólnym słowniku zamówień - należy przez to rozumieć system klasyfikacji produktów, usług i 
robót budowlanych, stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego 
oraz słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii 
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do 
określenia przedmiotu zamówienia przez zamawiającego z ówczesnych Państw Członkowskich UE 
stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. 
1.5.23.zarządzającym realizacją umowy - należy przez to rozumieć osobę prawną lub fizyczną 
określoną w istotnych postanowieniach umowy, zwaną dalej zarządzającym, wyznaczoną przez 
zamawiającego, upoważnioną do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie 
określonym w udzielonym pełnomocnictwie. 
 
1.5.24. zewnętrznej przegrodzie budowlanej – należy przez to rozumieć przegrodę oddzielającą 
pomieszczenie w budynku od powietrza zewnętrznego. 
 
Polskie prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy 
od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 



 
ST  - ogólna specyfikacja techniczna 
SST  -  szczegółowa specyfikacja techniczna 
ZRU - zarządzający realizacją umowy 
 
 
2.PROWADZENIE ROBÓT 
 
2.1.Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 
harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność 
z dokumentacją kontraktową, wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami zarządzającego 
realizacją umowy (ZRU). 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu 
robót, jeśli wymagać tego będzie zarządzającego realizacją umowy, zostaną poprawione przez 
wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 
zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie i szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji 
zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne 
niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
 
2.2.Teren budowy 
 
2.2.1.Charakterystyka terenu budowy 
Granice terenu budowy wyznaczone są granicami działki, na której zlokalizowany jest obiekt, 
a w szczególności mieszczą się w obrębie samego obiektu. 
 
2.2.2.Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach określonych 
w umowie. 
W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy: 
1) dokumentacje techniczną określoną w p. l .4, 
2) kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji przez 
zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót 
 
2.2.3.Ochrona i utrzymanie terenu budowy 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów 
wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez 
cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący 
zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację robót jeśli w jakimkolwiek czasie 
wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. 
W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, tymczasowe 
zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki drogowe etc. żeby 
zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne 
urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 



Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie wszystkich 
reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub 
zniszczenia do odbudowy na własny koszt. 
 
2.2.4.Ochrona własności i urządzeń 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych urządzeń 
znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi, kable etc. Przed rozpoczęciem robót 
wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji i urządzeń, informacje 
podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego. Wykonawca 
spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed 
uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. 
W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w granicach 
placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego realizacją umowy o zamiarze 
rozpoczęcia takiej pracy. 
Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o każdym przypadkowym 
uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej 
możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania, w 
instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym 
przez zamawiającego. 
 
2.2.5.Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 
W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we 
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu 
zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki, żeby stosować się do 
wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego 
terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie 
zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością. 
 
2.2.6.Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i odzież 
wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty 
zachowania zgodności ze wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są 
wliczone w cenę umowną. 
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie 
gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we 
wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały 
łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości 
od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji 
robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 
Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących 
promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakiekolwiek 
materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą być poświadczone 
przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne 
tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały 
pylące) mogą być dozwolone pod warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich 



wbudowania. Przed użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich 
władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 
 
 
 
2.3.Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i 
wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych 
do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest zobowiązany opracować i 
przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, program zapewnienia bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, żeby personel nie pracował w warunkach, które są 
niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych. 
 
2.4.Dokumenty budowy 
 
2.4.1.Książka obmiaru robót 
Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego elementu 
realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieżąco i zapisywane do 
książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte w wycenionym przez wykonawcę i 
wyceniony przedmiar robót, stanowiący załącznik do umowy. 
 
2.4.2.Inne istotne dokumenty budowy 
a) Dokumenty wchodzące w skład umowy; 
b) Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy ; 
c) Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilnoprawne; 
d) Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie; 
e) Protokoły odbioru robót, 
f) Opinie ekspertów i konsultantów, 
g) Korespondencja dotycząca budowy. 
 
2.4.3.Przechowywanie dokumentów budowy 
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie zabezpieczonym 
miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi 
wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu zarządzającego 
realizacją umowy zarządzającego realizacją umowy oraz upoważnionych przedstawicieli 
zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie. 
 
 
3.ZARZĄDZAJĄCY REALIZACJĄ UMOWY 

Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego reprezentuje 
interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych 
z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej 
oraz postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z 
przepisami prawa budowlanego, zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza inspektorów 
nadzoru działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydawane 
przez nich polecenia mają moc poleceń zarządzającego realizacją umowy. 



 

4.MATERIAŁY 

Materiały stosowane przy wykonywaniu robót muszą być nowe i nieużywane. Materiały powinny 
spełniać wymogi art. 10 Ustawy Prawo Budowlane. 
 
4.1.Źródła uzyskiwania materiałów 
Wszystkie wbudowywane materiały w trakcie wykonywania robót muszą być zgodne z wymaganiami 
określonymi w dokumentacji przetargowej oraz poszczególnych szczegółowych specyfikacjach 
technicznych. Przed użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania robót   wykonawca na 
żądanie ZRU przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich 
materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy. 
Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie 
będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. 
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i wykonania prób materiałów otrzymanych z 
zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one wymagania 
odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. 
 
4.2.Kontrola materiałów 
Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały, żeby 
sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami dokumentacji przetargowej i szczegółowych specyfikacji 
technicznych. 
Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału żeby 
sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii 
materiałów. 
 
4.3.Atesty materiałów 
Stosowane materiały budowlane winny posiadać atesty i aprobaty techniczne lub być zgodne 
z normami polskimi. 
W przypadku materiałów, dla których wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi 
posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę 
badań jakości materiałów, zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia materiały 
posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez 
wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy. 
Materiały posiadające atesty, mogą być badane przez zarządzającego realizacją umowy w dowolnym 
czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia 
materiałów z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one 
przyjęte do wbudowania. 
 
4.4.Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 
Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. Jeśli 
zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla 
których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio skorygowana 
przez zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które 



nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy, będzie wykonany 
na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone 
tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone. 
 
4.5.Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały składowane na budowie, były zabezpieczone 
przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany w 
chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia 
inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili kiedy zostaną użyte. 
Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie placu 
budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub poza placem budowy, w 
miejscach zapewnionych przez wykonawcę. 
Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie materiały będą zabezpieczone przed 
uszkodzeniem. 
 
4.6.Stosowanie materiałów zamiennych 
Jeśli Wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały zamienne, inne niż 
przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o 
takim zamiarze przynajmniej zarządzającego realizacją umowy na 3 tygodnie przed ich użyciem lub 
wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez zarządzającego realizacją 
umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału nie może być zmieniany w terminie 
późniejszym bez akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
 
 
5.SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z 
ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować 
prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. 
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy 
zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania. 
Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu robót, wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do 
akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy. Nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez 
zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
 
6.TRANSPORT 

Środki transportowe muszą zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji przetargowej i  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych  oraz wskazaniami 
zarządzającego realizacją umowy. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 



technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą usunięte z terenu budowy 
na polecenie zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia  
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 
Na wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskanie zgody, w razie potrzeby, na korzystanie z dróg 
dojazdowych do budowy , na których obowiązują ograniczenia w ruchu. 
 
 
7.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7.1.Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót. 
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
przetargowej i szczegółowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badań 
i ich częstotliwości są określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. 
W przypadku, gdy brak jest wyraźnych przepisów, zarządzający realizacją umowy ustali, jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
 
7.2.Pobieranie próbek 
Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na jego 
zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z jego własnej woli. 
 
7.3.Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Zarządzającego realizacją umowy. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi Zarządzającego realizacją 
umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania 
wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji Zarządzającego realizacją umowy. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca. 
 
Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych materiałów z wymaganiami 
szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawcę wyników 
badań. 
Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od wykonawcy, 
na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on 
wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, 
albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z projektem 



wykonawczym i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez wykonawcę. 
 
7.4.Certyfikaty i deklaracje 
ZRU może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które spełniają wymogi dokumentacji 
projektowej i SST i jednocześnie: 

• posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 
99/98), 

• posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z obowiązującymi normami, lub 
aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono normy, jeżeli nie są 
objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST, 

• znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 
99/98). 

 
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane, każda ich partia dostarczona do 
robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełnią tych wymagań będą odrzucone. 
 
 
8.OBMIARY ROBÓT 

8.1.Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego 
przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w dokumentacji przetargowej i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a 
ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład 
umowy. 
 

9.ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. 
 
W zależności od ustaleń umowy oraz odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru: 

- odbiór przejściowy robót (do celów fakturowania w ustalonych w umowie okresach  
rozliczeniowych), 

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiór części robót, 
- odbiór końcowy, 
- odbiór pogwarancyjny. 

 
9.1.Odbiory przejściowe 
Odbiory przejściowe robót będą podstawą do fakturowania w ustalonych w umowie okresach 
rozliczeniowych. 
 
 
9.2.Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu 



Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu będą dokonywane w czasie umożliwiającym 
ewentualne korekty i poprawki bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje inspektor 
nadzoru. Gotowość robót do odbioru zgłasza kierownik budowy. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później niż w ciągi 3 dni od daty zgłoszenia. 
 
9.3.Odbiory części robót 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości części wykonanych robót. Odbiory części robót będą 
dokonywane na tych samych zasadach co końcowy odbiór. 
 
9.4.Odbiór końcowy robót 
Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego  będzie 
stwierdzona przez kierownika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie ZRU. 
Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w umowie. Odbioru dokona komisja wyznaczona przez 
zamawiającego w obecności wykonawcy. Komisja dokona oceny jakościowej robót na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i prób, pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności 
wykonania z dokumentacją kontraktową i SST. 
 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1.Normy i normatywy 
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami. 
Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót są wyszczególnione w 
punkcie 9 każdej szczegółowej specyfikacji technicznej. 
 
10.2.Przepisy prawne 
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. nr 89/1994 poz.414) z późniejszymi zmianami 
Ustawa  o wyrobach  budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.(Dz. U. nr 92 poz.881) 
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 80 poz. 
717) wraz z późniejszymi zmianami 
Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 póz. 1157) 
Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 30/1989 póz. 163) wraz z 
późniejszymi zmianami 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej I Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania 
robót budowlanych (Dz. U. Nr 10/1995, poz. 48). 
 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za 
spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub 
metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach w tym zakresie, 
przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw. 
 
 
 



 

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST) 
 

 
SST 001 Przygotowanie placu budowy 

 
Kod CPV 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę 
 

1.WSTĘP 
 
1.1.Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
przygotowawczych i rozbiórkowych w ramach przebudowy schodów wejściowych do budynku 
Prokuratury Rejonowej w Bielsku-Białej. 
 
1.2.Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z przygotowaniem 
terenu budowy. Wymogi ogólne zawarte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w 
sprawie bhp podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401 z 2003r.) 
 
1.3.Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prac przygotowawczych: 

• Wyznaczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych, 

• Zabezpieczenie dróg, wejść, i przejść dla pieszych - użytkowników i innych osób poprzez 
montaż zadaszeń, wykonanie zastaw i siatek zabezpieczających przed upadkiem i 
spadającymi przedmiotami, 

• Przygotowanie zaplecza socjalnego dla pracowników, 

• Zapewnienie wszelkich mediów potrzebnych do realizacji zadania (woda, prąd, łączność), 

• Zapewnienie oświetlenia placu budowy, 

• Urządzenie składowisk placu budowy w tym zabezpieczenie materiałów niebezpiecznych. 

• Wyznaczenie i zabezpieczenie stref gromadzenia i usuwania odpadów, 

• Zapewnienie środków ochrony ppoż. i doraźnej pomocy medycznej, 

• Zabezpieczenie istniejących elementów otoczenia przed konsekwencją przeprowadzanych 
prac budowlanych w tym zabezpieczenie przedostawania się do gruntu materiałów 
niebezpiecznych, 

• Zapewnienia środków bezpieczeństwa robót na wysokości, wykonanie niezbędnych 
rusztowań, podestów, zabezpieczeń, 



1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i 
Ogólną Specyfikacją Techniczną pkt. 1.5. 
 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ST pkt. 2. Niniejsza specyfikacja 
obejmuje całość robót przygotowawczych i rozbiórkowych. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość 
wykonywania tych robót oraz zgodność z umową, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego 
realizację umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
Zarządzającego Realizację Umowy (ZRU). 
 

2.MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST pkt. 4 
 
2.1.Rusztowania i zabezpieczenie 
Można stosować dowolne rusztowania, spełniające wymagania stosownych norm i przepisów BHP. 
 

3.SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt. 5. 
 
Do wykonania robót można stosować dowolny sprzęt, zaakceptowany przez ZRU. 
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej Specyfikacji stosować następujący 
sprawny technicznie sprzęt: 

• wyciągarki, 

• wyciągi słupowe, 

• wyciągi masztowe, 

• drabinowe wyciągi pochyłe, 

• dźwigi budowlane, 

• elektronarzędzia ręczne, 

• rusztowania ramowe wraz z całym ich wyposażeniem i urządzeniami zapewniającymi 
bezpieczeństwo pracy na wysokościach. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. 
 
 

4.TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST pkt. 6. 
Transport i składowanie materiałów z rozbiórki spełniać powinien wymogi ustawy o odpadach z dnia 
27.06.1997 r. (z późniejszymi zmianami). 
 
 

5.WYKONANIE ROBÓT 

5.1.Zasady ogólne 
Zasady ogólne wykonania robót podano w ST pkt. 2.1. 
 
 



5.2.Przygotowanie terenu budowy 
Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych wykonawca na własny koszt powinien 
odpowiednio przygotować teren, na którym te roboty mają być wykonane, a w szczególności: 

• ogrodzić plac budowy, ogrodzenie placu budowy powinno być tak wykonane, aby nie stwarzało 
zagrożenia dla ludzi, a jego wysokość powinna wynosić nie mniej niż 1,50 m, 

• wygrodzić strefy niebezpieczne, wywiesić tablice ostrzegawcze i informacyjne, zabezpieczyć 
przejścia, przejazdy, 

• wyrównać stosownie do potrzeby teren z zasypaniem lub zabezpieczeniem nierówności 
i wszelkiego rodzaju wykopów oraz zbadać, czy nie są założone w terenie lub nad nim kable, 
przewody lub inne urządzenia, 

• w razie stwierdzenia istnienia urządzeń, o których mowa, należy usunąć je lub zabezpieczyć po 
porozumieniu się z organem, do którego kompetencji należy utrzymanie urządzeń lub nadzór nad 
nimi, a ewentualnie i z zainteresowaną jednostką bądź osobą, 

• w razie istnienia napowietrznych przewodów prądu elektrycznego i niemożliwości ich usunięcia, 
zabezpieczyć przewody we właściwy sposób umożliwiający bezpieczne wykonywanie robót, 

• założyć w razie potrzeby urządzenia piorunochronne w porozumieniu z właściwymi organami 
straży pożarnej, stosowanie do zachodzących okoliczności i potrzeby (co może wystąpić również w 
czasie wykonywania robót), 

• zapewnić korzystanie z prądu elektrycznego niezbędnego przy wykonywaniu robót 
budowlanych oraz oświetlenia placu budowy i miejsc pracy, 

• wznieść stosowanie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosować budynki istniejące dla 
pracowników zatrudnionych na budowie oraz na cele składowania materiałów, maszyn i urządzeń 
oraz przygotować miejsce do składowania materiałów i sprzętu zmechanizowanego lub 
pomocniczego poza budynkami, 

• zapewnić odpowiednie warunki socjalne i BHP dla pracowników zatrudnionych na budowie, 
usuwać z placu budowy gruz, zbędne materiały, urządzenia i przedmioty mogące stwarzać 
przeszkody lub utrudniać wykonywanie robót. 

 
5.3.Roboty rozbiórkowe 
Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów ujętych  
w dokumentacji kontraktowej, ST lub wskazaniu przez Zarządzającego Realizację Umowy (ZRU), 
w szczególności: 
5.3.1. Część wtórna – dolny bieg schodowy i spocznik: 

 skucie istniejących płytek gresowych gr. 10 mm na spoczniku, stopniach i podstopnicach, 

 rozbiórka murka oporowego oddzielającego dolny spocznik od terenu zielonego do poziomu 
spocznika 

 skucie fragmentów stopni schodowych dolnego biegu, celem wyrównania ich długości 

 rozbiórka nawierzchni z kostki granitowej przed dolnym biegiem schodowym – kostkę granitową 
pozostawić do ponownego wykorzystania 

 rozbiórka fragmentu utwardzenia z kostki betonowej przy spoczniku zgodnie z planem 
wyburzeń i zamurowań (celem niwelacji zgodnie z nowym poziomem spocznika) 

5.3.2. Górny bieg schodowy (część zabytkowa): 

 demontaż istniejącego źródła zasilania prądem zlokalizowanego na murku przy górnym biegu 
schodowym 

Roboty rozbiórkowe można wykonywać ręcznie lub mechanicznie w sposób uzgodniony z ZRU. 
 
W ramach wykonania robót rozbiórkowych w zakres obowiązków Wykonawcy wchodzą również: 

• przygotowanie stanowiska roboczego, 



• przygotowanie, ustawienie czasowych podpór, rozpór, rusztowań umożliwiających wykonanie 
robót, 

• wewnętrzny transport poziomy i pionowy narzędzi, lin zabezpieczających i wszelkiego rodzaju 
sprzętu pomocniczego, 

• segregowanie, sortowanie i układanie materiałów i urządzeń uzyskanych z rozbiórki elementów 
budynku oraz materiałów rusztowaniowych, pomostów, rusztowań itp. w obrębie strefy obiektu 
remontowanego, 

 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST pkt. 7 
 
6.2.Sprawdzenie jakości robót 
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności przygotowania terenu budowy i 
rozbiórki. 
 
6.3.Sprawdzenie rusztowań 

• sprawdzenie podparcia, kotwienia, prawidłowości wykonania stężeń, zgodności montażu 
z instrukcją, 

• sprawdzenie skuteczności uziemienia rusztowań metalowych. 
 

7.OBMIAR ROBÓT 

7.1.Ogólne zasady prowadzenia robót 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w ST pkt. 8. Podstawą dokonywania obmiarów, 
określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji jest załączony do 
dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 
 
7.2.Jednostki obmiarowe 
Wg przedmiaru robót. 
 

8.ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady odbioru robót i dokonywania płatności określa umowa oraz ST pkt. 9. 
 

9.PRZEPISY I NORMY DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z późniejszymi zmianami (jednolity tekst z dnia 27 
marca 2003 r. - Dz. U. nr 80 poz. 718) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy montażu i 
rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 108, poz. 953) 
 
Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko z dnia 9.11.2000 r. (Dz. U. nr 109/2000, poz. 1157 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie warunków bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401) 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, wyd. Arkady 1990 r. 



SST 002  Roboty wykończeniowe 

 

 

 

SST – 2.1 Tynkowanie      

kod CPV  45410000-4 

 

1. WSTĘP. 

 
1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
przygotowawczych i rozbiórkowych w ramach przebudowy schodów wejściowych do budynku 
Prokuratury Rejonowej w Bielsku-Białej. 
 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

Roboty których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie tynków zewnętrznych ścian (balustrad betonowych pełnych w części zabytkowej): 

- tynki renowacyjne 

Roboty tynkarskie obejmują: 

- skucie istniejących tynków 

- wyrównanie powierzchni 

- otynkowanie murków  

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i ST 
pkt. 5. 

1.5. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ST pkt. 2. 

Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z pracami wykończeniowymi. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywania tych robót oraz zgodność z umową, projektem 

wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami ZRU. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych 

dokumentów wymaga akceptacji ZRU. 

 

2. MATERIAŁY 

 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST pkt. 4. 
 

2.1. Materiały do tynku 

- piasek 

- cement 
- preparaty gruntujące 
- sucha mieszanka tynkarska 
- gips szpachlowy 
- woda 
- sucha mieszanka tynkarska mineralna do zapraw dekoracyjnych 
- preparaty wzmacniające podłoże 



- lekki tynk podkładowy 
- zaprawa cementowo-wapienna M – 5 
- masa klejąca 
- narożnik ochronny z siatką 
 

2.2. Woda (PN-EN 1008:20041) 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 

2.3. Piasek (PN-EN 13139:2003) 

- Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w szczególności: 

 - nie zawierać domieszek organicznych, 

 - mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 
0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm 
- Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - 
średnioziarnisty. 
- Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sitoo prześwicie 0,5 mm. 
 
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki oraz cement hutniczy 25 pod 
warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż + 
5°C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci 
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną 
masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki 
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt. 5. 
Rodzaje sprzętu używanego do robót wykończeniowych pozostawia się do uznania po uzgodnieniu z 
ZRU, jakkolwiek sprzęt, maszyny lub urządzenia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych 
robót i przepisów BIOZ zostaną przez ZRU zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
Zaleca się wykorzystanie następującego sprzętu: 
– mieszarki do zapraw, 
– agregatu tynkarskiego, 
– betoniarki wolnospadowej, 
– pompy do zapraw, 
– przenośnych zbiorników na wodę. 
 
4. TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST pkt. 6. 



– Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z normą BN-88/6731-08. 
Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cementowozem, natomiast cement i wapno 
suchogaszone workowane można przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób 
zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
– Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach 
stalowych. 
– Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym 
zawilgoceniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST pkt. 2.1. 
 
5.1. Warunki przystąpienia do robót 
– Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty 
stanu surowego. 
– Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po 
upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 
– Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie 
nastąpi spadek poniżej 0°C. 
– W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 
zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie 
obniżonych temperatur" 
– Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 
– W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, 
tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 
 
5.2. Przygotowanie podłoża 
a) Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2. 
b) Spoiny w murach 
– W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych 
licach na głębokości 5-10 mm. 
– Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z 
rdzy i substancji tłustych. 
– Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 
 
5.3. Wykonywanie tynków zwykłych 
– Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 
3.3.1. 
– Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne z danymi 
określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100. 
– Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża lub podkładu 
powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100. 
– Tynki zwykłe kategorii II i III należą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposób 
standardowy. 
– Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych 
należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 



– Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas 
zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 
– Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne: tynków nienarażonych na 
zawilgocenie – w proporcji 1:1:4, narażonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych – w proporcji 
1:1:2. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Badanie przed przystąpieniem do robót tynkowych 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna oraz kruszyw 
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru do 
akceptacji. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna, wody oraz 
kruszywa określone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji. 
 
6.2. Badanie w czasie robót. 
- Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej marki i 
konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”. 
- Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane 
przez Inspektora nadzoru. 
 
6.2. Badanie w czasie odbioru robót. 
Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie PN-70/B-10100 p. 
4.3. i powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności: 
– zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
– prawidłowości przygotowania podłoży, 
– mrozoodporności tynków zewnętrznych, 
– przyczepności tynków do podłoża, 
– grubości tynku, 
– wyglądu powierzchni tynku, 
– prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku, 
– wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST pkt. 8. 
Jednostki obmiarowe wg przedmiaru robót. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 
 
Ogólne zasady i podstawy płatności za ich wykonanie określa umowa oraz ST pkt. 9. 

 

8.1 Odbiór podłoża 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Jeżeli 
odbiór podłoża 
odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą. 
 
8.2 Odbiór 



Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeżeli 
wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być odebrany. 
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
– tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
– jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości tynku, zaliczyć 
tynk do 
niższej kategorii, 
– w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie wykonać roboty 
tynkowe. 
 
8.3 Odbiór tynków 
8.3.1 Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny 
być 
zgodne z dokumentacją projektową. 
8.3.2 Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej 
nie 
mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości kontrolnej dwumetrowej łaty. 
8.3.3 Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
– pionowego – nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu, 
– poziomego – nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 
powierzchni 
między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.). 
8.3.4 Niedopuszczalne są następujące wady: 
– wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków przenikających 
z 
podłoża, pilśni itp., 
– trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej 
przyczepności tynku do podłoża. 
8.3.5 Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać: 
– ocenę wyników badań, 
– wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
– stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
 
 
9. PRZEPISY I NORMY DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT 
 
9.1 Normy 
– PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
– PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
– PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
– PN-B-30020:1999 Wapno. 
– PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
– PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
– PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego użytku. 
– PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości 
i zarządzanie systemami zapewnienia jakości. 
 
9.2 Inne dokumenty i instrukcje 



Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty wykończeniowe, zeszyt 
1 „Tynki”, 
wydanie ITB – 2003 rok. 



  
SST – 2.2.  Kładzenie i wykładanie podłóg    

kod CPV  45432100-5 

 

1. WSTĘP. 

 

1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru posadzek  
związanych z wykonaniem robót w trakcie remontu schodów wejściowych do budynku Prokuratury 
Rejonowej w Bielsku-Białej. 
 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

Roboty których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie posadzek: 

- ułożenie posadzek z płyt z piaskowca 

- wykonanie cokolików przyściennych wys. 10 cm 

- impregnacja betonowych stopni schodowych 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i ST 

pkt. 5. 

1.5. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ST pkt. 2. 

Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z pracami wykończeniowymi. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywania tych robót oraz zgodność z umową, projektem 

wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami ZRU. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych 

dokumentów wymaga akceptacji ZRU. 

 

2.  MATERIAŁY 

 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST pkt. 4. 

2.1. Płyty z piaskowca 

Płyty na stopnie schodowe z piaskowca gr. 4 cm o wymiarach dostosowanych do wymiarów stopni oraz 

płyty na podstopnice i płyty cokołowe z piaskowca gr. 3 cm 
Płyty na spocznik z piaskowca gr. 4 cm o wymiarach 60x60 cm 
a) właściwości płyt z piaskowca 
– barwa: do ustalenia z Inwestorem 
- gęstość: min. 2300 kg/m3 
– wytrzymałość na ściskanie (sucha) nie mniejsza niż 65,0 MPa 
- wytrzymałość na zginanie (sucha) nie mniejsza niż 4 MPa 
– ścieralność (tarcza Beohmego) nie więcej niż 5,9 mm 
– mrozoodporność - wymagana 
– kwasoodporność – nie wymagana 
– ścieralność – V klasa ścieralności 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 
– długość i szerokość ± 1,5 mm 
– grubość ± 0,5 mm 



– krzywizna 1,0 mm 
b) materiały pomocnicze 
- klej do piaskowca – barwa zbliżona do barwy kamienia 
- preparat zabezpieczający spód kamienia przed podciąganiem wilgoci i wystąpieniem przebarwień: 
 - postać: płynna 
 - kolor: bezbarwny 
- preparat zmniejszający nasiąkliwość kamienia (nakładany po położeniu kamienia): 
   
 

2.2. Impregnacja schodowych płyt betonowych 

- do impregnacji użyć produktu o właściwościach hydrofobowych, zapobiegającego zabrudzeniom oraz 

powstawaniu grzybów i porostów 

 

 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt. 5. 
Rodzaje sprzętu używanego do robót wykończeniowych pozostawia się do uznania po uzgodnieniu z 
ZRU, jakkolwiek sprzęt, maszyny lub urządzenia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych 
robót i przepisów BIOZ zostaną przez ZRU zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
Do wykonania robót związanych z wykonaniem robót posadzkowych przewiduje się wykorzystanie 
następującego sprzętu: 
- poziomice długie 2 m, wiertarki, maszynki do cięcia kamienia, wałki do tepowania mas 
samopoziomujących, mieszarki, szlifierki, itp. 
Sprzęt do robót posadzkarskich powinien być sprawny i zaakceptowany przez służby techniczne 
Inwestora. 
 
4. TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST pkt. 6. 
 
4.1. Płytki przewozić krytymi środkami transportu. Podłogę wyłożyć materiałem 
wyściółkowym grubości ok. 5cm. Płyty układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu 
umieścić nalepki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się. 
Składowanie: płyty składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. 
Wysokość składowania do 1,8 m. 
 
4.2.  Klej do kamienia przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST pkt. 2.1. 
 
5.1. Zakres wykonywanych prac: 
- przygotowanie podłoża 
- wykonanie posadzek z płyt granitowych 
- impregnacja posadzek z betonu 
 
5.2. Wytyczenie wykonywania posadzek z płytek podłogowych  
Posadzka z płyt granitowych na zaprawie klejowej powinna być związana z podkładem lub podłożem. 



Podłoże, na które klejone są płytki, powinno być suche, czyste, bez pozostałości nie związanych z 
podłożem luźnych cząstek. 
W trakcie wykonywania prac temperatura otoczenia powinna być nie niższa niż +5°C 
Materiały do wykonania posadzki powinny odpowiadać normom państwowym lub świadectwom ITB. 
Powierzchnia posadzki powinna być równa i stanowić płaszczyznę poziomą. 
Posadzka nie powinna wykazywać nierówności powierzchni, mierzonych jako prześwity między 
dwumetrową łatą kontrolną a posadzką, większych niż 5 mm. Odchylenia powierzchni posadzki od 
płaszczyzny poziomej lub spadku powinny być nie większe niż 5 mm na całej długości lub szerokości 
pomieszczenia. 
Cokoliki wykańczające posadzki należy wykonać z zachowaniem zasad podanych dla posadzek. 
 
5.3. Impregnacja stopni i podstopnic z betonu 
Podłoże przygotować zgodnie z zaleceniami producenta impregnatu.  
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
- Wymagana jakości materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
równorzędnym dokumentem. 
- Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po 
okresie gwarancyjnym). 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST pkt. 8. 
 
7.1. Jednostki obmiarowe 
Jednostki obmiarowe wg przedmiaru robót. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 
 
Ogólne zasady i podstawy płatności za ich wykonanie określa umowa oraz ST pkt. 9. 

Poszczególne etapy robót posadzkarskich powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez Wykonawcę Robót do 
odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
poprawek bez hamowania postępu robót. 
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem 
Nadzoru. 
Odbiory częściowe i końcowe należy prowadzić zgodnie z zasadami z ST0 (Specyfikacja Ogólna). 
Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne 
z wymaganiami. Jeżeli chociaż jedno badanie dało wynik negatywny, wykonane roboty należy uznać 
za niezgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest 
doprowadzić roboty do zgodności z normą i Dokumentacją Projektową i przedstawić je do 
ponownego odbioru. 
W ramach odbioru robót podłogowych należy: 
- odebrać materiały bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę oraz po ich wbudowaniu 
W ramach odbioru należy sprawdzić: 



1) materiały 
2) dokładność obrobienia naroży, miejsc przebić instalacyjnych, 
Należy odebrać warstwy posadzkowe w następujących fazach: 
a) po wykonaniu warstw wyrównawczych 
b) po wykonaniu posadzek 
W ramach w/w odbiorów należy dokonać: 
- sprawdzenia wilgotności podłoża podposadzkowego przed ułożeniem warstw posadzkowych 
- jakość wykonania posadzek, a w tym: 
- wykonane podłogi porównać z projektem 
- sprawdzić dotrzymanie warunków ogólnych wykonania robót 
- sprawdzić wygląd zewnętrzny 
- sprawdzić prawidłowość ukształtowania posadzek 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 
 
9. PRZEPISY I NORMY DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT 
 
PN-63/B-10143 Posadzki z płytek. Wymagania i badania przy odbiorze 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Roboty ogólnobudowlane 
(aktualnie obowiązujące). 
Przepisy BHP przy robotach dotyczących wykonywania prac posadzkarskich. 
Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiałów. 
    



SST – 2.3.  Roboty malarskie     

kod CPV  45442100-8 

 

 

1. WSTĘP. 

 

1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich  
związanych z wykonaniem robót w trakcie przebudowy schodów wejściowych do budynku Prokuratury 
Rejonowej w Bielsku-Białej. 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
Roboty których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie robót malarskich: 

-gruntowanie ścian z nowym tynkiem i ścian  z przetartym tynkiem preparatem gruntującym 

- dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych ścian i sufitów 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i ST 

pkt. 5. 

1.5. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ST pkt. 2. 

Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z pracami wykończeniowymi. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywania tych robót oraz zgodność z umową, projektem 

wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami ZRU. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych 
dokumentów wymaga akceptacji ZRU. 

 

2. MATERIAŁY 

 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST pkt. 4. 

 

2.1. Rozcieńczalniki. 

W zależności od rodzaju farby należy stosować: 
- wodę – do farb emulsyjnych, 
- inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny 
odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości 
wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania. 
 
2.2. Farby 

- farba silikonową w kolorze beżowym 
Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe 
wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C. 
 
2.3. Środki gruntujące 

- zalecane przez producenta zastosowanych farb 

 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt. 5. 



Rodzaje sprzętu używanego do robót wykończeniowych pozostawia się do uznania po uzgodnieniu z 
ZRU, jakkolwiek sprzęt, maszyny lub urządzenia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych 
robót i przepisów BIOZ zostaną przez ZRU zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli, wałków lub aparatów natryskowych. 
 
4. TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST pkt. 6. 
 
Farby pakowane należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi w 
transporcie kolejowym lub drogowym. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST pkt. 2.1. 
 
5.1. Warunki wykonywania robót 
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. 
W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. 
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. 
Po zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 
dni nie może ona spaść poniżej +1°C. 
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem 
od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 
- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń 
sanitarnych), 
- całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 
- całkowitym ułożeniu posadzek, 
- usunięciu usterek na stropach i tynkach. 
 
5.2. Przygotowanie podłoży 
Podłoża posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione przez 
wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone 
z kurzu i brudu. 
 
5.3. Gruntowanie 
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować odpowiednie preparaty zalecane przez 
producenta zastosowanych  farb. 
 
5.4. Wykonanie powłok malarskich 
Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i 
dezynfekujących. 
Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok powinna być 
jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 
 
 
 
 
 



6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Powierzchnia do malowania 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 
- sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
- sprawdzenie wsiąkliwości, 
- sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
- sprawdzenie czystości, 
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. 
Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod 
malowanie kilkoma kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie 
wcześniej niż po 3 s. 
 
6.2. Roboty malarskie 
Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 
- dla farb emulsyjnych - nie wcześniej niż po 7 dniach, 
Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od + 5°C i przy wilgotności 
powietrza mniejszej od 65%. 
Badania powinny obejmować: 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 
- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem 
- dla farb olejnych : sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie 
elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami 
państwowymi. 
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. 
Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub 
całkowicie i wykonać je powtórnie. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST pkt. 8. 
 
7.1. Jednostki obmiarowe 
Jednostki obmiarowe wg przedmiaru robót. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 
 
8.1. Odbiór podłoża 

Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 

normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, 

posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą 
cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być 

przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2. 

Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed 

gruntowaniem oczyścić. 

 

8.2. Odbiór robót malarskich 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego 
rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i 



dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, 
zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu 
kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. 
Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 
powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 
Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem 
powłoki od podłoża. 
Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni 
powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 
9. PRZEPISY I NORMY DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT 
 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi 
farbami emulsyjnymi 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. 
Roboty ogólnobudowlane (aktualnie obowiązujące) 
Przepisy bhp przy robotach dotyczących wykonywania prac malarskich. 
Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiałów. 
 
 

 

 

 

 



 

 

SST003 Konstrukcje z betonu zbrojonego   CPV 45223500-1 
 
1.WSTĘP 
 
1.1.Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót żelbetowych 
w ramach remontu schodów przy budynku Prokuratury Rejonowej w Bielsku-Białej przy ul. Listopadowej 
31.  
 
1.2.Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3.Zakres robót objętych specyfikacją 
Roboty żelbetowe, których dotyczy specyfikacja, obejmują wykonanie wieńców żelbetowych i kanału rewizyjnego 

 
2.MATERIAŁY 
  
2.1 Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania 
ogólne” pkt 2. 
 
2.2 Stal zbrojeniowa. 
Przewiduje się zbrojenie konstrukcji stalą: 
klasa A IIIN, RB500GW - pręty żebrowane śr. 12 mm oraz strzemiona o śr 6mm – 
W przypadku stali dostarczanej jako pręty proste, pręty proste powinny być dostarczane na budowę w 
długościach 10-12m, jeśli w zamówieniu nie określono inaczej. 
Stal zbrojeniową należy składować pod zadaszeniem, posortowaną wg wymiarów i gatunków. Odgięte 
pręty zbrojeniowe powinny być składowane na wydzielonych, uporządkowanych miejscach, w sposób 
nie powodujący ich uszkodzenia i pomieszania. Druty składowane być winny w magazynie zamkniętym, 
w kręgach, posortowane wg wymiarów i gatunków. Każda partia stali musi być zaopatrzona w atest 
hutniczy. Elementy kotwiące zabetonowane w elementach żelbetowych winny być wykonane ze stali 
zabezpieczonej antykorozyjną powłoką malarską. Elementy winny być osadzane wg szablonu 
wykonanego na podstawie marki. 
 
2.3 Mieszanka betonowa 
Przewiduje się użycie mieszanki betonowej: 
C20/25(B25) 
Beton zwykły uzyskuje się z mieszanki betonowej, w której skład wchodzą: 
kruszywo mineralne o frakcjach piaskowych (do 2 mm) i grubszych, cement, woda oraz ewentualnie 
dodatki mineralne (udział w mieszance przekraczający 5% masy cementu) i domieszki chemiczne 
(udział do 5% masy cementu) 
 
2.4 Kruszywo mineralne 
Do wykonania mieszanek stosować kruszywa łamane i naturalne odpowiadające normą PN-B-06712 i 
PN-B-06714. 
Kruszywo może być naturalne (kruszywo w stanie naturalnym) lub łamane. Rozróżnia się trzy 



podstawowe grupy asortymentowe tego kruszywa: 
- piasek, piasek łamany (ziarna o średnicy 0-2 mm), 
- żwir, grys, grys z otoczaków (ziarna o średnicy od 2 mm do dmilx, przy czym dmax = 16; 31,5 lub 
63mm), 
- mieszankę kruszywa naturalnego sortowaną, kruszywa łamanego i z otoczaków. 
W zależności od uziarnienia kruszywo dzieli się na trzy rodzaje: drobne o ziarnach do 4 mm, grube o 
ziarnach 4mm do 63 mm i bardzo grube o ziarnach 63 do 250 mm. 
Ze względu na cechy jakościowe kruszywo dzieli się na odmiany I i II, zależnie od zawartości grudek 
gliny w kruszywach łamanych ze skał węglanowych i/lub nasiąkliwości w grysach ze skał magmowych i 
metamorficznych oraz gatunki 1 i 2, zależnie od zawartości poszczególnych frakcji w kruszywie. Marki 
10, 20, 30, 50, zależnie od przydatności do odpowiedniej klasy betonu. Cechy fizyczne poszczególnych 
asortymentów i marek kruszyw do betonów powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-86/B-
06712. W przypadku betonu o określonym stopniu mrozoodporności lub wodoszczelności zaleca się 
stosowanie kruszywa marki nie niższej niż 20. Zalecane łączne graniczne krzywe uziarnienia kruszyw 
do betonu podano w PN-88/B-06250. 
Przy ustalaniu proporcji kruszyw frakcji piaskowej i grubszych należy brać pod uwagę urabialność 
mieszanki betonowej. Ta urabialność powinna być dostosowana do warunków formowania, które są 
określane przez: 
• kształt i wymiary konstrukcji, elementu lub wyrobu oraz ilość zbrojenia, 
• zakładaną gładkość i wygląd powierzchni betonu 
• sposoby układania i zagęszczania mieszanki betonowej (ręczne przez sztychowanie lub ubijanie, 
mechaniczne przez wibrowanie, ubijanie, prasowanie itd.). 
Dostosowanie urabialności mieszanki betonowej do wymienionych warunków polega na doborze 
odpowiedniej ilości zaprawy i łącznej ilości cementu i frakcji kruszywa poniżej 0,125 mm (przedstawiono 
w tabeli poniżej) oraz konsystencji. 
Konsystencję mieszanki betonowej sprawdza się metodą Ve-Be lub metodą stożka opadowego. Betony 
o konsystencji półciekłej i ciekłej zaleca się uzyskiwać w wyniku stosowania domieszek 
uplastyczniających lub upłynniających. Wymagane wskaźniki konsystencji mieszanek betonowych, 
zależne od metod badań, podano w tabeli poniżej: 
  
 

Konsystencja i 
jej symbol 

Sposoby zagęszczania i warunki formowania 
(kształt przekroju, ilość 

zbrojenia) 

Wskaźnik wg metody: 

Metoda ve-be [s] 
Stożka opadowego, 

[cm] 

Wilgotna K-l 
Mieszanki wibrowane (powyżej l00Hz) i 
wibroprasowane, przekroje 
proste, rzadko zbrojone 

~28 - 

Gęstoplastyczna K-2 
Mieszanki wibrowane lub ubijane ręcznie, 
przekroje proste, rzadko 
zbrojone 

27-14 - 

Plastyczna K-3 

Mieszanki wibrowane i ręcznie sztychowane, 
przekroje proste, normalnie 
zbrojone (około 1- 2,5%) lub mieszanki 
wibrowane, przekroje złożone , 
rzadko zbrojone 

13 - 7 
(metoda zalecana) 

2-5 

Półciekła K-4 

Mieszanki wibrowane lub ręcznie sztychowane, 
przekroje złożone, gęsto 
zbrojone lub ręcznie sztychowane, proste 
przekroje, normalnie zbrojone 

6 
6-11 
(metoda zalecana) 

Ciekła K-5 Mieszanki ręcznie sztychowane - 12-15 



 
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 
• 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 
• 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia, leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej 
do kierunku betonowania. 
 
2.5 Cement 
Do wykonania mieszanek betonowych stosuje się cementy powszechnego użytku: portlandzki (CEMI), 
portlandzki mieszany (CEM II), hutniczy (CEM III) i pucolanowy (CEM IV). Rozróżnia się sześć klas 
cementu: 32,5; 32,5R; 42,5; 42,5R; 52,5 i 52,5R (symbol R oznacza cement o wysokiej wytrzymałości 
wczesnej).Szczegółowe informacje dotyczące cementu powszechnego użytku są zawarte w instrukcji UB nr 
356/98[8]. 
 
2.6 Woda 
Woda stosowana do mieszanki betonowej powinna spełniać wymagania PN-88/B-32250. Nie powinna 
zawierać składników wpływających niekorzystnie na wiązanie i twardnienie betonu. W przypadku 
wątpliwości należy przeprowadzić jej odpowiednie badanie. Ogólnie należy stwierdzić, że woda pitna 
(oprócz wód mineralnych) nadaje się do mieszanek betonowych. Wymagania ogólne dotyczące wody 
do mieszanek betonowych i zapraw (wg PN-88/B—32250) 
 
2.7 Domieszki chemiczne 
Domieszki chemiczne stosuje się w celu poprawienia różnych właściwości mieszanki betonowej i 
betonu. Domieszki mają postać płynu lub proszku. W zależności od głównych funkcji domieszki można 
(wg instrukcji ITB nr 358/98) podzielić na: przyspieszające, opóźniające, redukujące wodę, 
napowietrzające. Klasyfikację domieszek chemicznych wg PN-85/B-23010. 
Całkowita ilość domieszek chemicznych powinna wynosić 0,2-=-5% masy cementu. Domieszki płynne 
stosowane w ilości przekraczającej 3 l/m3 mieszanki betonowej należy brać pod uwagę przy obliczaniu 
wskaźnika wodno-cementowego w/c. 
Wpływ domieszki na mieszankę betonową zależy od: rodzaju cementu, rodzaju i ilości domieszki, 
wartości wskaźnika w/c. Różne rodzaje cementu, a także różne partie cementu z tego samego źródła 
mogą wymagać użycia różnej ilości tej samej domieszki do osiągnięcia jej założonego wpływu. 
Domieszki przyspieszające są dodawane do mieszanki betonowej w celu skrócenia czasu wiązania i/lub 
twardnienia betonu, a więc przyspieszenia tzw. wczesnej wytrzymałości betonu. 
Tego rodzaju domieszki stosuje się w przypadku potrzeby szybszego rozformowania elementu 
betonowego, w mieszankach betonowych używanych np. w naprawach itp. 
Domieszki opóźniające spowalniają wiązanie cementu, jego twardnienie i efekt cieplny twardnienia. 
Stosuje się je: 
• do betonu towarowego przewożonego na dalekie odległości, zwłaszcza przy wyższej temperaturze 
(powyżej 18°C), 
• przy betonowaniu elementów o dużych przekrojach (np. fundamentów) w celu zapobiegania 
występowaniu rys 
• przy betonowaniu w upalne dni 
Domieszki redukujące wodę, tzn. domieszki uplastyczniające i upłynniające - plastyfikatory i super 
plastyfikatory, zmniejszają wodożądność i/lub polepszają urabialność mieszanki betonowej. Mogą też 
dodatkowo powodować opóźnienie lub przyspieszenie wiązania bądź twardnienia betonu. Domieszki 
napowietrzające powodują powstanie w betonie systemu mikro porów, co zapewnia zwiększenie 
mrozoodporności betonu oraz jego odporności na działanie środków odladzających. Dodatki te 
wpływają też na poprawę urabialności mieszanki betonowej. Stosowane są też inne domieszki, w tym 
tzw. domieszki kompleksowe, charakteryzujące się kombinowanym działaniem dwu- lub nawet 
trójfunkcyjnym. Trzeba dodać, że nieodpowiednie stosowanie oraz niedokładne dozowanie domieszek 



może być przyczyną pogorszenia efektów ich działania, a nawet uzyskania niepożądanych efektów w 
mieszance betonowej, polegających np. na braku lub nadmiernym przyspieszeniu wiązania itp. 
Zastosowanie odpowiedniej domieszki powinno wynikać z opracowanej recepty (składu) mieszanki 
betonowej. Powinno też być zgodne z aprobatami technicznymi bądź normami dotyczącymi 
poszczególnych domieszek oraz dostosowane do rodzaju stosowanego cementu. Domieszki dozuje się 
głównie w sposób wagowy (w stosunku do masy cementu). 
Dodatki stosowane do mieszanki betonowej (mogą one być również składnikami cementu), to przede 
wszystkim popiół lotny, granulowany żużel wielkopiecowy, pucolany i pył krzemionkowy. Są one 
dozowane w celu zmniejszenia kosztów wytwarzania bądź zmodyfikowania właściwości betonu. 
Dodatki stosuje się w ilości większej niż 5% w stosunku do masy cementu. Zastosowanie dodatku 
powinno wynikać z opracowanej recepty (składu) mieszanki betonowej. 
Do każdej partii betonu powinno zostać wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości betonu. 
Zaświadczenie to winno zawierać charakterystykę betonu, zastosowane dodatki; wyniki badań 
kontrolnych wytrzymałości betonu na ściskanie oraz typ próbek stosowanych do badań; wyniki badań 
dodatkowych; okres, w którym wyprodukowano daną partię betonu. Każda partia stali musi być 
zaopatrzona w atest hutniczy. 
 
 3.SPRZĘT 
 
3.1 Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
3.2 Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych 
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 
• prościarki, giętarki i nożyce do stali zbrojeniowej 
• spawarki i inny sprzęt do przygotowania marek i obramowań stalowych, 
• szalunki systemowe lub materiały do wykonania szalunków (deski iglaste gr. 25 mm i 38 mm kl. III, 
gwoździe) 
• betonowozy do przewozu mieszanki betonowej, 
• pompa do betonu o parametrach umożliwiających podanie mieszanki betonowej do wszystkich miejsc 
jej 
wbudowania, 
• wibratory do zagęszczania mieszanki 
• gaz propan - butan 
Układanie mieszanki betonowej w szalunkach prowadzić za pomocą pomp. Przekrój przewodów 
powinien być dobrany 
do uziarnienia kruszywa zastosowanego do przygotowania mieszanki. 
Mieszanka betonowa powinna być zagęszczana przy pomocy urządzeń mechanicznych. Wibratory 
powinny być 
dostosowane do pozycji i kształtu betonowanego elementu. 
 
4.TRANSPORT 
.  
4.1 Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2 Transport mieszanki betonowej 
Mieszankę betonową należy przewozić z betoniarni na miejsce budowy betonowozami tak aby jej 
transport z wytwórni nie 
trwał dłużej niż 30 minut. Należy zabezpieczyć ja przed segregacją i wysychaniem. 
Mieszanka betonowa wytworzona w betoniarkach na placu budowy jest zazwyczaj przewożona 



taczkami. Przewóz w 
poziomie odbywa się przeważnie po ułożonych deskach. W pionie taczkę unosi dźwig towarowy lub 
osobowo-towarowy. 
Większe ilości mieszanki przewozi się wózkami dwukołowymi, tzw. japonkami. Przy większych 
odległościach dowozu są 
stosowane wózki o napędzie elektrycznym. 
Mieszanka o konsystencji co najmniej plastycznej może być też podawana przenośnikami taśmowymi 
na odległość do 25 m, 
przy kącie nachylenia w przypadku transportu w górę 18°, a w dół 12°. Trzeba zwracać uwagę, żeby 
mieszanka spadając 
z przenośnika nie ulegała rozsegregowaniu. Przenośnik powinien być wyposażony w zgarniacz 
zbierający resztki mieszanki 
w czasie ruchu powrotnego. 
Na budowach, na których jest zainstalowany żuraw, mieszanka jest podawana w specjalnych 
pojemnikach 
podwieszonych do haka żurawia. 
Często mieszankę betonową podaje się za pomocą pomp do mieszanki betonowej, wykorzystując 
rurociąg składający 
się z prostych odcinków długości od 0,5 do 3 m i kolan o różnym kącie nachylenia. Pompy z rurociągami 
są zazwyczaj 
umieszczane na samochodach lub przyczepach samochodowych. Mieszankę betonową za pomocą 
pompy można podawać 
na znaczne odległości w poziomie i w pionie. Przy doborze konkretnej pompy bierze się pod uwagę 
sumę długości 
poziomych i pionowych odcinków podawania mieszanki oraz liczbę załamań rurociągów i kąty 
nachylenia kolan. 
 
4.3 Transport stali zbrojeniowej 
Stal zbrojeniową należy transportować w sposób zapobiegający jej korodowaniu, uszkodzeniu i 
odkształceniu. 
 
5.WYKONANIE ROBÓT 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST pkt. 2.1. 
 
5.1 Wymagania ogólne 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2 Warunki przystąpienia do robót 
5.2.1. Ustawienie szalunków 
Szalunki należy zamontować zachowując geometrię określoną w dokumentacji technicznej. 
Deskowania i związane z nimi rusztowania powinny zapewnić sztywność i niezmienność wymiarów 
konstrukcji podczas układania zbrojenia, betonowania i dojrzewania betonu, a więc w całym okresie ich 
eksploatacji. 
Odpowiedzialnym zgodnie z umową szczegółową z bezpośredni nadzór nad robotami szalunkowymi ze 
strony Inwestora jest Inspektor Nadzoru. 
Deskowania powinny być szczelne, aby chronić przed wyciekaniem zaprawy cementowej z mieszanki 
betonowej. 
Zaleca się, aby szerokość desek przylegających bezpośrednio do betonu nie była większa niż 150 mm, 
z wyjątkiem dna form, gdzie może być zastosowana jedna deska odpowiedniej szerokości. Deskowania 



nieimpregnowane należy przed ułożeniem mieszanki betonowej obficie zlać wodą. 
Prawidłowość wykonania deskowań i rusztowań należy sprawdzić przed ich użytkowaniem (dokonać 
odbioru). Sprawdzenie to i dopuszczenie do użytkowania powinno być potwierdzone zapisem w 
dzienniku budowy. 
 
5.2.2. Przygotowanie i montaż zbrojenia, marek 
Ustawianie elementów zbrojenia powinno być wykonywane według przygotowanych schematów 
zapewniających kolejność robót, przy której wcześniej ułożone elementy będą umożliwiały dalszy 
montaż zbrojenia. Zbrojenie należy układać po odbiorze deskowań. 
Zbrojenie powinno być trwale usytuowane w deskowaniu w sposób zabezpieczający od uszkodzeń i 
przemieszczeń podczas betonowania i zagęszczania mieszanki betonowej. Pręty, siatki i szkielety 
należy układać w deskowaniu tak, aby grubość otuliny odpowiadała wartościom podanym w projekcie. 
Przygotowanie i obróbka zbrojenia obejmują takie czynności jak czyszczenie, prostowanie, cięcie, 
gięcie i montaż. Zbrojenie powinno być oczyszczone, aby zapewnić dobrą współpracę (przyczepność) 
betonu i stali w konstrukcji. Należy więc usunąć z powierzchni prętów zanieczyszczenia smarami, farbą 
olejną itp., a także łuszczącą się rdzą (lekki nalot rdzy nieniszczącej się nie jest szkodliwy). W celu 
usunięcia farb olejnych bądź zatłuszczenia stosuje się opalanie lampami benzynowymi (po wypaleniu 
się zanieczyszczeń pręty wyciera się; jeśli jest to niezbędne - również papierem ściernym). Nalot rdzy 
łuszczącej się można usunąć za pomocą szczotek drucianych. Niekiedy stosuje się też piaskowanie. 
Pręty używane do przygotowania muszą być proste. Dlatego - w przypadku występowania miejscowych 
zakrzywień - należy te pręty wyprostować przed przystąpieniem do dalszej obróbki (cięcia itd.). Pręty 
zbrojeniowe w kręgach można prostować przez wyciąganie za pomocą np. wciągarki, lub mechaniczne 
prostowanie prętów przy użyciu prostowarek mechanicznych. Niekiedy dopuszcza się, zwłaszcza pręty 
większych średnic, prostuje się ręcznie za pomocą klucza zbrojarskiego, na stole zbrojarskim z 
odpowiednio umocowanymi trzpieniami. 
Oczyszczone i wyprostowane pręty tnie się na odcinki długości wynikającej z projektu. Stosuje się do 
tego celu nożyce ręczne, a także (zwłaszcza w przypadku prętów większych średnic) nożyce 
mechaniczne o napędzie elektrycznym. 
Nożycami mechanicznymi można przecinać jednocześnie więcej niż jeden pręt. Do cięcia siatek 
zbrojeniowych stosuje się nożyce hydrauliczne przewoźne. Pocięte pręty są następnie wyginane 
zgodnie z rysunkami zbrojenia podanymi w projekcie. 
Pręty można wyginać ręcznie kluczem zbrojarskim, wykorzystując trzpienie zamocowane w blacie stołu 
zbrojarskiego lub za pomocą giętarek ręcznych lub za pomocą giętarek mechanicznych. Można przy 
tym jednocześnie wyginać więcej niż jeden pręt. Wygięte pręty zbrojeniowe i strzemiona montuje się 
bezpośrednio w deskowaniu lub przygotowuje w postaci szkieletów zbrojeniowych. 
Zbrojenie płyt biegów schodowych można układać od razu w deskowaniu. Najpierw na deskowaniu 
oznacza się kredą lub ołówkiem ciesielskim rozstaw prętów nośnych (głównych) i rozdzielczych. 
Następnie rozkłada się pręty nośne i na nich układa się i od razu łączy pręty rozdzielcze usytuowane u 
dołu płyty. Później montuje się pręty rozdzielcze w zagięciach prętów nośnych, a na końcu pręty u góry 
płyty. 
Podobnie montuje się szkielety zbrojeniowe ścian. Na ustawionej jednej stronie deskowania wyznacza 
się rozstaw prętów. Ustawia się pręty pionowe, a następnie, poczynając od spodu, łączy z nimi pręty 
poziome. Pionowe pręty ścian i słupów przywiązuje się do prętów wystających z fundamentu lub 
poprzedniej kondygnacji. Długość zakładu powinna być zgodna z projektem. 
W celu zapewnienia wymaganej grubości otuliny betonowej zaleca się założyć na pręty specjalne krążki 
-elementy dystansowe z tworzywa sztucznego. 
Pręty łączy się, stosując zgrzewanie, spawanie lub wiązanie drutem. Połączenia zgrzewane i spawane 
są sztywne. W deskowaniu można pręty zgrzewać za pomocą przewoźnych zgrzewarek. Pręty należy 
wiązać wyżarzonym drutem o średnicy 1 mm, stosując np. węzeł prosty pojedynczy lub podwójny bądź 
węzły krzyżowe albo martwe. 



 
Zbrojenie elementów żelbetowych powinno składać się, jeśli to możliwe, z prętów nieprzerwanych na 
długości jednego przęsła lub jednego elementu konstrukcyjnego. Jeżeli ten warunek nie może być 
spełniony, to odcinki prętów trzeba w zasadzie łączyć za pomocą spawania lub zacisków 
mechanicznych. Dopuszcza się też łączenie prętów na zakład. Zaleca się, aby połączenia prętów 
znajdowały się w przekrojach, których nośność prętów nie jest całkowicie wykorzystana. Rodzaje 
połączeń spajanych i sposoby ich wykonania są podane w PN-B-03264:2002. 
Osadzenie w betonie marek do mocowania ślusarki – zgodnie z projektem cz. architektoniczno – 
budowlana. 
 

5.2.3. Przygotowanie betonowania 
Przed przystąpieniem do betonowania należy sprawdzić poprawność wykonania robót poprzedzających 
betonowanie, a w szczególności: 
• wykonanie deskowań, rusztowań, usztywnień i pomostów 
• wykonanie zbrojenia 
• przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej 
• wykonanie robót zanikających 
• prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność mocowań elementów kotwiących zbrojenie i 
deskowanie 
• gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania 
Deskowanie i zbrojenie winno być bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone ze śmieci, brudu, 
płatków rdzy. 
Powierzchnia deskowania winna być powleczona środkiem uniemożliwiającym przywarcie betonu do 
deskowania. 
 
5.2.4. Betonowanie 
Wysokość zrzutu mieszanki betonowej o konsystencji gęsto plastycznej i wilgotnej nie powinna być 
większa, niż l,5m 
a o kompensacji ciekłej - 0,5m. 
W czasie betonowania należy obserwować deskowania i rusztowania, czy nie następuje utrata 
prawidłowego kształtu 
konstrukcji. 
Po zakończeniu betonowania należy zapewnić właściwą pielęgnację betonu. 
 
5.2.5. Układanie mieszanki betonowej 
Mieszankę betonową układa się po sprawdzeniu deskowań i rusztowań oraz zbrojenia elementów. 
Skład mieszanki powinien być zgodny z opracowaną receptą roboczą. Jednym z najważniejszych 
problemów podczas układania mieszanki jest niedopuszczenie do rozsegregowania jej składników. 
Dlatego wysokość swobodnego zrzucania mieszanki o konsystencji gęsto plastycznej nie powinna 
przekraczać 1,5 m. Im mieszanka jest bardziej ciekła, tym łatwiej rozsegregowuje się. Dlatego 
mieszanka ciekła powinna być układana przy użyciu rynien lub rur i tak, aby wysokość jej swobodnego 
opadania nie przekraczała 50cm. Słupy o przekroju co najmniej 40 x 40 cm, lecz nie większym niż 0,8 
m2, bez krzyżującego się zbrojenia, mogą być betonowane od góry z wysokości nie większej niż 5 m; w 
wypadku mieszanki o konsystencji plastycznej lub ciekłej wysokość ta nie powinna przekraczać 3,5 m. 
Mieszanka betonowa przygotowana w temperaturze do 20° C powinna być zużyta w czasie do 1,5h, a 
w temperaturze wyższej -do 1,0h. Jeżeli są stosowane środki przyspieszające wiązanie cementu, to 
czas ten zmniejsza się do 0,5 h. W zależności od wielkości elementu betonuje się go albo od razu 
całym przekrojem, albo warstwami. 
Stosuje się praktycznie trzy sposoby układania mieszanki warstwami: 
• poziomymi warstwami ciągłymi na całej powierzchni danego elementu ten sposób stosuje się w 



przypadku niezbyt dużych powierzchni betonowania; w celu zapewnienia jednorodności betonu każda 
kolejna warstwa musi być ułożona przed rozpoczęciem wiązania poprzedniej warstwy, 
• poziomymi warstwami ze stopniowaniem; ten sposób stosuje się przy dużych powierzchniach 
betonowania i stosunkowo niewielkiej grubości, gdy układanie pełnymi warstwami jest niemożliwe z 
uwagi na długi okres ich betonowania; warstwy układa się w ten sposób, że położone niżej wykonuje się 
z wyprzedzeniem 2 do 3 m w stosunku do położonych wyżej, 
• warstwami pochyłymi o nachyleniu 1:3; element betonuje się na ogół na całą jego wysokość; sposób 
ten stosuje się m.in. w przypadku betonowania wysokich belek o gęsto rozmieszczonym zbrojeniu; nie 
jest zalecany przy zagęszczeniu przez wibrowanie. 
Ułożona mieszanka betonowa powinna być zagęszczona za pomocą odpowiednich urządzeń 

mechanicznych: wibratorów wgłębnych, powierzchniowych, przyczepnych, prętowych. 
Zagęszczanie ręczne (za pomocą sztychowania i jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania 
młotkiem drewnianym) może być stosowane tylko w wypadku mieszanek betonowych o konsystencji 
ciekłej i półciekłej lub gdy zbrojenie jest zbyt gęste i uniemożliwia użycie wibratorów pogrążalnych. 
W przypadku wibratorów wgłębnych drgania są przekazywane przez buławę zatapianą w mieszance 
betonowej, połączoną giętkim wałem z silnikiem elektrycznym. Ponieważ drgania ulegają tłumieniu w 
mieszance, trzeba tak przesuwać buławę, aby poszczególne pola oddziaływania wibratora zachodziły 
na siebie. Należy stosować wibratory które mają zestawy buław o różnych parametrach. 
Gdy cała powierzchnia wibrowanej mieszanki betonowej w elemencie pokryje się zaczynem 
cementowym, wibrowanie można zakończyć. Po zanurzeniu należy buławę kilkakrotnie unosić na 10-20 
cm w górę, bo promień skuteczności wibracji nie jest jednakowy na całej długości buławy. Po przyjętym 
czasie wibracji buławę powoli wyjmuje się, aby nie pozostał po niej otwór, i zanurza w następne miejsce. 
Buława nie powinna dotykać deskowania ani zbrojenia. 
Gdy promień oddziaływania wibratora pokrywa się z przekrojem słupa, buławę zanurza się w środku 
tego przekroju. 
Słupy o większym przekroju wibruje się przez zanurzanie buławy wzdłuż kilku osi. Gdy chce się uzyskać 
powierzchnię elementu gładką i bez raków, trzeba osie wibracji przybliżyć do deskowania. Ważne jest 
również staranne pokrycie powierzchni deskowania odpowiednim środkiem antyadhezyjnym. Mieszanek 
półpłynnych i ciekłych nie potrzeba wibrować. Cienkie elementy pionowe grubości do 25 cm, zagęszcza 
się wibratorami przyczepnymi, przymocowanymi np. do jarzma deskowania słupa bądź stężeń 
deskowania ścian. Oś wirnika powinna być pionowa. Zasięg wibracji wynosi od 100 do 150 cm. Cienkie 
elementy poziome zagęszcza się wibratorem powierzchniowym, który przesuwa się po powierzchni 
elementu. Wibrator prowadzi się tak, aby zachodził 10 cm na pasmo zawibrowane uprzednio. 
Takie elementy jak podłogi betonowe wyrównuje się i zagęszcza listwami wibracyjnymi. Mieszankę 
betonową można też zagęszczać przez odpowietrzanie, stosując odpowiednie płyty odpowietrzające. 
Można stosować również specjalne mieszanki betonowe samozagęszczalne. Mają one odpowiednio 
dobrany skład, różniący się od składu tradycyjnych mieszanek betonowych. Zasadnicza różnica polega 
na zwiększeniu udziału frakcji pylastych do 0,125 mm, którymi są np. popiół lotny, drobno zmielony 
wapień, metakaolinit itp. 
Zaletą mieszanki betonowej samozagęszczalnej jest przede wszystkim możliwość jej układania bez 
konieczności zagęszczania, a poza tym łatwość wykonania konstrukcji z gęsto ułożonym zbrojeniem. 
Mieszanki betonowe samozagęszczalne muszą być odpowiednio zaprojektowane. 
 
 
 
 6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST pkt. 7. 
Podczas robót betonowych należy prowadzić systematyczną kontrolę: 
• jakości składników betonu oraz prawidłowości ich składowania, 



• dozowania składników mieszanki betonowej, 
• jakości mieszanki betonowej w czasie transportu, układania i zagęszczania, 
• cech wytrzymałościowych betonu, 
• prawidłowości przebiegu twardnienia betonu, 
• terminów rozdeskowania, rozszalowania 
• częściowego lub całkowitego obciążenia konstrukcji 
• poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień 
Kontrola wytrzymałości betonu na ściskanie powinna być przeprowadzana na próbkach pobranych przy 
danym stanowisku betonowania. Liczba próbek nie powinna być mniejsza, niż: 1 próbka na 50m3 
betonu. 
Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań, szalunku. Powinno być ono tak 
usytuowane, aby nie uległo uszkodzeniom i przemieszczeniom podczas układania i zagęszczania 
mieszanki betonowej. 
Do stabilizacji zbrojenia w deskowaniu, w celu zapewnienia wymaganego otulenia prętów betonem, 
należy stosować różnego rodzaju wkładki i podkładki dystansowe (z zaprawy, stali, tworzyw 
sztucznych). 
Zbrojenie powinno być połączone drutem wiązałkowym w sztywny szkielet. 
Zbrojenie przed betonowaniem powinno być skontrolowane. Kontrola ta polega na sprawdzeniu 
zgodności ułożonego zbrojenia z projektem oraz wymaganiami norm, sprawdzeniu wymiarów zbrojenia, 
jego usytuowania (w tym grubość otuliny), rozstawu strzemion, położeniu złączy, długości zakotwienia 
itp. 
Dopuszczalne odchyłki w wykonaniu zbrojenia i jego ustawienia w deskowaniu podano w tablicy 
poniżej. Odbiór zbrojenia i zezwolenie na betonowanie należy odnotować w dzienniku budowy. 
 
 7.OBMIAR ROBÓT 

 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST pkt. 8. 
 
7.1. Jednostki obmiarowe 
Jednostki obmiarowe wg przedmiaru robót. 
Jednostkami obmiaru są: 
• tona [t] dla wbudowanego zbrojenia i marek 
• metr sześcienny [m3] dla wbudowanej mieszanki betonowej 
. 
 
 8.ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 
 

Ogólne zasady i podstawy płatności za ich wykonanie określa umowa oraz ST pkt. 9. 
Roboty wymienione w ST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
8.1.Odbiór końcowy konstrukcji 
Podczas odbioru końcowego powinny być przedstawione następujące dokumenty: 
• dokumentacja techniczna z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie budowy, 
• dziennik budowy, 
• protokoły stwierdzające uzgodnienia zmian i uzupełnień dokumentacji, 
• wyniki badań kontrolnych betonu, 
• protokoły z odbioru robót zanikających (np. fundamentów, zbrojenia elementów konstrukcji), 
• inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub związane z procesem budowy, mające 
wpływ na udokumentowanie jakości wykonania konstrukcji, wymagane zgodnie z ustawą Prawo 
budowlane. 



Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę: 
• prawidłowości położenia obiektu budowlanego (schodów i uzupełnianych stropów) w planie, 
• prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów, np. szczelin 
dylatacyjnych, 
• jakości betonu pod względem jego zagęszczenia, jednorodności struktury, widocznych wad i 
uszkodzeń (np. raki, rysy). 
• łączna powierzchnia ewentualnych raków nie powinna być większa niż 5% całkowitej powierzchni 
danego elementu, a w konstrukcjach cienkościennych nie większa niż 1%; lokalne raki nie powinny 
obejmować więcej niż 5% przekroju danego elementu; zbrojenie główne nie może być odsłonięte. 
 
 9.PRZEPISY I NORMY DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT 

 
Zaprawy i masy betonowe muszą być zgodne z Dokumentacją Projektową oraz co najmniej z 
wymogami norm: 
PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykłe 
PN-EN 206-1:2003 - Beton - Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
PN-EN 206-1:2002U - Beton - Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
PN-EN 206-1:2003/Apl :2004 - Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
PN-91/B-06263 - Beton lekki kruszynowy, 
PN-83/B-06256 - Beton odporny na ścieranie 
PN-88/B-06250 - Beton zwykły 
PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i żelbetowe - Wymagania techniczne 
PN-EN 934-2:2002 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Część 2: Domieszki do betonu, zaprawy 
i zaczynu 
- Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie 
PN-B-32250 - Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 
PN-87/B-01100 - Kruszywa mineralne - Kruszywa skalne - Podział, nazwy i określenia 
PN-78/B-01101 - Kruszywa sztuczne - Podział, nazwy i określenia 
PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu 
PN-86/B-23006 - Kruszywa do betonu lekkiego 
PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zapraw 
PN-B-06712/Al:1997 - Kruszywa mineralne do betonu (Zmiana Al) 
Spoiwa muszą być zgodne co najmniej z wymogami norm : 
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-90/B-30010 - Cement portlandzki biały, 
PN-81/B-30003 - Cement murarski 15, 
PN-B-19705:1998 - Cement specjalny Cement portlandzki siarczanoodporny 
Zbrojenie musi być zgodne z Dokumentacją Projektową, a także spełniać wymogi ITB oraz co 
najmniej 
z wymogami norm odpowiednich Polskich Norm, w tym co najmniej : 
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-EN 12696-.2002U - Ochrona katodowa stali w betonie 
Mieszanka betonowa powinna odpowiadać co najmniej z wymogom norm : 
PN-EN 12350-1:2001 - Badania mieszanki betonowej - Pobieranie próbek 
PN-EN 12390-1:2001 - Badania betonu – Część 1 Kształt wymiary i inne wymagania dotyczące próbek 
do badania i form, 
PN-EN 12390-2:2001 - Badania betonu – Część 2: Wykonywanie i pielęgnacja próbek do badań 



wytrzymałościowych, 
PN-EN 12390-3:2002 - Badania betonu - Część 3: Wytrzymałość na ściskanie próbek do badania 
PN-EN 12390-4:2001 - Badania betonu - Część 4: Wytrzymałość na ściskanie - Wymagania dla maszyn 
wytrzymałościowych, 
PN-EN 12390-5:2001 - Badania betonu - Część 5: Wytrzymałość na zginanie próbek do badania 
PN-EN 12390-6:2001 - Badania betonu - Część 6: Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu 
próbek do badania, 
PN-EN 12390-7:2001 - Badania betonu - Część 7: Gęstość betonu, 
PN-EN 12390-8:2001 - Badania betonu - Część 8: Głębokość penetracji wody pod ciśnieniem 
PN-EN 934-6:2002 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Część 6: Pobieranie próbek, kontrola 
zgodności i ocena 
zgodności 
PN-EN 480-12:1999 - Domieszki do betonu, - zaprawy i zaczynu - Metody badań – Oznaczanie 
zawartości alkaliów 
w domieszkach 
PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badania i ocena 
przydatności 
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 
Cement powinien odpowiadać co najmniej wymogom norm : 
PN-73/B-04309 - Cement Metody badań Oznaczanie stopnia białości, 
PN-EN 196-1:1996 - Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości, 
PN-EN 196-2:1996 - Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu, 
PN-EN 196-3:1996 - Metody badania cementu. Oznaczanie czasów wiązania i stałości objętości, 
PN-EN 196-21:1997 - Metody badania cementu. Oznaczanie zawartości chlorków, dwutlenku węgla i 
alkaliów 
w cemencie, 
PN-EN 196-6:1997 - Metody badania cementu Oznaczanie stopnia zmielenia, 
PN-EN 196-7:1997 - Metody badania cementu Sposoby pobierania i przygotowania próbek cementu, 
PN-EN 196-21/Ak:1997 - Metody badania cementu. Oznaczanie zawartości chlorków, dwutlenku węgla i 
alkaliów 
w cemencie; uzupełnienie krajowe dotyczące aparatury do oznaczania C02, 
PN-EN 413-2:1998 - Cement murarski Metody badań 
Kruszywa powinny odpowiadać co najmniej wymogom norm : 
PN-EN 932-1:1999 - Badania podstawowych właściwości kruszyw. Metody pobierania próbek 
PN-EN 933-3:1999 -Badania podstawowych właściwości kruszyw. Procedura i terminologia 
uproszczonego opisu 
petrograficznego 
PN-EN 933-10:2002 - Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 10: Ocena zawartości 
drobnych cząstek 
- Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza). 



SST 004  Konstrukcje stalowe 

 
 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali   CPV 45223210-1  
 
1.WSTĘP 
 
1.1.Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z z 
wykonaniem balustrad stalowych w ramach remontu schodów wejściowych do budynku Prokuratury 
Rejonowej w Bielsku-Białej. 
 
 
1.2.Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3.Zakres robót objętych specyfikacją 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót w zakresie elementów stalowych i obejmują 
wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie, zabezpieczenie antykorozyjne i montaż 
elementów stalowych ujętych w dokumentacji projektowej.  
Roboty obejmują: 
- wykonanie stalowych balustrad 
- zabezpieczenie antykorozyjne balustrad poprzez cynkowanie ogniowe 
- malowanie proszkowe balustrad 
- montaż balustrad 

 
2.MATERIAŁY 
 
2.1. Materiały – wymagania ogólne 
Wymagania ogólne dla materiałów podano w ST – 00 ,,Wymagania ogólne”. 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami ST i 
dokumentacji projektowej.  
 
Odpowiednie certyfikaty pochodzenia będą wymagane przez Inspektora nadzoru przy dokonywaniu 
odbioru wykonanych robót. Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem 
niniejszej specyfikacji są: 
- kształtowniki stalowe (rury prostokątne, pręty kwadratowe, płaskowniki) 
- stalowe elementy ozdobne  
- śruby klasy 5.8 z podkładkami i nakrętkami,  
- elektrody ER 146 
- kotwy do betonu 
 
Wszystkie elementy konstrukcji należy zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe. 
Minimalna grubość powłoki cynkowej wynosi 150μm. 
Balustrady należy pomalować proszkowo na kolor czarny mat. 
 
2.1.1. Własności mechaniczne i technologiczne stali  
Konstrukcję stalową wykonać oraz montować zgodnie z wytycznymi wg normy PN-B- 
06200:2002(1997) „Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania 



podstawowe”. 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Strona | 3 Konstrukcje i elementy stalowe ST 
01.04 Do wytwarzania stalowych konstrukcji należy używać stal S235 i S18G2 zgodnie z PN-90/B-
03200. Inne gatunki stali (np. pochodzące z importu) mogą być zastosowane przez Wytwórcę za zgoda 
Inspektora nadzoru, jeśli posiadają :  
 • aprobaty techniczne ITB dopuszczające materiał do stosowania w budownictwie  
 • Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobata Techniczna lub PN  
 • Certyfikat zgodności ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm 
polskich  
 • Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania 
 
 Stal wykorzystywana do wbudowania powinna:  
 • mieć trwałe ocechowania dokonane przez Komisarza Odbiorczego MTiMG;  
 • mieć wybite znaki cechowania, oznaczenia cechowania kolorowego,  
 • spełniać wymagania określone w normach przedmiotowych:  

• dla walcówki, prętów i kształtowników wg PN-EN 10016-2:1999/Ap1:2003 

• dla kątowników równoramiennych wg, PN-EN 10056-1:2000 i PN-EN 10056-2:1998  

• dla ceowników, wg PN-EN 10162:2005  
 

2.1.2. Składowanie elementów stalowych na placu budowy  
Obowiązkiem Wykonawcy montażu jest przygotowanie placu składowego konstrukcji i udostępnienie 
go Wytwórcy, by mógł dokonać rozładunku dostarczonej konstrukcji i usunąć ew. uszkodzenia powstałe 
w transporcie. Konstrukcje na placu budowy należy układać zgodnie z projektem technologii montażu 
uwzględniając kolejność poszczególnych faz montażu. Konstrukcja nie może bezpośrednio 
kontaktować się z gruntem lub woda i dlatego należy ja układać na podkładkach drewnianych lub 
betonowych (np. na podkładach kolejowych). Sposób układania konstrukcji powinien zapewnić: 
 a) jej stateczność i nieodkształcalność  
 b) dobre przewietrzenie elementów konstrukcyjnych  
 c) dobrą widoczność oznakowania elementów składowych  
 d) zabezpieczenie przed gromadzeniem się wód opadowych, śniegu, zanieczyszczeń itp.  
Elementy składowane na placu budowy muszą być transportowane do miejsca wbudowania w sposób 
gwarantujący jego nieuszkodzenie. Elementy transportowane przy pomocy dźwigów muszą być 
podnoszone przy użyciu odpowiednich zawiesi z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (próbne 
uniesienie na wysokość 20 cm, brak przeszkód na drodze transportu, przeszkolona i odpowiednio 
wyekwipowana załoga).  
 
 3.SPRZĘT 
 
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu odpowiedniego sprzętu 
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Do wykonania konstrukcji stalowych należy stosować 
następujący, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, sprzęt do montażu 
konstrukcji: 
 • środek transportu do przewożenia elementów  
 • spawarki  
 • żuraw samochodowy  
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.  
 
 4.TRANSPORT 



 
Warunki transportu konstrukcji stalowych powinny zapewniać zabezpieczenie elementów przed 
wpływem szkodliwych czynników atmosferycznych. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania 
jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości 
przewożonych towarów. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy.  
Balustrady należy przetransportować na miejsce budowy w całości. 
 
 5.WYKONANIE ROBÓT 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami normy PN-B-06200 i 
postanowieniami umowy.  
  
Do zakresu robót zasadniczych należy wykonanie/dostawa i montaż następujących elementów:  
 • balustrady stalowe 
 
5.1. Wykonanie konstrukcji stalowych  
Cięcie  
Brzegi po cięciu powinny być czyste, bez naderwań, gradu i zadziorów, żużla, nacieków i rozprysków 
metalu po cięciu. Miejscowe nierówności zaleca się wyszlifować.  
 
Prostowanie i gięcie 
Podczas prostowania i gięcia powinny być przestrzegane ograniczenia dotyczące granicznych 
temperatur oraz promieni prostowania i gięcia. W wyniku tych zabiegów w odkształconym obszarze nie 
powinny wystąpić rysy i pęknięcia.  
 
Połączenia spawane  
Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15 mm powinny być oczyszczone z rdzy, 
farby i zanieczyszczeń oraz nie powinny wykazywać rozwarstwień i rzadzizn widocznych gołym okiem. 
Kąt ukosowania, położenie i wielkość progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyłki przyjmuje się 
według właściwych norm spawalniczych.  
Szczelinę między elementami o nieukosowanych brzegach stosować nie większą od 1,5 mm. 
Rzeczywista grubość spoin może być większa od nominalnej 
 o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza się grubość mniejszą:  
 o 5% – dla spoin czołowych  
 o 10% – dla pozostałych.  
Dopuszcza się miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jeśli wady te mieszczą się w granicach 
grubości spoiny. Niedopuszczalne są pęknięcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica. Wymagania 
dodatkowe takie jak: 

• obróbka spoin 

• przetopienie grani 

• wymaganą technologię spawania może zalecić Inspektor Budowy wpisem do dziennika 
budowy.  

Zalecenia technologiczne 

• spoiny szczepne powinny być wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne 

• wady zewnętrzne spoin można naprawić uzupełniającym spawaniem, natomiast pęknięcia, 
nadmierną ospowatość, braki przetopu, pęcherze należy usunąć przez szlifowanie spoin i 
ponowne ich wykonanie.  



 
Połączenia na śruby  

• długość śruby powinna być taka aby można było stosować możliwie najmniejszą liczbę 
podkładek, przy zachowaniu warunku, Ŝe gwint nie powinien wchodzić w otwór głębiej jak na 
dwa zwoje. 

• nakrętka i łeb śruby powinny bezpośrednio lub przez podkładkę dokładnie przylegać do 
łączonych powierzchni. 

• powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrętek i podkładek przed montażem pokryć 
warstwą smaru. 

• śruba w otworze nie powinna przesuwać się ani drgać przy ostukiwaniu młotkiem kontrolnym.  
 
5.2. Montaż konstrukcji stalowej 
Konstrukcje stalowe należy posadowić na specjalnie przygotowanym podłożu.  
Mocowanie należy wykonać za pomocą kotew stalowych.  
Konstrukcje należy montować przy udziale środków, które zapewniają osiągniecie projektowanej 
wytrzymałości, stateczności układu geometrycznego i wymiarów oraz możliwość użytkowania 
konstrukcji.  
Kolejne elementy mogą być montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stateczności elementów 
uprzednio zmontowanych.  
Niedopuszczania się spawania elementów na miejscu budowę. 
Balustrady należy montować w całości. 
 
Przed przystąpieniem do prac montażowych należy: 

• sprawdzić stan podłoża, kompletność i stan śrub kotwiących oraz reperów wytyczających osie i 
linie odniesienia rzędnych obiektu. 

• porównać wyniki pomiarów z wymiarami projektowymi przy czym odchyłki nie powinny 
odpowiednich wartości 

 
 
 6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
 

◦ Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
 1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu 
podano w części       ogólnej specyfikacji “Wymagania ogólne".  
 2. Szczegółowe wymagania dotyczące przeprowadzenia ocen, badan i odbiorów stalowych konstrukcji 
budowlanych określa norma PN-B-06200:1997.  
 3. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrole jakości robót, materiałów i urządzeń. 
 4. Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i 
poza placem budowy.  
 5. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.  

 
◦ Badania jakości robót w czasie budowy 

 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach.  
 



 W trakcie wytwarzania konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega: 
 1. wymiary i kształt dostarczonego materiału  
 2. właściwości wytrzymałościowe dostarczonego materiału 
 3. wymiary i kształt elementów przeznaczonych do scalenia w element montażowy, prawidłowość 
rozmieszczenia i wielkości otworów pod śruby montażowe  
 4. jakość i sposób przygotowania brzegów elementów do spawania  
 5. jakość połączeń spawanych w zależności od kategorii połączenia i klasy konstrukcji spawanej  
 6. wymiary wykonanych elementów montażowych  
 7. kształt wykonanych elementów montażowych 
 8. jakość wykonania zabezpieczenia konstrukcji stalowej przed korozja i przeciwpożarowe, a w 
szczególności sprawdzenie jakości czyszczenia mechanicznego i grubości powłok zabezpieczających 
W trakcie montażu konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:  
1. osadzenie elementów kotwiących w podporach  
2. rozmieszczenie elementów montażowych i ich wzajemne położenie w pionie i w poziome  
3. połączenia montażowe  

 
 7.OBMIAR ROBÓT 

 
 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST “Wymagania ogólne". 
Jednostki obmiarowe – jak w przedmiarze. Ilość konstrukcji stalowych oblicza się według pomiarów 
sporządzonych z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań 
technicznych zawartych w niniejszej specyfikacji i ujmuje w księdze obmiaru. Wszystkie urządzenia i 
sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.  
 
 8.ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 
 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST “Wymagania ogólne”. 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości i jakości.  
Odbiór końcowy konstrukcji powinien obejmować sprawdzenie i ocenę dokumentów kontroli i badan z 
całego okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest zgodna z projektem i 
wymaganiami normy PN-B-06200 oraz innych obowiązujących norm technicznych (PN, EN-PN). W 
szczególności powinny być sprawdzone:  
 • Podpory konstrukcji  
 • Odchyłki geometryczne układu  
 • Jakość materiałów i spoin  
 • Stan elementów konstrukcji i powłok ochronnych  
 • Stan i kompletność połączeń  
W protokole odbioru sporządzonym z udziałem stron procesu budowlanego należy podąć co najmniej:  
 • Przedmiot i zakres odbioru  
 • Dokumentacje określająca komplet wymagań  
 • Dokumentacje stwierdzająca zgodność wykonania a wymaganiami  
 • Protokoły odbioru częściowego  
 • Parametry sprawdzone w obecności komisji  
 • Stwierdzone usterki  
 • Decyzje komisji  
 

 
 



 9.PRZEPISY I NORMY DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT 

 
Dokumentacją odniesienia jest: 

• Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przedmiotowego zadania, 

• umowa zawarta pomiędzy Wykonawca a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót  

• zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja wykonawcza ww. zadania  

• normy  

• aprobaty techniczne  

•  inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.  
Najważniejsze normy:  
PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Próba rozciągania. Metoda badania w temperaturze otoczenia.  
PN-84/H-9300 Walcówka pręty i kształtowniki walcowane na gorąco ze stali węglowych zwykłej jakości i 
niskostopowych o podwyższonej wytrzymałości. Wymagania i badania.  
PN-EN 10020:1996 Stal. Klasyfikacja  
PN-EN 10021 :1997 Ogólne techniczne warunki dostaw stali i wyrobów stalowych  
PN-EN 10027-1 :1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole główne  
PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. System cyfrowy  
PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia  
PN-82/S-10052 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie  
PN-EN 10163-1:1999 Stal. Powierzchnia blach grubych i uniwersalnych oraz kształtowników 
walcowanych na gorąco. Wymagania ogólne  
PN-73/H-92127 Blachy stalowe żeberkowe  
PN-EN 10016-2:1999/ Ap1:2003 Walcówka ze stali niestopowej do ciągnienia i/lub walcowania na 
zimno. Wymagania dla walcówki ogólnego przeznaczenia  
PN-EN 10056-1:2000 Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali konstrukcyjnej. Wymiary  
PN-EN 10162:2005 Kształtowniki stalowe wykonane na zimno. Warunki techniczne dostawy. Tolerancje 
wymiarów i przekroju poprzecznego  
PN-B-03207:2002 Konstrukcje stalowe - Konstrukcje z kształtowników i blach profilowanych na zimno - 
Projektowanie i wykonanie  
PN-61/M-82331 Śruby pasowane ze łbem sześciokątnym  
PN-EN 757:2000 Materiały dodatkowe do spawania. Elektrody otulone do ręcznego spawania łukowego 
stali o wysokiej wytrzymałości. Oznaczenie  
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe – obliczenia statyczne i projektowanie  
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane - Warunki wykonania i odbioru - Wymagania 
podstawowe. Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie 
przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie 
wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.  



SST 005  Roboty w zakresie infrastruktury zewnętrznej 

 
 

SST – 5.1. NAWIERZCHNIA  Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ  
Roboty w zakresie nawierzchni dróg  CPV 45233220-7 
 
 

2. WSTĘP 
 

1.1. Zakres robót. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z wykonaniem robót w trakcie przebudowy schodów wejściowych do budynku Prokuratury 
Rejonowej w Bielsku-Białej. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych niniejszą SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą wykonania nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm w kolorze 
szarym. 
 
1.4 Określenia podstawowe 

• Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy 
ścieralnej nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub 
barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujący się kształtem, który umożliwia wzajemne 
przystawanie elementów. 

• Granitowa kostka brukowa – naturalny element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy ścieralnej 
nawierzchni, pozyskiwany w kamieniołomie, charakteryzujący się nieregularnym kształtem zbliżonym do 
sześcianu, 

• Krawężnik - prosty lub łukowy element budowlany oddzielający jezdnię od chodnika, charakteryzujący się 
stałym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i długością nie większą niż 1,0 m. 

• Ściek - umocnione zagłębienie, poniżej krawędzi jezdni, zbierające i odprowadzające wodę. 

• Obrzeże - element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów pieszych od terenów nie 
przeznaczonych do komunikacji. 

• Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi materiałami 
wypełniającymi. 

• Szczelina dylatacyjna - odstęp dzielący duży fragment nawierzchni na sekcje w celu umożliwienia 
odkształceń temperaturowych, wypełniony określonymi materiałami wypełniającymi. 

• Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" . 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00. „Wymagania ogólne” 1. 
 
2. MATERIAŁY 

 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST pkt. 4. 
 
2.2.Betonowa kostka brukowa 
2.2.1. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym 



 Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach dróg, 
ulic, chodników itp. określa PN-EN 1338 w sposób przedstawiony w tablicy 1 

 
Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 do stosowania na 

zewnętrznych nawierzchniach, mających kontakt z solą odladzającą w warunkach mrozu 
 

Lp. Cecha 
Załącznik 

normy 
Wymaganie 

1 2 3 4 

1 Kształt i wymiary 

1.1 Dopuszczalne odchyłki w mm od 
zadeklarowanych wymiarów 
kostki,  

grubości                       < 100mm  
> 100mm 

C Długość   Szerokość        Grubość                      
 
 

±2            ±2            ±3 
±3            ±3            ±4 

Różnica pomiędzy 
dwoma pomiarami 
grubości, tej samej 
kostki, powinna być 
≤ 3 mm 

1.2 Odchyłki płaskości i pofalowania 
(jeśli maksymalne wymiary kostki 
> 300 mm), przy długości 
pomiarowej  

300 mm  
400 mm 

C Maksymalna (w mm) 
wypukłość                     wklęsłość 

 
 

1,5                                    1,0 
2,0                                    1,5 

2 Właściwości fizyczne i mechaniczne 

2.1 Odporność na 
zamrażanie/rozmrażanie z 
udziałem soli odladzających (wg 
klasy 3, zał. D) 

D Ubytek masy po badaniu: wartość średnia ≤1,0kg/m2, 
przy czym każdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m2 

2.2 Wytrzymałość na rozciąganie przy 
rozłupywaniu 

F Wytrzymałość charakterystyczna T 2 3,6 MPa. Każdy 
pojedynczy wynik ≥ 2,9 MPa i nie powinien wykazywać 
obciążenia niszczącego mniejszego niż 250 N/mm 
długości rozłupania 

2.3 Trwałość   (ze względu na 
wytrzymałość) 

F Kostki mają zadawalającą trwałość (wytrzymałość) jeśli 
spełnione są wymagania pktu 2.2 oraz istnieje normalna 
konserwacja 

2.4 Odporność na ścieranie (wg klasy 
3 oznaczenia H normy) 

G i H Pomiar wykonany na tarczy 

 
 

 
 

 
 

szerokiej 
ściernej, wg 
zał. G normy -
badanie 
podstawowe 

Bohmego, wg zał. H normy -badanie 
alternatywne 

 
 

 
 

 
 

≤ 23 mm ≤20.000mm3/5000 mm2 

2.5 Odporność na 
poślizg/poślizgnięcie 

I a)  jeśli górna powierzchnia kostki nie była szlifowana 
lub polerowana - zadawalająca odporność,  

b)   jeśli wyjątkowo wymaga się podania wartości 
odporności na poślizg/poślizgnięcie - należy 
zadeklarować minimalną jej wartość pomierzoną wg 
zał. l normy (wahadłowym przyrządem do badania 
tarcia) 

3 Aspekty wizualne 



3.1 Wygląd J a)     górna powierzchnia kostki nie powinna mieć rys i 
odprysków,  

b)     nie dopuszcza się rozwarstwień w kostkach 
dwuwarstwowych,  

c)     ewentualne wykwity nie są uważane za istotne 

3.2  
 
3.3 

Tekstura 
 
Zabarwienie (barwiona może być 
warstwa ścieralna lub cały 
element) 

J a)  kostki z powierzchnią o specjalnej teksturze - 
producent powinien opisać rodzaj tekstury,  

b)  tekstura lub zabarwienie kostki powinny być 
porównane z próbką producenta, zatwierdzoną przez 
odbiorcę,  

c)  ewentualne różnice w jednolitości tekstury lub 
zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi zmianami 
we właściwościach surowców i zmianach warunków 
twardnienia nie są uważane za istotne 

  
Kostki kolorowe powinny być barwione substancjami odpornymi na działanie czynników atmosferycznych, światła 
(w tym promieniowania UV) i silnych alkaliów (m.in. cementu, który przy wypełnieniu spoin zaprawą cementowo-
piaskową nie może odbarwiać kostek). Zaleca się stosowanie środków stabilnie barwiących zaczyn cementowy w 
kostce, np. tlenki żelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie należy stosować do 
barwienia: sadz i barwników organicznych). Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci białych plam) mogą 
pojawić się na powierzchni kostek w początkowym okresie eksploatacji. Powstają one w wyniku naturalnych 
procesów fizykochemicznych występujących w betonie i zanikają w trakcie użytkowania w okresie do 2-3 lat. 
2.2.2. Składowanie kostek 
Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej przestrzeni, przy 
czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione. 
 
2.3. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin w nawierzchni 
Należy stosować następujące materiały: 
a) na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię 
- mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego, cementu powszechnego użytku 

spełniającego wymagania PN-EN 197-1 i wody odpowiadającej wymaganiom PN-EN 1008:2004,  
b) do zaspoinowania nawierzchni piasek drobny. 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt. 5. 
 
Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać się: 

• ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach, 

• mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek), składających się z wózka i chwytaka 
sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia; 
urządzenie to, po skończonym układaniu kostek, można wykorzystać do wmiatania piasku w szczeliny, 
zamocowanymi do chwytaka szczotkami. 

Do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z tarczą). 
Do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z wykładziną 
elastomerową, chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroży. 

 
3. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST pkt. 6. 
Transport może być wykonany dowolnym środkiem transportowym zgodnie z jego przeznaczeniem.  
 
4. WYKONANIE ROBÓT. 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robot podano w ST pkt. 2.1. 



 
5.3. Konstrukcja podbudowy 
Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie pod nawierzchnię powinno być 
wyprofilowana zgodnie z projektowanymi spadkami oraz przygotowana z wymaganiami SST D-04.04.02. 
 
5.4. Obramowanie nawierzchni 
Ustawianie krawężników, obrzeży i ew. wykonanie ścieków przykrawężnikowych powinno być zgodne z 
wymaganiami zawartymi w odnośnych SST . Obrzeża  zaleca  się  ustawiać  przed  przystąpieniem  do  
układania  nawierzchni  z  kostki.   Przed  ich ustawieniem, pożądane jest ułożenie pojedynczego rzędu kostek w 
celu ustalenia szerokości nawierzchni i prawidłowej lokalizacji krawężników lub obrzeży. 
 
5.5. Podsypka 
Grubość podsypki powinna wynosić po zagęszczeniu 5 cm, a wymagania dla materiałów na podsypkę powinny 
być zgodne z p-ktem 2.3. Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać 
±1 cm.  Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela się na 
uprzednio zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu: 

• współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35, 

• wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. 
 W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni 
podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami podsypka rozsypywała 
się. Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 
m. Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. 
ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi. Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin musi być 
zakończone przed rozpoczęciem wiązania cementu w podsypce. 
 
5.6. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych  
5.6.1. Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich układania 

Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1. 
5.6.2. Warunki atmosferyczne 

Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać przy 
temperaturze otoczenia nie niższej niż +5°C. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli w ciągu dnia 
temperatura utrzymuje się w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jeśli w nocy spodziewane są przymrozki kostkę 
należy zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze słomy, papą itp.). 
5.6.3. Ułożenie nawierzchni z kostek 
Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Na większym 
fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału, w której 
niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki. 
Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. 
Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza skomplikowanych pod 
względem kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej układanych deseni oraz różnych wymiarów i 
kształtów kostek. Układanie kostek powinni wykonywać przyuczeni brukarze. 
Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym kształcie, tak aby układarka 
mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich ułożenia z wymaganą dokładnością. Kostka do 
układania mechanicznego nie może mieć dużych odchyłek wymiarowych i musi być odpowiednio przygotowana 
przez producenta, tj. ułożona na palecie w odpowiedni wzór, bez dołożenia połówek i dziewiątek, przy czym 
każda warstwa na palecie musi być dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywierały do 
siebie. Układanie mechaniczne zawsze musi być wsparte pracą brukarzy, którzy uzupełniają przerwy, wyrabiają 
łuki, dokładają kostki w okolicach studzienek i krawężników. 
Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania podsypka 
zagęszcza się. 
Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazów itp.) powinna 
trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm powyżej korytek 
ściekowych (ścieków). 
Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać elementy kostkowe 
wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe i odpowiednio 
fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką 
ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.). 
Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się zakończyć prowizorycznie 



około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki 
ułożonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem robót, prowizorycznie ułożoną nawierzchnię na podsypce 
piaskowej należy rozebrać i usunąć wraz z podsypką. 
5.6.4. Ubicie nawierzchni z kostek 
Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z tworzywa 
sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. 
Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie w kierunku 
poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez ubijanie w 
kierunku wzdłużnym kostki. 
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe. 
5.6.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne 
Szerokość spoin pomiędzy betonowymi  kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 mm. 
Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić piaskiem. 
 
5.7. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu  

Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem, po jej wykonaniu 
należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o grubości od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywać ją w stanie wilgotnym przez 
7 do 10 dni. Po upływie od 2 tygodni (przy temperaturze średniej otoczenia nie niższej niż 15°C) do 3 tygodni (w 
porze chłodniejszej) nawierzchnię należy oczyścić z piasku i można oddać do użytku. 

 
 
5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST pkt. 7. 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać: 
a) w zakresie betonowej kostki brukowej certyfikat zgodności lub deklarację zgodności dostawcy oraz ewentualne 

wyniki badań cech charakterystycznych kostek, w przypadku żądania ich przez Inżyniera, wyniki sprawdzenia 
przez Wykonawcę cech zewnętrznych kostek wg pkt-u 2.2.2., 

b) w zakresie innych materiałów sprawdzenie przez Wykonawcę cech zewnętrznych materiałów 
prefabrykowanych (krawężników, obrzeży ),ew. badania właściwości kruszyw, piasku, cementu, wody itp. 
określone w normach, które budzą wątpliwości Inżyniera. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 
 
6.3. Badania w czasie robót 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót nawierzchniowych z kostki podaje tablica 2.  
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 

Lp. 
Wyszczególnienie 
badań i pomiarów Częstotliwość badań Wartości dopuszczalne 

1 Sprawdzenie podłoża lub koryta Wg SST D-04.01.01. 
2 Sprawdzenie ew. podbudowy Wg SST D-04.04.02 

3 Sprawdzenie obramowania 
nawierzchni 

wg SST D-08.01.01; D-08.03.01 

4 Sprawdzenie podsypki 
(przymiarem liniowym lub metodą 
niwelacji) 

Bieżąca kontrola j: grubości, 
spadków i cech 
konstrukcyjnych w 
porównaniu z dokumentacją 
projektową i specyfikacją 

Wg pktu 5.6; odchyłki od 
projektowanej grubości +1 cm 

5 Badania wykonywania nawierzchni kostki  

 
 

a) zgodność z dokumentacją 
projektową 

Sukcesywnie na każdej 
działce roboczej 

- 

 
 

b) położenie osi w planie 
(sprawdzone geodezyjnie) 

Co 100 m i we wszystkich 
punktach  
charakterystycznych 

Przesunięcie od osi projektowanej 
do 2 cm 



 
 

c)   rzędne wysokościowe 
(pomierzone instrumentem 
pomiarowym) 

Co 25 m w osi i przy 
krawędziach oraz we 
wszystkich punktach 
charakterystycznych 

Odchylenia: +1 cm; -2 cm 

 
 

d)  równość w profilu podłużnym 
(wg BN-68/8931-04 -  łatą 
czterometrową) 

Jw. Nierówności do 8 mm 

 
 

e)  równość w przekroju 
poprzecznym (sprawdzona łatą 
profilową z poziomnicą i 
pomiarze prześwitu klinem 
cechowanym oraz przymiarem 
liniowym względnie metodą 
niwelacji) 

Jw. Prześwity między łatą a 
powierzchnią do 8 mm 

 
 

f)   spadki poprzeczne 
(sprawdzone metodą niwelacji) 

Jw. Odchyłki od dokumentacji pro-
jektowej do 0,3% 

 
 

g) szerokość nawierzchni 
(sprawdzona przymiarem 
liniowym) 

Jw. Odchyłki od szerokości projekto-
wanej do ±5 cm 

 
 

h) szerokość i głębokość 
wypełnienia spoin i szczelin 
(oględziny i pomiar przymiarem 
liniowym po wykruszeniu dług. 
10 cm) 

W 20 punktach 
charakterystycznych dziennej 

działki roboczej 

Wg pkt-u 5.6.5 

 
 

i)   sprawdzenie koloru kostek i 
desenia ich ułożenia 

Kontrola bieżąca Wg dokumentacji projektowej lub 
decyzji Inżyniera 

    

 

6.4. Badania wykonanych robót 

 

Zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3.  

Tablica 3. Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Sposób sprawdzenia 

1 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 
nawierzchni, krawężników, obrzeży, 
ścieków 

Wizualne sprawdzenie jednorodności 
wyglądu, prawidłowości desenia, 
kolorów kostek, spękań, plam, 
deformacji, wykruszeń , spoin i szczelin 

2 Badanie położenia osi nawierzchni w 
planie 

Geodezyjne sprawdzenie położenia osi 
co 25 m i w punktach 
charakterystycznych (dopuszczalne 
przesunięcia wg tab. 2, Ip. 5b) 

3 Rzędne wysokościowe, równość 
podłużna i poprzeczna, spadki 
poprzeczne i szerokość 

Co 25 m i we wszystkich punktach 
charakterystycznych (wg metod i do-
puszczalnych wartości podanych w tab. 
2, Ip. od 5c do 5g) 

4 Rozmieszczenie i szerokość spoin i 
szczelin w nawierzchni, pomiędzy 
krawężnikami, obrzeżami, ściekami 
oraz wypełnienie spoin i szczelin 

Wg pktu 5.5  

 



6. OBMIAR  ROBÓT. 
 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST pkt. 8. 
 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 
Jednostki obmiarowe robót towarzyszących budowie nawierzchni z betonowej kostki brukowej (podbudowa, 
obramowanie itp.) są ustalone w odpowiednich SST. 

           
7. ODBIÓR ROBÓT 
 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST D-00.00.00. „Wymagania ogólne” 8. 
Odbiorowi robót podlegają: nawierzchnia z kostki brukowej betonowej. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową  , SST i wymogami Inżyniera , jeżeli 
pomiary i badania z zachowaniem dopuszczalnych tolerancji dały wynik pozytywny. 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

• przygotowanie podłoża i wykonanie koryta, 

• wykonanie podsypki pod nawierzchnię, 

• ewentualnie wypełnienie dolnej części szczelin dylatacyjnych. 
Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-00.00.00 „Wymagania ogólne" oraz 
odpowiednich SST. 

 
9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
 
Ogólne zasady i podstawy płatności za ich wykonanie określa umowa oraz ST pkt. 9. 
. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
NORMY 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 

powszechnego użytku 
PN-EN 1338:2005  Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań  
PN-EN 13242:2004  Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów  stosowanych w 

obiektach budowlanych i budownictwie drogowym. 
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 

BN-64/8931-01  Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
D.04.04.02.   Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
D.04.01.01.   Profilowanie i zagęszczanie podłoża 
D.08.01.01.   Krawężniki betonowe 
D.08.03.01.   Betonowe obrzeża chodnikowe 
 

 
 

 



SST – 5.2. NAWIERZCHNIA  Z KOSTKI GRANITOWEJ  
 Roboty w zakresie nawierzchni dróg  CPV 45233220-7 
 
 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA  

 
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
wykonania nawierzchni z kostki granitowej, wchodzących w zakres wykonania remontu elewacji i dachu 
budynku Sądu Okręgowego, w Gdańsku, przy ul. Nowe Ogrody 30/34.  
 
1.2. Zakres stosowania ST  
Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1., zgodnie ze Specyfikacją OST 00. - „Wymagania 
Ogólne”  
 
1.3. Zakres robót objętych ST  
Robotami podstawowymi wchodzącymi w zakres profilowania i zagęszczania podłoża są: ∗ Profilowanie 
i zagęszczenie podłoża pod nawierzchnię z kostki granitowej ∗ Wykonanie podsypki cementowo-
piaskowej gr. 10cm pod nawierzchnie z kostki granitowej ∗ Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej 
(granitowej) nieregularnej wys. 10 cm Robotami pomocniczymi przy profilowaniu i zagęszczaniu 
podłoża są: ∗ Wykonanie niezbędnych pomiarów geodezyjnych ∗ Montaż i demontaż elementów 
zabezpieczających obszar wykonywania robót  
 
1.4. Określenia podstawowe  
1.4.1. Nawierzchnia twarda ulepszona - nawierzchnia bezpylna i dostatecznie równa, przystosowana do 
szybkiego ruchu samochodowego.  
1.4.2. Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, której warstwa ścieralna jest wykonana z kostek 
kamiennych Pozostałe określenia stosowane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi, 
odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w OST 00. „Wymagania ogólne” poz.1.4.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST 00. 
„Wymagania ogólne” poz. 1.5.  
 
2. MATERIAŁY  

 
2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów  
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w OST 00. „Wymagania ogólne” poz. 2.1  
 
2.2. Stosowane materiały  
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu nawierzchni z kostki kamiennej:  
- podsypka cementowo-piaskowa,  
- kostka kamienna nieregularna wys. 10cm  
2.2.1. Podsypka cementowo-piaskowa  
Mieszanka cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniająca wymagania dla gatunku 1 
wg PN-B-11113:1996 [2], cementu powszechnego użytku spełniającego wymagania PN-B-19701:1997 
[4] i wody odmiany 1 odpowiadająca wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/B-32250) [5],  



2.2.2. Kamienna kostka nieregularna  
2.2.2.1. Klasyfikacja kostki kamiennej  
Kamienna kostka nieregularna wg PN-S-96026 [12] używana jest do budowy nawierzchni chodników i 
placów W zależności od kształtów rozróżnia się trzy typy kostki:  
− regularną,  
− rzędową,  
− nieregularną.  
W zależności od jakości surowca skalnego użytego do wyrobu kostki rozróżnia się dwie klasy kostki: I, 
II. W zależności od dokładności wykonania rozróżnia się trzy gatunki kostki: 1, 2, 3. W zależności od 
wymiaru zasadniczego - wysokości kostki, rozróżnia się następujące wielkości (cm): − kostka regularna 
i rzędowa - 12, 14, 16 i 18, − kostka nieregularna - 5, 6, 8 i 10. 2.2.2.2. Wymagania Surowcem do 
wyrobu kostki kamiennej są skały magmowe, osadowe i przeobrażone. Wymagane cechy fizyczne i 
wytrzymałościowe przedstawia tablica 1.  
 
Tablica 1. Wymagane cechy fizyczne i wytrzymałościowe dla kostki kamiennej  

 
 
Krawędzie co najmniej jednej powierzchni kostki gatunku 1 powinny być bez uszkodzeń. Pozostałe 
krawędzie kostki mogą mieć uszkodzenie długości nie większej niż pół wymiaru wysokości kostki (a), 
natomiast łączna ich długość nie powinna przekraczać wymiaru wysokości kostki (a). Kostki gatunku 2 i 
3 mogą mieć uszkodzenia krawędzi powierzchni czołowej o długości nie większej niż pół wymiaru 
wysokości kostki (a), natomiast łączna ich długość nie powinna przekraczać wielkości wymiaru 
wysokości kostki (a). Uszkodzenia któregokolwiek z naroży kostki gatunku 1 i naroży powierzchni górnej 
(czoła) kostki gatunku 2 i 3 są niedopuszczalne. Szerokość lub głębokość uszkodzenia krawędzi lub 
naroży nie powinna być większa niż 0,6 cm.  
2.2.2.3. Kształt i wymiary kostki nieregularnej  
Kostka nieregularna powinna mieć kształt zbliżony do prostopadłościanu. Kształt kostki nieregularnej 
przedstawia rysunek 3.  
 

 
 
Rysunek 3. Kształt kostki nieregularnej  
 
Wymagania dotyczące wymiarów kostki nieregularnej przedstawia tablica 4.  
Uszkodzenie krawędzi powierzchni górnej (czoła) oraz ich szerokość i głębokość nie powinny być 



większe niż podane dla gatunku 2 i 3 kostki regularnej. Dopuszcza się uszkodzenie jednego naroża 
powierzchni górnej kostki o głębokości nie większej niż 0,6 cm.  
Tablica 4. Wymiary kostki nieregularnej oraz dopuszczalne odchyłki 

 
 
2.2.3. Woda  
Należy stosować wodę wg PN-B-32250 [20].  
 
3. SPRZĘT  
 
3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu  
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w OST 00. „Wymagania ogólne” poz.3. 3.2. Sprzęt do 
wykonania robót Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:  
- betoniarki, do przygotowywania podsypki cementowo-piaskowej,  
- ubijaków ręcznych i mechanicznych, do ubijania kostki,  
- wibratorów płytowych i lekkich walców wibracyjnych, do ubijania kostki po pierwszym ubiciu ręcznym. 
Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża.  
 
4. TRANSPORT  

 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w OST 00. „Wymagania ogólne” poz.4.1.  
 
4.2. Transport materiałów  
4.2.1. Transport kostek kamiennych  
Kostkę nieregularną przewozi się luźno usypaną dowolnymi środkami transportu. Kostkę nieregularną 
można składować w pryzmach. Wysokość stosu lub pryzm nie powinna przekraczać 1 m.  
4.2.2. Transport kruszywa i cementu  
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportowymi oraz składować je w warunkach 
zabezpieczających przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem. Cement można przewozić dowolnymi 
środkami transportowymi oraz składować go w warunkach zabezpieczających przed wilgocią, 
rozsypywaniem i zanieczyszczeniem.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  

 



5.1. Ogólne zasady wykonywania robót  
Ogólne zasady wykonywania robót podano w OST 00. „Wymagania ogólne” poz. 5.  
 
5.2. Warunki przystąpienia do robót  
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania profilowania podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem 
robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania 
profilowania i zagęszczania podłoża,jest możliwe wyłącznie za zgodą Inspektora, w korzystnych 
warunkach atmosferycznych. Po wyprofilowanym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany, 
niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.  
 
5.3. Profilowanie i zagęszczanie podłoża  
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. 
Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają 
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed 
profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. Jeżeli powyższy 
warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do profilowania, 
Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Inspektora, dowieźć 
dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do 
uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości 
wskaźnika zagęszczenia, określonych w tablicy 1. Profilowanie podłoża należy wykonać ręcznie. Ścięty 
grunt należy wywieźć z terenu budowy Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego 
zagęszczania. Zagęszczanie podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie 
mniejszego niż Is = 1,00. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [5] W 
przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie badania 
zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić 
pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtórnego i 
pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. Wilgotność gruntu podłoża podczas 
zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%.  
 
5.4. Utrzymanie wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża  
Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. Jeżeli 
po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w robotach i 
Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć 
podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób 
zaakceptowany przez Inspektora. Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu 
zawilgoceniu, to do układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym 
osuszeniu. Po osuszeniu podłoża Inspektor oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych 
napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na 
własny koszt.  
 
5.5. Wykonanie podsypki  
Do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej można stosować jeden z następujących rodzajów 
podsypki: ∗ podsypka cementowo-żwirowa, ∗ podsypka cementowo-piaskowa, Rodzaj zastosowanej 
podsypki powinien być zgodny z dokumentacją projektową, lub ze wskazaniami Inspektora Wymagania 
dla materiałów stosowanych na podsypkę powinny być zgodne z pkt 2 niniejszej ST oraz z PNS-96026 
[12]. Grubość podsypki powinna być zgodna z dokumentacją projektową. Współczynnik 
wodnocementowy dla podsypki cementowo-piaskowej lub cementowo-żwirowej, powinien wynosić od 
0,20 do 0,25, a wytrzymałość na ściskanie: R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.  
 
5.6. Układanie nawierzchni z kostki kamiennej, granitowej  



5.6.1. Układanie kostki nieregularnej  
Kostkę można układać w różne desenie: − deseń rzędowy prosty, który uzyskuje się przez układanie 
kostki rzędami prostopadłymi do osi drogi, − deseń rzędowy ukośny, który otrzymuje się przez układanie 
kostki rzędami pod kątem 45o do osi drogi, − deseń w jodełkę, który otrzymuje się przez układanie 
kostki pod kątem 45o w przeciwne strony na każdej połowie jezdni, − deseń łukowy, który otrzymuje się 
przez układanie kostki w kształcie łuku lub innych krzywych. Deseń nawierzchni z kostki kamiennej 
nieregularnej powinien być dostosowany do wielkości kostki. Przy różnych wymiarach kostki, zaleca się 
układanie jej w formie desenia łukowego, który poza tym nie wymaga przycinania kostek przy 
krawężnikach. Szerokość spoin między kostkami nie powinna przekraczać 12 mm. Spoiny w sąsiednich 
rzędach powinny się mijać co najmniej o 1/4 szerokości kostki. Kostka użyta do układania nawierzchni 
powinna być jednego gatunku i z jednego rodzaju skał.  
5.6.2. Szczeliny dylatacyjne  
Szczeliny dylatacyjne poprzeczne należy stosować w nawierzchniach z kostki na zaprawie cementowej 
w odległości od 10 do 15 m oraz w takich miejscach, w których występuje dylatacja podbudowy lub 
zmiana sztywności podłoża. Szczeliny podłużne należy stosować przy ściekach na jezdniach wszelkich 
szerokości oraz pośrodku jezdni, jeżeli szerokość jej przekracza 10 m lub w przypadku układania 
nawierzchni połową szerokości jezdni. Przy układaniu nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-
żwirowej z zalaniem spoin zaprawą cementowo-piaskową, szczeliny dylatacyjne warstwy jezdnej należy 
wykonywać nad szczelinami podbudowy. Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna wynosić od 8 do 12 
mm.  
5.6.3. Warunki przystąpienia do robót  
Kostkę na zaprawie cementowo-piaskowej i cementowo-żwirowej można układać bez środków 
ochronnych przed mrozem, jeżeli temperatura otoczenia jest +5oC lub wyższa. Nie należy układać 
kostki w temperaturze 0 oC lub niższej. Jeżeli w ciągu dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 0 
do +5oC, a w nocy spodziewane są przymrozki, kostkę należy zabezpieczyć przez nakrycie materiałem 
o złym przewodnictwie cieplnym. Świeżo wykonaną nawierzchnię na podsypce cementowo-żwirowej 
należy chronić w sposób podany w PN-B-06251 [6].  
5.6.4. Ubijanie kostki  
Sposób ubijania kostki powinien być dostosowany do rodzaju podsypki oraz materiału do wypełnienia 
spoin. Kostkę na podsypce żwirowej lub piaskowej przy wypełnieniu spoin żwirem lub piaskiem należy 
ubijać trzykrotnie. Pierwsze ubicie ma na celu osadzenie kostek w podsypce i wypełnienie dolnych 
części spoin materiałem z podsypki. Obniżenie kostki w czasie pierwszego ubijania powinno wynosić od 
1,5 do 2,0 cm. Ułożoną nawierzchnię z kostki zasypuje się mieszaniną piasku i żwiru o uziarnieniu od 0 
do 4 mm, polewa wodą i szczotkami wprowadza się kruszywo w spoiny. Po wypełnieniu spoin trzeba 
nawierzchnię oczyścić szczotkami, aby każda kostka była widoczna, po czym należy przystąpić do 
ubijania. Ubijanie kostek wykonuje się ubijakami stalowymi o ciężarze około 30 kg, uderzając ubijakiem 
każdą kostkę oddzielnie. Ubijanie w przekroju poprzecznym prowadzi się od krawężnika do środka 
jezdni. Drugie ubicie należy poprzedzić uzupełnieniem spoin i polać wodą. Trzecie ubicie ma na celu 
doprowadzenie nawierzchni kostkowej do wymaganego przekroju poprzecznego i podłużnego jezdni. 
Zamiast trzeciego ubijania można stosować wałowanie walcem o masie do 10 t - najpierw w kierunku 
podłużnym, postępując od krawężników w kierunku osi, a następnie w kierunku poprzecznym. Kostkę 
na podsypce żwirowo-cementowej przy wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową, należy ubijać 
dwukrotnie. Pierwsze mocne ubicie powinno nastąpić przed zalaniem spoin i spowodować obniżenie 
kostek do wymaganej niwelety. Drugie - lekkie ubicie, ma na celu doprowadzenie ubijanej powierzchni 
kostek do wymaganego przekroju poprzecznego jezdni. Drugi ubicie następuje bezpośrednio po zalaniu 
spoin zaprawą cementowo-piaskową. Zamiast drugiego ubijania można stosować wibratory płytowe lub 
lekkie walce wibracyjne.  
5.6.5. Wypełnienie spoin  
Zaprawę cementowo-piaskową można stosować przy nawierzchniach z kostki każdego typu układanej 
na podsypce cementowo-żwirowej. Wypełnienie spoin piaskiem można stosować przy nawierzchniach z 



kostki nieregularnej układanej na podsypce żwirowej lub piaskowej. Wypełnienie spoin zaprawą 
cementowo-piaskową powinno być wykonane z zachowaniem następujących wymagań:  
− piasek powinien odpowiadać wymaganiom wg pkt 2.5,  
− cement powinien odpowiadać wymaganiom wg pkt 2.4,  
− wytrzymałość zaprawy na ściskanie powinna wynosić nie mniej niż 30 MPa,  
− przed rozpoczęciem zalewania kostka powinna być oczyszczona i dobrze zwilżona wodą z dodatkiem 
1% cementu w stosunku objętościowym,  
− głębokość wypełnienia spoin zaprawą cementowo-piaskową powinna wynosić około 5 cm,  
− zaprawa cementowo-piaskowa powinna całkowicie wypełnić spoiny i tworzyć monolit z kostką.  
 
5.7. Pielęgnacja nawierzchni  
Sposób pielęgnacji nawierzchni zależy od rodzaju wypełnienia spoin i od rodzaju podsypki. Pielęgnacja 
nawierzchni kostkowej, której spoiny są wypełnione zaprawą cementowo-piaskową, polega na polaniu 
nawierzchni wodą w kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymaniu jej w stałej wilgotności przez okres jednej 
doby. Następnie nawierzchnię należy przykryć piaskiem i utrzymywać w stałej wilgotności przez okres 7 
dni. Po upływie od 2 do 3 tygodni - w zależności od warunków atmosferycznych, nawierzchnię należy 
oczyścić dokładnie z piasku i można oddać do ruchu. Nawierzchnia kostkowa, której spoiny zostały 
wypełnione piaskiem i pokryte warstwą piasku, można oddać natychmiast do ruchu. Piasek podczas 
ruchu wypełnia spoiny i po kilku dniach pielęgnację nawierzchni można uznać za ukończoną.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót  
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w OST 00. „Wymagania ogólne” poz. 6.  
 
6.2. Badania wykonania koryta  
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów  
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia koryta i 
wyprofilowanego podłoża podaje tablica 2.  
 
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego 
podłoża  

 

 



 
6.2.2. Szerokość profilowanego podłoża - koryta  
Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 
+10 cm i -5 cm.  
6.2.3. Równość profilowanego podłoża - koryta  
Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z normą 
BN- 68/8931-04 [4]. Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności nie mogą 
przekraczać 20 mm.  
6.2.4. Spadki poprzeczne  
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją projektową z 
tolerancją ± 0,5%.  
6.2.5. Rzędne wysokościowe  
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i rzędnymi 
projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm.  
6.2.6. Ukształtowanie osi w planie  
Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 3 cm dla 
autostrad i dróg ekspresowych lub więcej niż ± 5 cm dla pozostałych dróg.  
6.2.7. Zagęszczenie profilowanego podłoża - koryta  
Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien 
być mniejszy od podanego w tablicy 1. Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się 
porównanie wartości modułów odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu 
odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN- 64/8931-02 [3] nie powinna być większa od 2,2. 
Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17 [2]. Wilgotność gruntu podłoża 
powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do + 10%.  
 
6.3. Badania wykonania nawierzchni z kostki  
6.3.1 Badania przed przystąpieniem do robót  
Rodzaj i zakres badań dla kostek kamiennych powinien być zgodny z wymaganiami wg PN-B-11100 [8]. 
Badanie zwykłe obejmuje sprawdzenie cech zewnętrznych i dopuszczalnych odchyłek, podanych w 
tablicach 2, 3, 4. Badanie pełne obejmuje zakres badania zwykłego oraz sprawdzenie cech fizycznych i 
wytrzymałościowych podanych w tablicy 1. W skład partii przeznaczonej do badań powinny wchodzić 
kostki jednakowego typu, rodzaju klasy i wielkości. Wielkość partii nie powinna przekraczać 500 ton 
kostki. Z partii przeznaczonej do badań należy pobrać w sposób losowy próbkę składającą się z kostek 
drogowych w liczbie: − do badania zwykłego: 40 sztuk, − do badania cech podanych w tablicy 1: 6 
sztuk. Badania zwykłe należy przeprowadzać przy każdym sprawdzaniu zgodności partii z 
wymaganiami normy, badanie pełne przeprowadza się na żądanie odbiorcy. W badaniu zwykłym partię 
kostki należy uznać za zgodną z wymaganiami normy, jeżeli liczba sztuk niedobrych w zbadanej ilości 
kostek jest dla poszczególnych sprawdzań równa lub mniejsza od 4. W przypadku gdy liczba kostek 
niedobrych dla jednego sprawdzenia jest większa od 4, całą partię należy uznać za niezgodną z 
wymaganiami. W badaniu pełnym, partię kostki poddaną sprawdzeniu cech podanych w tablicy 1, 
należy uznać za zgodną z wymaganiami normy, jeżeli wszystkie sprawdzenia dadzą wynik dodatni. 
Jeżeli chociaż jedno ze sprawdzeń da wynik ujemny, całą partię należy uznać za niezgodną z 
wymaganiami. Badania pozostałych materiałów stosowanych do wykonania nawierzchni z kostek 
kamiennych, powinny obejmować wszystkie właściwości, które zostały określone w normach podanych 
dla odpowiednich materiałów. 
 
6.3.2. Badania w czasie robót  
6.3.2.1. Sprawdzenie podsypki  
Sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodności z dokumentacją projektową oraz z 
wymaganiami określonymi w p. 5.4.  



6.3.2.2. Badanie prawidłowości układania kostki  
Badanie prawidłowości układania kostki polega na: − zmierzeniu szerokości spoin oraz powiązania 
spoin i sprawdzeniu zgodności z p. 5.5.6, − zbadaniu rodzaju i gatunku użytej kostki, zgodnie z 
wymogami wg p. od 2.2.2 do 2.2.5, − sprawdzeniu prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych 
zgodnie z p. 5.5.3. Sprawdzenie wiązania kostki wykonuje się wyrywkowo w kilku miejscach przez 
oględziny nawierzchni i określenie czy wiązanie odpowiada wymaganiom wg p. 5.5. Ubicie kostki 
sprawdza się przez swobodne jednokrotne opuszczenie z wysokości 15 cm ubijaka o masie 25 kg na 
poszczególne kostki. Pod wpływem takiego uderzenia osiadanie kostek nie powinno być dostrzegane.  
6.3.2.3. Sprawdzenie wypełnienia spoin  
Badanie prawidłowości wypełnienia spoin polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami zawartymi 
w p. 5.5.6. Sprawdzenie wypełnienia spoin wykonuje się co najmniej w pięciu dowolnie obranych 
miejscach na każdym kilometrze przez wykruszenie zaprawy na długości około 10 cm i zmierzenie 
głębokości wypełnienia spoiny zaprawą, a przy zaprawie cementowo-piaskowej - również przez 
sprawdzenie przyczepności zaprawy do kostki.  
6.3.2.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni  
Nierówności podłużne nawierzchni należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z normą 
BN- 68/8931-04 [18]. Nierówności podłużne nawierzchni nie powinny przekraczać 1,0 cm Spadki 
poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%. Różnice 
pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm i 
-2 cm. Oś nawierzchni w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż 
± 5 cm. Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1,0 cm.  
6.3.2.5. Częstotliwość oraz zakres bada ń i pomiarów Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
wykonanej nawierzchni z kostek kamiennych przedstawiono w tablicy 5.  
 
Tablica 5. Częstotliwość i zakres badań cech geometrycznych nawierzchni  

 

 
 
 
6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami  
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w 
punkcie 6.3 powinny być naprawione przez Wykonawcę. Koszty napraw obciążają Wykonawcę.  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
 
7.1. Wymagania ogólne dotyczące obmiaru Robót  
Wymagania ogólne dotyczące obmiaru Robót podano w OST 00. „Wymagania ogólne” poz. 7.  
 
7.2. Jednostki obmiarowe  
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego podłoża, wykonanej i 



odebranej podsypki oraz wykonanej nawierzchni z kostki granitowej.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru Robót  
Ogólne zasady odbioru Robót podano w OST 00. „Wymagania ogólne” poz. 8. Roboty uznaje się za 
wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne.  
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Roboty związane z wykonaniem podsypki należą do robót ulegających zakryciu. Zasady ich odbioru są 
określone w OST 00 „Wymagania ogólne” poz. 8.2.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST 00. „Wymagania ogólne” poz. 9. 
  
9.2. Cena jednostki obmiarowej  
Płatność za ilość wykonanych jednostek obmiarowych wymienionych w pkt. 7 należy przyjmować na 
podstawie obmiaru i oceny jakości wykonanych Robót. Cena wykonania korytowania i profilowania 
podłoża obejmuje ∗ prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, ∗ korytowanie ręczne podłoża 
gruntowego ∗ profilowanie dna koryta lub podłoża, ∗ zagęszczenie, podłoża ∗ utrzymanie koryta lub 
podłoża, ∗ przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji 
technicznej. Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki kamiennej, granitowej obejmuje:  
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  
− oznakowanie robót, 
 − dostarczenie materiałów  
− wykonanie podsypki, 
 − ułożenie i ubicie kostki,  
− wypełnienie spoin,  
− pielęgnację nawierzchni,  
– przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
10.1 Normy  
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu  
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności  
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i 
podłoża przez obciążenie płytą  
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą  
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu  
6. PN-B-04101 Materiały kamienne. Oznaczanie nasiąkliwości wodą  
7. PN-B-04102 Materiały kamienne. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią  
8. PN-B-04110 Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie  
9. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego  
10. PN-B-04115 Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości kamienia na uderzenie (zwięzłości)  
11. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne  



12. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego  
13. PN-B-11100 Materiały kamienne. Kostka drogowa  
14. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności  
15. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw  
16. PN-S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki techniczne  
17. PN-S-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej. Wymagania 
techniczne i badania przy odbiorze  
18. BN-69/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie  
19. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa 
 
 
  


