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STO 00. WYMAGANIA OGÓLNE  
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne, które muszą być przestrzegane przez 
Wykonawcę robót oraz stosowane w ścisłym powiązaniu ze Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi. ST określa 
wspólne dla wszystkich obiektów i elementów robót wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót wykonywanych 
w ramach zadania inwestycyjnego: „Przebudowa pomieszczeń garażowych budynku strażnicy wraz z modernizacją 
kanalizacji deszczowej oraz wymianą nawierzchni placu manewrowego Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 1  
i Komedy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie” – etap drugi 
W przypadku wystąpienia niezgodności Specyfikacji Technicznej z Ogólnymi lub Szczegółowymi Warunkami Umowy 
ostateczne znaczenie będą miały warunki określone w Umowie. 
 
1.2. Zakres stosowania 
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i odbiorze robót, w 
zakresie określonym w pkt. 1.1. 
Specyfikacja jest sporządzona na podstawie projektu opracowanego przez Biuro projektowe eM.Forma, Brzeżno  
ul. Świerkowa 16 i opisuje zasady rozwiązań techniczno - materiałowych określonych w projekcie. 
Zastosowanie w trakcie realizacji robót materiałów lub innych rozwiązań niż określono w projekcie, możliwe jest po 
akceptacji projektanta. Zastosowanie innych materiałów lub urządzeń nie unieważnia specyfikacji. 
Wykonawca zobowiązany jest opracować: 
- plan BlOZ, 
- szczegółowy wykaz materiałów zawierający specyfikację świadectw jakości, atestów, certyfikatów, świadectw 
gwarancyjnych lub aprobat technicznych, 
- wykaz sprzętu, maszyn i środków transportu, 
- wykaz pracowników kierujących robotami, nadzorujących i wykonujących roboty, zawierający informacje  
o kwalifikacjach zawodowych, uprawnieniach do wykonywania robót, kierowania robotami, obsługi sprzętu, maszyn  
i środków transportu jak również informacje dotyczące aktualnych szkoleń i instruktaży w zakresie BHP. 
Szczegółowy wykaz materiałów, sprzętu i maszyn oraz plan BIOZ wymagają akceptacji Inspektora Nadzoru. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST. 
Zakres prac dotyczących niniejszego zadania inwestycyjnego wchodzi wykonanie prac budowlanych przebudowy 
nawierzchni placu manewrowego (przed budynkiem oraz dziedzińca), ogrodzenia, boisk do piłki siatkowej oraz 
wspinalni z rozbiegiem przy budynku JRG nr 1 i KM PSP w Koninie. 
 
1.4. Określenia podstawowe i skróty. 
Użyte w ST określenia należy rozumieć następująco: 
Aprobata Techniczna  - dokument stwierdzający przydatność wyrobów budowlanych do zamierzonego stosowania 
Długo ść obiektu  - odległość między zewnętrznymi krawędziami budowli lub budynku. 
Droga  - wyznaczony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz pieszych wraz z wszelkimi 
urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 
Droga tymczasowa (monta żowa)  - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących 
zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jej zakończeniu. 
Dziennik budowy  - opatrzony pieczęcią Organu Administracji zeszyt, z ponumerowanymi stronami służący do 
notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych 
odbiorów robót, przekazywania poleceń i inne technicznej korespondencji pomiędzy Inżynierem, projektantem i 
wykonawcą. 
Kierownik budowy  - osoba wyznaczona przez wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania 
w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
Inspektor Nadzoru  - osoba (lub grupa osób) występująca z ramienia Inwestora i wykonująca nadzór nad 
wykonywaną Inwestycją 
Polecenie Inspektora Nadzoru -  wszelkie polecenia przekazywane wykonawcy przez Inspektora, w formie pisemnej, 
dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
Konstrukcja no śna (przęsło ) - część obiektu oparta na podporach, tworząca ustrój niosący dla przeniesienia 
obciążenia stałego lub ruchomego. 
Laboratorium  - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do prowadzenia wszelkich 
badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 
Materiały  - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową i Specyfikacjami 
Technicznymi. 
Odpowiednia zgodno ść - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
Obiekty budowlane  - są to stałe i tymczasowe budynki lub budowle stanowiące bazę techniczno-użytkową 
wyposażoną w instalacje i urządzenia niezbędne do spełnienia przeznaczonych funkcji. 
Podło że - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 
Przedsi ęwzięcie budowlane  - kompleksowa realizacja nowej budowli lub całkowita modernizacja istniejącej. 
Rekultywacja  - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w 
czasie prowadzenia zadania budowlanego. 
Rozpi ętość teoretyczna  - odległość między punktami podparcia. 
Szeroko ść całkowita obiektu  - odległość między krawędziami zewnętrznymi konstrukcji obiektu mierzona w linii 
prostopadłej do osi podłużnej, obejmuje całkowitą szerokość konstrukcji ustroju niosącego. 
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Zadanie budowlane  - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub 
technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może 
polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli lub jej 
elementu. 
 
Skróty użyte w ST mają następujące znaczenie: 
PN - Polska Norma 
BN - Branżowa Norma  
PZJ - Program Zapewnienia Jakości - opracowany przez Wykonawcę 

i przedstawiony do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru program 
zagwarantowania wykonania robót zgodnie z wymaganiami ISO. 

KB - Katalog Budownictwa 
 
1.5. Projekt Budowlany i dokumenty uzupełniaj ące 
Po przyjęciu ofert Zamawiający przekaże Wykonawcy zgodnie z Umową Projekt Wykonawczy i dokumentację 
uzupełniającą do wykorzystania podczas wykonywania robót. Projekty te będą stanowić uzupełnienie do rysunków i 
materiałów przekazanych podczas czynności przetargu i będą zawierały szczegóły architektoniczne i konstrukcyjne 
dla każdego obiektu. 
 
1.6. Szczegóły o znaczeniu informacyjnym 
Inwestor zapewni Wykonawcy swobodny dostęp do wszystkich szczegółów zebranych przez Zamawiającego na 
temat istniejących warunków gruntowych oraz istniejących obiektów. Dostęp do tych materiałów ułatwi wykonawcy 
dokładną ocenę szczegółów. Wykonawca jest odpowiedzialny za ocenę szczegółów i za konsekwencje wynikające z 
takiej oceny. 
 
1.7. Dokumentacja robocza 
Jeśli wymagają tego Szczegółowe Specyfikacje Techniczne lub w przypadku, gdy jest to konieczne dla wykonania 
robót według rozwiązań alternatywnych zaproponowanych przez Wykonawcę, Wykonawca wykona dokumentację 
roboczą przedstawiającą szczegóły rozwiązań, które będą stosowane podczas wykonywania robót. Koszty związane 
z wykonaniem tej dokumentacji i jej uzgodnieniami muszą być włączone do cen jednostkowych robót. 
Powyższa dokumentacja powinna zostać uzgodniona z Inspektorem Nadzoru i Projektantem. 
 
1.8.  Przekazanie placu budowy 
Zamawiający zapewni przekazanie placu budowy Wykonawcy, a potem zorganizuje komisyjny przegląd placu 
budowy, a z przeglądu tego zostanie sporządzony protokół określający warunki placu budowy, co będzie stanowiło 
podstawę do uzgodnienia zakresu odpowiedzialności Wykonawcy za ewentualne późniejsze szkody. 
 
1.9. Tablice informacyjne 
Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zapewni i zainstaluje tablice informacyjne zgodnie z wymogami 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, 
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 
Nr 108, póz. 953). 
 
1.10. Bezpiecze ństwo na placu budowy 
Po przekazaniu terenu placu budowy Wykonawca będzie odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszystkich 
zatrudnionych osób, za ochronę przed wandalizmem i kradzieżą materiałów i sprzętu oraz za bezpieczeństwo ruchu 
publicznego oraz wewnętrznego na tym terenie przez cały okres prowadzenia robót. 
Wykonawca zainstaluje na całym odcinku robót znaki informujące o prowadzonych robotach budowlanych. 
Dla bezpieczeństwa publicznego Wykonawca zainstaluje tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców oraz wszelkie inne środki niezbędne do 
ochrony robót i mienia. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
umowną. 
 
1.11. Dziennik Budowy 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, póz. 953). 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do uzgodnienia proponowaną formę i szczegółowy spis treści Dziennika 
Budowy. Dziennik Budowy jest prowadzony w języku polskim. 
 
1.12. Ochrona mienia publicznego i prywatnego 
Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie mienia publicznego i prywatnego przed szkodami będącymi 
konsekwencją prowadzonych robót. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na 
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takich jak: rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego działanie uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i 
urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
W razie roszczenia strony trzeciej w związku z takimi szkodami. Wykonawca wraz ze swoim towarzystwem 
ubezpieczeniowym podejmie natychmiastowe działanie w celu rozstrzygnięcia roszczenia i będzie informował 
Zamawiającego o postępach w sprawie oraz o szczegółach osiągniętego porozumienia. 
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1.13. Koordynacja z Władzami odpowiedzialnymi za ur ządzenia podziemne i napowietrzne. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za koordynację robót związanych z koniecznymi przełożeniami urządzeń 
podziemnych i napowietrznych oraz włączeniem tych robót do wszystkich programów prowadzenia robót. 
W razie uszkodzenia urządzeń podziemnych lub napowietrznych Wykonawca natychmiast zawiadomi odnośne 
władze i będzie z nimi współpracował przy prowadzeniu niezbędnych napraw. Wykonawca odpowiedzialny jest za 
powstałe w ten sposób koszty. 
 
1.14. Ochrona środowiska 
W czasie wykonywania robót Wykonawca ma obowiązek znać i stosować przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego. 
Wykonawca podejmie wszelkie konieczne kroki w celu zapewnienia ochrony środowiska przez cały czas trwania 
robót, a w tym między innymi za: 
I. Składy materiałów i magazyny będą zasłonięte przed widokiem publicznym oraz ulokowane w miejscu, z 
którego hałas nie przeniknie do lokalnego środowiska. 
II. Wszystkie tymczasowe i stałe odprowadzenia ścieków będą wykonane z odpowiednimi zabezpieczeniami 
przed zanieczyszczeniem naturalnych cieków wodnych oraz stałych systemów odwodnienia. Dotyczy to również 
jakichkolwiek zanieczyszczeń powstałych w trakcie prowadzenia robót. 
III. Wszystkie wytwórnie mas i inne źródła hałasu muszą być zaopatrzone w systemy ograniczające emisję 
hałasu oraz odpowiadać odpowiednim normom. 
IV. Wykonawcy nie wolno używać żadnych materiałów posiadających wady (nowych lub z odzysku), które 
mogłyby stwarzać niebezpieczeństwo dla środowiska; wszystkie materiały muszą być stosowane zgodnie z 
zaleceniami producenta. 
V. Wykonawca winien odpowiadać całkowicie za usuwanie odpadów i śmieci ze wszystkich miejsc na placu 
budowy i z miejsc związanych z prowadzonymi pracami, przy czym zawsze musi ściśle przestrzegać przepisów 
odnośnych władz. 
VI. W trakcie realizacji robót Wykonawca winien nie dopuścić do zanieczyszczenia środowiska zarówno na 
palcu budowy jak i w jego otoczeniu. Wykonawca winien zabezpieczyć wszelkie rodzaje odpadów wraz ze śmieciami, 
odpadkami przemysłowymi i komunalnymi, a następnie przetransportować je na wysypisko śmieci. Wszelkie koszty z 
tym związane ponosi Wykonawca. 
VII. W czasie realizacji robót prowadzonych w terenie zabudowanym Wykonawca jest zobowiązany do 
ograniczenia czasu pracy w godzinach pomiędzy 7,00 a 22,00. 
VIII. Wykonywanie robót o dużym, długotrwałym natężeniu hałasu mogącym utrudnić prowadzenie zajęć w 
budynku gimnazjum, dostosować należy do godzin lekcyjnych. 
 
1.15 Bezpiecze ństwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W 
szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 
odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
1.16. Ochrona przeciwpo żarowa. 
Wykonawca winien podjąć wszelkie możliwe środki dla zapewnienia na czas realizacji robót bezpieczeństwa 
pożarowego. Wykonawca winien przestrzegać wszystkie przepisy i zalecenia odnośnych władz w zakresie ochrony 
przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami na terenie 
placu budowy oraz w pomieszczeniach biurowych, magazynowych na terenie budowy. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
 
1.17. Obci ążenie na o ś dla transportu kołowego. 
Wykonawca zapewni, że cały ruch kołowy związany z robotami, łącznie z dostawą materiałów, nie przekroczy 
obciążeń dopuszczalnych na drogach publicznych lub na placu budowy. 
Wykonawca nie może przekraczać dopuszczalnych obciążeń na warstwach nawierzchni jezdnych. 
Wykonawca zapewni, że sprzęt budowlany nie będzie powodował przekroczenia dopuszczalnych obciążeń podczas 
ruchu budowlanego na obiektach i przepustach. 
Wszelkie szkody na drogach publicznych spowodowane transportem budowlanym zostaną zlikwidowane przez 
Wykonawcę, zgodnie z postępowaniem przewidzianym dla roszczeń stron trzecich. 
 
1.18. Aprobaty Techniczne 
Wykonawca winien uzyskać Aprobaty Techniczne na wyroby określone w Szczegółowych Specyfikacjach 
Technicznych. 
 
1.19. Zaplecze Wykonawcy 
W trakcie realizacji obiektu Wykonawca winien zapewnić i zorganizować swoim pracownikom odpowiednie biura, 
jadalnie , umywalnie, ubikacje itp. Wszelkie rzeczywiste koszty związane z ich obsługą i utrzymaniem (oświetlenie, 
ogrzewanie, zaopatrzenie w wodę, odprowadzenie ścieków, łączność itp.) ponosi Wykonawca. 
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1.20. Dokumentacja powykonawcza 
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokumentację powykonawczą zgodnie z polskim prawem budowlanym: 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 października 1998 r. w sprawie książki 
obiektu budowlanego (Dz. U. Nr 135, póz. 882) i Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 
dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności 
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25,póz.133). 
 
2. MATERIAŁY 
Wykonawca winien uzyskać aprobaty techniczne na wszystkie materiały określone w Szczegółowych ST. 
 
2.1. Źródła zaopatrzenia w materiały i wymagania jako ściowe 
a) Wszystkie materiały użyte do robót powinny być pobrane przez Wykonawcę ze źródeł przez niego 
wybranych i zbadanych. 
b) Dopuszcza się stosowanie materiałów, elementów i wyrobów zarówno krajowych albo z importu, przy czym 
materiały importowane muszą posiadać świadectwa zgodności z PN (BN) lub aprobatami technicznymi. 
c) Zastosowane w specyfikacjach szczegółowych określenie przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie nazwy 
producenta ma na celu jedynie doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. 
Zamawiający  dopuszcza możliwość  składania ofert równoważnych pod warunkiem, że zaproponowane materiały (i 
urządzenia) będą posiadały parametry nie gorsze niż te, które są przedstawione w dokumentacji technicznej. 
d) W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji szczegółowej nie podano wymagań 
technicznych dla materiałów, elementów i wyrobów albo podano je w sposób ogólny, albo dokonuje się ich zamiany 
na inne niż określono w projekcie, należy każdorazowo dokonać odpowiednich uzgodnień z Inspektorem Nadzoru i 
Projektantem oraz dokonać odpowiedniego wpisu do dziennika budowy. 
 
2.2. Kontrola materiałów 
a) Wszystkie materiały przewidziane do użycia podczas budowy będą przed dopuszczeniem do robót podlegać 
kontroli, pobieraniu próbek oraz badaniom. Materiały nie spełniające wymagań określonych w ST nie mogą zostać 
wykorzystane przy realizacji zamierzenia inwestycyjnego. 
b) Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru świadectwa zgodności poszczególnych dostaw materiałów z 
atestami, PN i Aprobatami Technicznymi. 
 
2.3. Przechowywanie materiałów budowlanych 
a) Materiały powinny być przechowywane w sposób zapewniający zachowanie ich jakości i przydatności do 
robót. Składowane materiały, jeżeli nawet były badane przed rozpoczęciem przechowywania, mogą być powtórnie 
badane przed włączeniem do robót. Składowanie powinno być prowadzone w sposób umożliwiający kontrolę 
materiałów. 
b) Składowanie materiałów może odbywać się wyłącznie na terenie placu budowy lub na terenie Bazy 
Wykonawcy. 
c) Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów i lokalizacji wytwórni powinny być po zakończeniu 
robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, bez dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego. 
d) Poszczególne grupy, podgrupy i asortymenty kruszyw powinny pochodzić w miarę możliwości z jednego 
źródła. Wielkość i częstotliwość dostaw powinna zapewnić możliwość zgromadzenia, na uprzednio uzgodnionych 
składowiskach, zapasów gwarantujących właściwy postęp robót zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem 
Wykonawcy. 
e) Transport i składowanie kruszywa powinny odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i wymieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. 
Powierzchnia składowisk powinna zapewnić możliwość zgromadzenia na składowiskach co najmniej wyżej podanych 
ilości materiałów. Na składowiskach powinny być wyznaczone drogi parametrach zapewniających swobodny przejazd 
ładowarek i środków transportu. Kruszywo należy składować oddzielnie wg przewidzianych w recepturach 
asortymentów i frakcji, oraz w zasiekach uniemożliwiających wymieszanie się sąsiednich pryzm. Podłoże składowiska 
musi być równe, utwardzone i dobrze odwodnione tak, aby nie dopuścić do zanieczyszczenia kruszywa w trakcie 
składowania. 
 
2.4. Wykorzystanie materiałów pobranych z wykopów 
a) Grunty pobrane z wykopów będą wykorzystywane zgodnie z Dokumentacją Projektową. Nadmiar gruntu lub 
grunty nieprzydatne będą składowane w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru. 
b) W przypadku, gdy Wykonawca pobrał lub przetworzył, z terenu należącego do Zamawiającego, materiały w 
nadmiarze w stosunku do ilości wymaganej do realizacji Umowy, to Zamawiający może przejąć nieodpłatnie ten 
nadmiar materiałów, bez jakichkolwiek zobowiązań co do pokrycia kosztów poniesionych przez Wykonawcę. 
Zamawiający może także zobowiązać Wykonawcę do usunięcia nadmiaru materiałów i doprowadzenia terenu do 
zadowalającego stanu. 
 
2.5. Materiały z rozbiórek 
Cegła, beton, asfalt, kostka betonowa. 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót. 
Wykonawca zapewni wszelki sprzęt własny oraz inne urządzenia konieczne do ukończenia robót i utrzyma je w stanie 
gotowości do pracy przez cały czas zgodnie ze szczegółowym programem (pompa do betonu na samochodzie, środki 
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transportu, betoniarka, spawarka, rusztowanie). 
Jeżeli utrzymanie ciągłości robót jest niezbędne w celu osiągnięcia wymaganej jakości robót, Wykonawca zapewni 
odpowiednią ilość sprzętu rezerwowego dostępnego na placu budowy w razie awarii. 
Sprzęt budowlany będzie wyposażony w sygnalizator dźwiękowy dla cofania. Podczas ruchu ciężarówek należy 
zwracać uwagę aby skrzynia ładunkowa była opuszczona. 
Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu zamieszczono w poszczególnych Szczegółowych Specyfikacjach 
Technicznych. 
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopię dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 
4. TRANSPORT MATERIAŁÓW 
a) Wszystkie materiały powinny być transportowane w sposób zapewniający zachowanie ich jakości i 
przydatności do robót. 
b) Liczba środków transportu powinna zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w ST i w 
terminie zgodnym z harmonogramem. 
c) Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
użytkowanymi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Zasady organizacji robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową, oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, sporządzonymi we własnym zakresie projektami i 
rysunkami roboczymi, wymaganiami ST, Programem Zapewnienia Jakości oraz Projektem Organizacji Robót. 
Uwagi ogólne 
• Roboty należy wykonywać przy warunkach otoczenia określonych w PN i zgodnie z instrukcją Producenta. W 
przypadku konieczności wykonania robót w innych warunkach urządzenia należy zabezpieczyć przed niekorzystnymi 
wpływami atmosferycznymi. 
• Robotami mogą kierować osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje - posiadają uprawnienia budowlane do 
kierowania robotami, określające rodzaj robót w danej specjalności budowlanej, są członkami Izby Inżynierów 
Budownictwa, posiadają aktualne ubezpieczenie OC, oraz aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia bhp. 
• Pracownicy wykonujący prace montażowe muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe potwierdzone 
świadectwem lub dyplomem szkoły lub uczelni kształcącej w danej specjalności budowlanej oraz aktualne 
zaświadczenie o ukończeniu szkolenia bhp. 
• Przed rozpoczęciem robót wykonawca powinien przedstawić Zamawiającemu: wykaz pracowników zawierający 
specyfikację ich kwalifikacji, plan BIOZ, wykaz materiałów wraz z atestami i certyfikatami oraz zestawienie sprzętu i 
maszyn jakich ma zamiar użyć do budowy. 
• Wykaz materiałów, sprzętu, maszyn i pracowników oraz plan BIOZ wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru. 
• Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów 
robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa 
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną poprawione 
przez Wykonawcę na własny koszt. 
 
5.2. Zakres robót 
Niniejsze Wymagania Ogólne dotyczą umowy na: 
wykonanie robót zewnętrznych w ramach zadania inwestycyjnego: „Przebudowa pomieszczeń garażowych budynku 
strażnicy wraz z modernizacją kanalizacji deszczowej oraz wymianą nawierzchni placu manewrowego Jednostki 
Ratowniczo Gaśniczej nr 1 i Komedy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie” – etap drugi 
 
5.3. Etapowanie robót 
Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i przedłożenia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Programu 
Etapowania Robót. Program ten winien m.in. uwzględniać następujące warunki: 
- objęcie etapowaniem pełnego zakresu robót wg pkt. 5.2. niniejszej ST, 
- wzajemne skoordynowanie robót budowlanych, instalacji wod-kan-co i instalacji elektrycznych, robót drogowych. 
- konieczność zachowania ciągłości ruchu na ciągach komunikacyjnych. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI PRAC 
6.1.  System zapewnienia jako ści 
6.1.1. Opis ogólny 
Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania Planu Zapewnienia Jakości zawierającego metody prowadzenia 
robót, personel techniczny, przedstawienie sposobów wykonania w zgodności z wymogami Umowy. 
Plan Zapewnienia Jakości musi zostać przedstawiony Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca musi się upewnić przed 
rozpoczęciem robót, że Zamawiający zatwierdził Plan do stosowania. 
Inspektor musi być przekonany, że Wykonawca rozumie zakres robót oraz że metody pracy i kontroli jakości są 
zadowalające, zanim wyda zezwolenie na rozpoczęcie robót. 
 
6.1.2. Plan Zapewnienia Jakości (PZJ) 
Plan Zapewnienia Jakości należy przygotować zgodnie z programem przedstawionym Inspektorowi Nadzoru do 
zatwierdzenia. 
1. Szczegółowy PZJ musi być przekazany Inspektorowi Nadzoru w ciągu 42 dni 
od chwili otrzymania przez Inwestora zawiadomienia o rozpoczęciu robót. 
2. Uzupełnienia i poprawki PZJ będą wprowadzane okresowo podczas trwania budowy i przedstawione Inspektorowi 
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Nadzoru do zatwierdzenia. 
3. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek robót budowlanych Wykonawca przygotuje zestawienie metod stosowanych dla 
danych robót; takie zestawienia muszą stanowić część szczegółowego PZJ. 
PZJ musi zawierać co najmniej niżej wymienione trzy części: 
Część l: Szczegóły ogólnej organizacji robót. 
1. Zestawienie prowadzonych prac, ich lokalizacja oraz szczegóły dotyczące współpracy pomiędzy Zamawiającym, 
Inspektorem Nadzoru a Wykonawcą. 
2. Formalne zobowiązanie Wykonawcy do stosowania i zachowania Systemu Zapewnienia Jakości. 
3. Zestawienie dokumentacji kontraktowej z wykazem rysunków i specyfikacji technicznych. 
4. Schemat przedstawiający organizację zarządzania robotami przez Wykonawcę wraz z powiązaniami pomiędzy 
Wykonawcą, Inspektorem Nadzoru i podwykonawcami. Do schematu należy dołączyć opis ogólny zawierający 
nazwiska i obowiązki kadry zarządzającej. 
5.  Schemat przedstawiający zakład produkcyjny Wykonawcy oraz bazy prefabrykacji, a także powiązania między 
nimi, personel na placu budowy, w laboratorium oraz zespół kontroli jakości. 
6. Opis organizacji kontroli jakości z danymi personalnymi osób. 
7. Spis podwykonawców, którzy zostaną zatrudnieni oraz szczegóły o ich Systemie Zapewnienia Jakości. 
8. Szczegółowy plan bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia ze sposobami zapewnienia bezpieczeństwa 
pracowników i osób z zewnątrz, których zdrowie może być narażone z powodu robót. 
9. Wykaz wszystkich głównych materiałów i proponowanych dostawców. 
10. Szczegóły dotyczące projektowanych mieszanek i ich charakterystyka: dla betonu i zaprawy cementowej. 
11. Plan rozmieszczenia personelu na placu budowy dla każdego rodzaju czynności, ze sporządzeniem wykazu 
badań i pomiarów. 
12. Szczegóły dotyczące organizacji zewnętrznej kontroli jakości Wykonawcy oraz lokalizacja i organizacja 
laboratorium przeprowadzającego badania, wraz ze szczegółami na temat urządzeń do wykonywania prób w 
laboratorium i na placu budowy oraz sposoby regularnej kalibracji. 
13. Zestawienie stałych punktów kontroli oraz czynności przygotowania kontroli przez Wykonawcę i Inspektora 
Nadzoru przed dalszą kontynuacją robót. 
14. Zestawienie wszystkich standardowych formularzy do zapisywania danych z prób i ewidencjonowania 
przeprowadzanych kontroli. 
15. Sposób postępowania w przypadku niezgodności z wymaganiami oraz personel posiadający uprawnienia do 
określania sposobu postępowania, jaki należy zastosować w celu rozstrzygnięcia jakichkolwiek niezgodności. 
16. Metody sprawdzania wszystkich danych i zarządzanie dokumentacją zawartą w PZJ. 
Część 2: Sprawozdania metodyczne. 
1. Sprawozdanie metodyczne zawierające każdą czynność lub rodzaj robót wyszczególnionych w ST wykazujące, że 
Wykonawca zrozumiał wymagania Kontraktu oraz poczynił odpowiednie kroki w celu bezpiecznego wykonania robót 
oraz zapewnienia wymaganej jakości robót. 
2. Sprawozdania metodyczne muszą również zawierać szczegóły i opisy przewidzianego do użycia sprzętu wraz z 
transportem oraz metody załadunku i zabezpieczeń podczas transportu i wyładunku. 
3. Sprawdzanie metodyczne musi zawierać szczegóły dotyczące składowania poszczególnych rodzajów materiałów i 
elementów prefabrykowanych. 
Część 3: Protokoły 
1. Zaświadczenia z badań i kalibracji wszystkich urządzeń używanych na placu budowy oraz w laboratorium. 
2. Dzienny protokół kontrolny stanowiący dziennik Kontraktu. 
3. Zapis niezgodności zawierający metody rozwiązania problemu niezgodności. 
 
6.1.3. System Kontroli Jakości 
System Kontroli Jakości musi zawierać co najmniej elementy opisane poniżej: 
1. Działania organizacyjne Wykonawcy, każdego z podwykonawców i głównego dostawcy wykazujące, że poczynione 
przygotowania zapewnią odpowiednią jakość prac, co zostanie odpowiednio potwierdzone. 
2. Przygotowanie w celu przeprowadzenia kontroli jakości na etapie wdrażania przez personel placu budowy oraz w 
celu sprawdzenia kontrolnego przez personel niezależny od personelu placu budowy. 
3. Przygotowanie do założenia i eksploatacji laboratorium wykonującego próby, które będzie niezależne od personelu 
placu budowy. 
4. Przygotowanie w celu sporządzenia i sprawdzenia projektów dla prac tymczasowych lub stałych prowadzonych 
przez Wykonawcę. 
5. Wykaz czynności związanych z kontrolą jakości robót, zawierający Specyfikacje Techniczne oraz polskie i 
zagraniczne normy państwowe. 
6. Wykaz czynności związanych z kontrolą jakości w formie odpowiedniej do komputerowego wprowadzania danych i 
ich aktualizacji, który będzie tworzyć część Systemu Zarządzania Danymi. 
 
6.1.4.  Wstępne propozycje 
W ciągu 56 dni od rozpoczęcia robót. Wykonawca przedłoży następujące propozycje do zatwierdzenia przez 
Inspektora Nadzoru: 
- procedury wyboru i zatwierdzenia dostawców głównych materiałów oraz elementów prefabrykowanych, 
- procedury wyboru i zatwierdzenia podwykonawców, 
- procedury otrzymania, przeglądu i zatwierdzenia Systemów Zapewnienia Jakości dostawców i podwykonawców, 
- procedury kontroli materiałów w miejscu dostawy, 
- program przygotowania i przedstawienia do zatwierdzenia wszystkich projektów mieszanek. 
Zatwierdzenie zostanie wydane tylko w przypadku przedłożenia pełnej dokumentacji. 
 
6.1.5.  Stale Punkty Kontroli 
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Wykonawca poinformuje Inspektora Nadzoru na piśmie o dacie zakończenia etapów budowy. 
Inspektor Nadzoru może zażądać ustalenia wybranych punktów przeprowadzenia kontroli jako punktów zatrzymania. 
Po zatwierdzeniu tych punktów Wykonawca będzie mógł kontynuować prace. 
 
6.2. System kontroli jako ści Wykonawcy 
6.2.1. Dane ogólne 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca powinien zapewnić 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie, wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania 
próbek i badań materiałów i robót. 
System kontroli prowadzony przez Wykonawcę powinien być zatwierdzony przez Inspektora. 
Wykonawca powinien przeprowadzić badania i inspekcję materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach. 
Wykonawca winien dostarczyć Inspektorowi zaświadczenie, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy są 
prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inspektor będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o niedociągnięciach dotyczących urządzeń, sprzętu, 
zaopatrzenia, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia są tak poważne, że mogą wpływać 
ujemnie na wyniki badań. Inspektor natychmiast wstrzyma zgodę na użycie badanych materiałów. Ponowne 
dopuszczenie do użycia nastąpi dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość materiałów. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość zostały określone w Specyfikacjach. 
Jeżeli jakieś badanie nie zostało określone, to Wykonawca powinien ustalić jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z Umową. 
Ustalenia takie powinny być zatwierdzone przez Inspektora. 
 
6.2.2. Pobieranie próbek 
Próbki powinny być wybierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane 
do badań. 
Inspektor powinien mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora Wykonawca 
powinien przeprowadzić dodatkowe badania materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane 
materiały nie zostaną przez Wykonawcę zastąpione prawidłowymi lub ulepszone. Pojemniki do pobierania próbek 
powinny być dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora. Próbki dostarczone przez Wykonawcę 
do badań wykonywanych przez Zamawiającego powinny być odpowiednio opisane, w sposób zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru. 
 
6.2.3. Badania 
Badania powinny być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W przypadku, gdy polskie normy nie 
obejmują badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych stosować można wytyczne krajowe lub normy 
zagraniczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca powinien przekazywać 
Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej po ich zakończeniu. 
 
6.2.4. Raporty z badań 
Wykonawca powinien przechowywać kompletne raporty ze wszystkich badań i inspekcji i na życzenie udostępnić je 
Zamawiającemu. 
 
6.2.5. Opłata za badania 
Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania i przeprowadzenia systemu kontroli materiałów i robót, włączając w 
to pobieranie próbek, badania i kontrolę w ramach kosztów wliczonych do stawki jednostkowej poszczególnych robót. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, w jednostkach ustalonych w poszczególnych 
Specyfikacjach Technicznych. 
 
7.2. Zasady określenia ilości robót 
a) Wszystkie pomiary długości, służące do obliczeń pola powierzchni wykonanych robót, będą wykonywane w 
poziomie, jeżeli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie stanowią inaczej. 
b) Obmiar kubaturowych konstrukcji budowlany oraz konstrukcji inżynierskich nastąpi na podstawie dokumentacji 
projektowej. 
c) Wszystkie elementy robót określone w mb, takie jak: rury, kable będą zmierzone równolegle do podstawy lub 
fundamentu, ewentualnie ściany lub słupa obiektu. 
 
7.3. Podstawowe zasady i czas przeprowadzenia obmiaru. 
a) Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny być wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. 
b) Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione odpowiednimi szkicami, 
umieszczonymi na karcie dziennika budowy. W razie braku miejsca, szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do dziennika budowy. 
c) W przypadku robót nadających się do obmiaru, niezależnie od ich postępu (o każdym czasie), obmiaru dokonuje 
się: 
w przypadku miesięcznego fakturowania, 
w przypadku zakończenia danego rodzaju (asortymentu) robót, 
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w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach, 
w przypadku zmiany Wykonawcy robót. 
d) Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania 
e) Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Zasady ogólne 
Inspektor będzie przeprowadzał regularne kontrole i badania robót przez cały okres trwania Umowy, łącznie z 
okresem gwarancyjnym. 
 
8.2. Odbiór cz ęści robót 
Inspektor wyda Świadectwo Odbioru części lub etapu robót objętych Umową po otrzymaniu wniosku od Wykonawcy 
oraz po zakończeniu robót dla tej części lub etapu wykonanego w sposób zadowalający Inspektora. 
Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
• Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót, 
• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 
• Dziennik Budowy. 
Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową i ST, użycia właściwych materiałów 
oraz zgodności z innymi wymaganiami określonymi w pkt 1.6. 
Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do Dziennika Budowy. 
 
8.3. Odbiór robót zanikaj ących lub ulegaj ących zakryciu 
Polega on na ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacyjnym zanikają lub ulegają 
zakryciu. Odbioru tych robót dokonuje Inspektor po zgłoszeniu przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy 
gotowości do odbioru. Odbiór powinien być wykonany nie później niż 3 dni od daty powiadomienia Inspektora o 
gotowości do odbioru. W wypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji Inspektor zarządza rozbiórkę wykonanego 
elementu na koszt Wykonawcy. Decyzję odbioru, ocenę jakości oraz zgodę na kontynuowanie robót Inspektor 
dokumentuje wpisem do Dziennika Budowy. 
 
8.4. Odbiór ko ńcowy 
Wykonawca powiadomi Zamawiającego gdy uzna, że roboty zostały ukończone i są gotowe do przejęcia i 
użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem, oraz że przygotował do odbioru niezbędne dokumenty. 
Odbioru końcowego dokonuje się po zakończeniu robót. Inspektor dokonuje oceny jakościowej i ilościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz wnikliwej oceny wizualnej wykonanych robót. W 
wypadku kiedy Inspektor stwierdzi, że obiekt pod względem przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu robót nie 
jest gotowy do odbioru, wyznacza ponowny termin odbioru. 
Inspektor może powołać komisję odbioru złożoną z przedstawicieli Zamawiającego, Projektanta i tych instytucji, które 
poniosły częściowe koszty związane z robotami. Przedstawiciele tych instytucji poza Zamawiającym będą mieć 
jednak tylko głos doradczy, a decyzję co do odbioru podejmie sam Zamawiający. 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
• dokumenty jak przy odbiorze częściowym, 
• protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych i robót zanikających, 
• świadectwa jakości, atesty, certyfikaty, świadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne wydane przez dostawców 

materiałów i urządzeń, 
• inwentaryzacja geodezyjna na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawioną jednostkę geodezyjną, 
• projekt powykonawczy, 
• oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i 

warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz o doprowadzeniu do 
należytego stanu i porządku terenu budowy, 

• oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest 
uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania. 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
• zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczącymi 

zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej, 
• protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczących usunięcia usterek, 
• aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia, 
• prawidłowość i zgodność z Dokumentacją projektową wbudowania materiałów. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót. 
 
8.5. Dokumentacja dostarczana Inspektorowi 
Dostarczenie Inspektorowi przez Wykonawcę wszystkich wymienionych dokumentów i wyników badań jest warunkiem 
niezbędnym do otrzymania świadectwa odbioru części lub etapu robót, do których odnoszą się te dokumenty i wyniki 
badań. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami (dokumentacja powykonawcza), 
- rysunki robocze dla tych elementów konstrukcyjnych, dla których poszczególne ST wymagają sporządzenia ich 

przez Wykonawcę z naniesieniem ewentualnych zmian dokonanych w trakcie prowadzenia robót,  Specyfikacje 
Techniczne, 

- uwagi i zalecenia Inspektora, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu, i 
udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 

- receptury i ustalenia technologiczne, 
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- Dziennik Budowy, 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ, atesty jakościowe 

wbudowanych materiałów oraz aprobaty techniczne, 
- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich badań i pomiarów załączonych do dokumentów 
odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST, 

- sprawozdanie techniczne, 
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.  
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 
- zakres i lokalizację wykonanych robót, 
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego, 
- uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 
- datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 
 
8.6. Uchybienia 
Jeżeli Wykonawca porzuci roboty, odmówi lub nie zastosuje się do obowiązującego polecenia Zamawiającego, 
przerwie lub prowadzi roboty w sposób opieszały, niezgodny z umową lub mimo pisemnego upomnienia w inny 
sposób łamie Umowę, to zamawiający może wydać odpowiednie powiadomienie. Jeżeli wykonawca w ciągu 14 dni od 
dnia otrzymania takiego powiadomienia nie podejmie starań w celu naprawy zaniedbań, to Zamawiający może 
wypowiedzieć umowę. 
W przypadku gdy Zamawiający poniesie straty lub szkody, lub zostanie obciążony karami lub innymi należnościami w 
następstwie działań lub zaniedbań Wykonawcy, to Zamawiający jest upoważniony do obciążenia Wykonawcy całością 
powstałych kosztów lub taką ich częścią, za jaką zdaniem Zamawiającego Wykonawca jest odpowiedzialny. 
 
8.7. Ubezpieczenia 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca jest obowiązany zawrzeć ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka budowy, 
obejmujące: 
a) personel własny, swoich podwykonawców. Zamawiającego oraz osoby trzecie - na przypadek śmierci lub 
uszkodzenia ciała oraz od odpowiedzialności cywilnej w związku z wykonywanymi pracami, 
b) roboty do pełnej wartości odtworzenia, powiększonej o 15% dla pokrycia kosztu rozbiórki ich uszkodzonych lub 
zniszczonych elementów, 
c) sprzęt Wykonawcy, środki transportu i materiały do pełnej wartości odtworzenia oraz od odpowiedzialności 
cywilnej. 
Koszt ubezpieczenia jest zawarty w cenie oferty. 
Wykonawca ma obowiązek dostarczenia Zamawiającemu kopii polis oraz dowodów opłacenia kolejnych składek 
ubezpieczeniowych. 
Jeżeli zamawiający przed datą rozpoczęcia robót nie przedstawi kompletnych polis ubezpieczeniowych oraz dowodu 
wpłaty składek, to Zamawiający: 
- wstrzyma rozpoczęcie lub poleci wstrzymanie robót do czasu uzyskania dowodów, że ubezpieczenie zostało 

zawarte, a za powstałe opóźnienia obciąży wykonawcę, 
- zawrze odpowiednie ubezpieczenia opłaci składki, po czym poniesionymi kosztami obciąży Wykonawcę 
 
8.8. Usuwanie wad 
Zamawiający może powiadomić Wykonawcę o wystąpieniu wad w wykonanych robotach, w każdym czasie przed 
upływem rękojmi. Wykonawca w możliwie najkrótszym czasie przystąpi do ich usunięcia. 
W przypadku kiedy Wykonawca nie usunie wad. Zamawiający będzie upoważniony do wykonania wszelkich 
niezbędnych prac na koszt Wykonawcy. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 
Cenę oferty należy skalkulować - metodą kalkulacji uproszczonej polegającą na obliczeniu wartości kosztorysowej 
robót objętych przedmiarem robót jako suma iloczynów ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych i ich 
cen jednostkowych bez podatku od towarów i usług (wg. sposobu obliczenia ceny oferty zawartego w umowie). 
 
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w Specyfikacji Ogólnej 
obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 
 
9.3. Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 
samorządowej, które są w jakichkolwiek sposób związane z robotami, które wykonuje. Jest w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za roboty od dnia rozpoczęcia aż do dnia z którym nastąpi odbiór 
końcowy. Wykonawca zrekompensuje Zamawiającemu, jego innym wykonawcom, przedstawicielom i pracownikom 
sutki wszelkich roszczeń, strat, szkód i wydatków poniesionych w związku z niepoprawnie wykonanymi robotami. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - prawo budowlane - (Dz. U. Nr 89 z 1994r. z późniejszymi zmianami) 
2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.- kodeks cywilny - (Dz. U. Nr 16 z 1964r. z późniejszymi zmianami) 
3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 z 2001 r. poz.627) 
4. Ustawa z dnia 6 marca 1981 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2001Ir. Nr 124 poz. 1362) 
5. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz. U. z 1985r. Nr 12 z późniejszymi 
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zmianami) 
6. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2001 r. Nr 122) 
7. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólne przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169) 
8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109 z 2004r.) 
9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz 
jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 8 z 2002r.) 
10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz. U. Nr 120 z 2003r.) 
11. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - wyd. Arkady 1989r. 
12. Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki 
oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, póz. 1555). 
13. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, póz. 60 z późniejszymi zmianami 14. 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 24.09.1998 r. w sprawie ustalania 
geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. nr 126/98, póz. 839) 
15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 
zdrowia (Dz. U. Nr 108, póz. 953). 
16. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 października 1998 r. w sprawie książki 
obiektu budowlanego (Dz. U. Nr 135, póz. 882) 
17. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i 
zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. 
U. Nr 25, póz. 133). 
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STB 01. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
KOD CPV 45110000-1 
 
1.WSTEP 
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
rozbiórkowych wykonywanych w ramach zadania inwestycyjnego: „Przebudowa pomieszczeń garażowych budynku 
strażnicy wraz z modernizacją kanalizacji deszczowej oraz wymianą nawierzchni placu manewrowego Jednostki 
Ratowniczo Gaśniczej nr 1 i Komedy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie” – etap drugi 
 
1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacje Techniczne stanowią część dokumentów przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i odbiorze robót, w 
zakresie określonym w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z rozbiórką: 
- balustrad schodowych, ościeżnic stalowych, drzwi drewnianych; 
- posadzek, podług z wykładziny pcv, paneli podłogowych, gresu 
- rozbiórka ścianek działowych 
 
1.4. Określenia podstawowe  
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z 
definicjami podanymi w STO „Wymagania Ogólne". 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania Ogólne". 
 
2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST „Wymagania Ogólne". 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania Ogólne". 
 
3.2. Sprzęt do rozbiórki  
Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów budynku będą wykorzystane drobne narzędzia murarskie i 
elektronarzędzia, oraz dopuszcza się zastosowanie dźwigu samochodowy do demontażu konstrukcji dachu. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania Ogólne". 
 
4.2. Transport materiałów z rozbiórki 
Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania Ogólne". 
 
5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych  
Roboty rozbiórkowe elementów budynku obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów 
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacją projektową, ST lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru. 
Jeśli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiórkowej, Inspektor Nadzoru 
może polecić Wykonawcy sporządzenie takiej dokumentacji, w której zostanie określony przewidziany odzysk 
materiałów. 
Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w ST lub przez Inspektora 
Nadzoru. 
Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych 
uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce 
określone w ST lub wskazane przez Inspektora Nadzoru. 
Elementy i materiały, które zgodnie z ST stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu budowy. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania Ogólne". 
 
6.2. Kontrola jako ści robót rozbiórkowych  
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych oraz sprawdzeniu 
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stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 
 
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania Ogólne". 
 
7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarowa robót związanych z rozbiórką jest: 
- dla rozbiórki elementów betowych - m3, 
- dla rozbiórki okładziny schodów, ścianek działowych - m2, 
- dla ościeżnicy, balustrady, drzwi - szt. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania Ogólne". 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania Ogólne". 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej  
Cena wykonania robót obejmuje: 
a) dla rozbiórki elementów betowych: 
- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki, 
- rozkucie, 
- załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 
- uporządkowanie terenu rozbiórki. 
b) dla rozbiórki ościeżnic: 
- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki, 
- rozkucie, 
- załadunek i wywiezienie materiału z rozbiórki, 
- uporządkowanie terenu rozbiórki. 
c) dla rozbiórki okładziny schodów i ścianek działowych 
- rozkucie i zerwanie okładziny, rozebranie ścianek 
- załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 
- wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki. 
d) dla rozbiórki balustrad: 
- rozkucie gniazd, demontaż balustrad 
- załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 
- wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy 
• PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste. 
• PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
• PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 
• BN-87/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim, okrągłym i kwadratowym. 
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STB 02. ROBOTY ZIEMNE 
KOD CPV 45111200-0 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wykopów 
w ramach zadania inwestycyjnego: „Przebudowa pomieszczeń garażowych budynku strażnicy wraz z modernizacją 
kanalizacji deszczowej oraz wymianą nawierzchni placu manewrowego Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 1  
i Komedy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie” – etap drugi 
 
1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i odbiorze robót, w 
zakresie określonym w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych OST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy stóp 
fundamentowych i obejmują wykonanie wykopów w gruntach piaszczystych różnoziamistych z przewagą piasków 
drobnoziarnistych (lokalnie piaski średnie, żółto-beżowe do rdzawo-żółto-beżowych, lokalnie lekko gliniaste, średnio 
zagęszczone). 
 
1.4. Określenia podstawowe  
Podstawowe określenia zostały podane w ST „Wymagania Ogólne". 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania Ogólne". 
 
2. MATERIAŁY  
Nie występują. 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w ST „Wymagania Ogólne". 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w ST „Wymagania Ogólne". 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Zasady prowadzenia robót 
Ogólne zasady prowadzenia robót podano w ST „Wymagania Ogólne". 
Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia robót, a 
naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych 
odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża Wykonawcę. 
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w nasyp lub 
przewiezione na odkład. O ile Inspektor dopuści czasowe składowanie odspojonych gruntów, należy je 
odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem. 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. 
Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać ± 3 cm dla gruntów zwięzłych, ± 5 cm dla gruntów 
wymagających wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokości wykopu wynosi ± 5 cm. 
Wyjście (zejście) po drabinie z wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości większej niż 1 m od 
poziomu terenu, w odległości nie przekraczającej 20m. 
5.2. Wymagania dotycz ące zagęszczenia i no śności gruntu  
Zagęszczenie gruntu w wykopach powinno spełniać wymagania, dotyczące minimalnej wartości wskaźnika 
zagęszczenia (Is), podanego w dokumentacji projektowej. 
Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego wskaźnika zagęszczenia, to 
przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić do wartości Is wg dokumentacji. 
5.3. Ruch budowlany  
Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch maszyn 
wykonujących tę czynność budowlaną nie powodujących uszkodzeń powierzchni korpusu. 
Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych powyżej warunków 
obciąża Wykonawcę robót ziemnych. 
5.4. Obudowa ścian i rozbiórka obudowy  
Wykonawca robót przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru projekt proponowanych metod zabezpieczenia 
wykopów na czas budowy zapewniający bezpieczeństwo pracy i ochronę wykonywanych robót. 
5.5. Podło że wzmocnione (sztuczne)  
Podłoże wzmocnione należy wykonać jako podłoże piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, który stanowić 
miał podłoże naturalne lub przy nienawodnionych skałach, gruntach spoistych (gliny, iły), makroporowatych i 
kamienistych, podłoże żwirowo-piaskowe. Grubość warstwy podsypki powinna wynosić co najmniej 0,30 m. 
Dopuszczalne zmniejszenie grubości podłoża od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie powinno być 
większe niż 10%. 
Dopuszczalne odchylenie rzędnych podłoża od rzędnych przewidywanych w Dokumentacji Projektowej nie 
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powinno przekraczać w żadnym jego punkcie ± 1 cm. 
Badania podłoża umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735. 
5.6. Zasypka i zag ęszczenie gruntu  
Użyty materiał i sposób zagęszczania nie powinien spowodować uszkodzenia położonego przewodu i obiektów na 
przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. 
Materiałem zasypu powinien być bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub średnioziarnisty wg PN-86/B-
02480. 
Materiał zasypu powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach ścian i fundamentów. 
5.7. Odwodnienie wykopów  
Zakresy robót odwadniających należy dostosować do rzeczywistych warunków gruntowo-wodnych w trakcie 
wykonywania robót. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania Ogólne". 
6.2. Kontrola wykonania wykopów  
Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi w dokumentacji 
projektowej i ST. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 
a) sposób odspajania gruntów nie pogarszający ich właściwości, 
b) zapewnienie stateczności skarp, 
c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu (wraz z pompowaniem), 
d) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 
e) zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie. 
 
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania Ogólne". 
7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanego wykopu. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania Ogólne". 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania Ogólne". 
9.2. Cena jednostki obmiarowej  
Cena wykonania1 m3 wykopów w gruntach obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkład, obejmujące: odspojenie, przemieszczenie, 

załadunek, przewiezienie i wyładunek, 
- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania, 
- zagęszczenie powierzchni wykopu, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej, 
- rozplantowanie urobku na odkładzie, 
- rekultywację terenu. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy:  
• PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze. 
• BN-8932-01Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
• PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
• PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 
• PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
• PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej. 
• BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
• PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 
• PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
• PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 
• PN-B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wartości siarki metodą bromową. 
• PN-B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu krzemianowego. 
• PN-B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu żelazowego. 
• BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
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STB 03. BETON NIEKONSTRUKCYJNY 
KOD CPV 45223500-1 
 
1.WSTĘP 
1.1.Przediniot ST 
Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem betonu 
niekonstrukcyjnego przewidzianego do wykonania fundamentów i podbudowy w ramach zadania inwestycyjnego: 
„Przebudowa pomieszczeń garażowych budynku strażnicy wraz z modernizacją kanalizacji deszczowej oraz wymianą 
nawierzchni placu manewrowego Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 1 i Komedy Miejskiej Państwowej Straży 
Pożarnej w Koninie” – etap drugi 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w 
pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonania 
betonu niekonstrukcyjnego i obejmujących: 
- wykonanie mieszanki betonowej, 
- układanie mieszanki betonowej, 
- pielęgnację betonu. 
 
1.4. 0kreślenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w specyfikacji „Wymagania Ogólne": 
1.4.1. Beton zwykły 
Beton o gęstości powyżej 1,8 kg/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i 
grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 
1.4.2. Klasa betonu 
Symbol literowo-liczbowy (np. B10) klasyfikujący beton pod względem jego wytrzymałości na ściskanie. 
Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną RbG. 
1.4.3. Mieszanka betonowa 
Mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. 
1.4.4. Nasiąkliwość betonu 
Stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton do jego masy w stanie suchym. 
1.4.5. Partia betonu 
Ilość betonu o tych samych wymaganiach, podlegająca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w okresie umownym - nic 
dłuższym niż l miesiąc - z takich samych składników, w ten sam sposób i w tych samych warunkach. 
1.4.6. Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie - RbG 
Wytrzymałość zapewniona z 95% prawdopodobieństwem, uzyskana wyniku badania ściskania kostek sześciennych o 
boku 150mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z PN-B-06250. 
1.4.7. Zaczyn cementowy 
Mieszanina wody i cementu. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót Jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji „Wymagania 
Ogólne". 
 
2.MATER1AŁY 
2.1. Składniki mieszanki betonowej. 
2.1.1. Cement - wymagania i badania 
a) Rodzaj i marka cementu 
Do stosowania dopuszcza się tylko cement portlandzki wg PN-B-30000  
b) Wymagania dotyczące składu cementu Wg ustaleń normy PN-B-30000 
c) Świadectwo jakości cementu Każda panią dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości (atest) wraz 
z wynikami badań. 
d) Badania podstawowych parametrów cementu 
Cement pochodzący od każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-B-04300, a wyniki ocenione wg 
normy PN-B-30000. 
2.1.2. Kruszywo 
Do betonów należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom wg PN-B-06712. 
Jeśli w normach przedmiotowych na wyroby, elementy i konstrukcje nic postanowiono inaczej, zaleca się stosowanie 
kruszywa o marce nie niższej niż klasa betonu. 
W przypadku betonu o określonym stopniu mrozoodpomości lub wodoszczelności zleca się stosowanie kruszywa o 
marce nie niższej niż 20. 
Zalecane łączne graniczne krzywe uziarnienia kruszyw do betonu, drobnego (0-2 mm) i grubego (powyżej 2mm). 
podano w załączniku l do normy PN-B-06250. 
Uziarnienie kruszywa powinno zapewniać uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej konsystencji przy 
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możliwie najmniejszym zużyciu cementu i wody, prawidłowego zagęszczenia oraz odpowiedniej urabialności. 
W zależności od rodzaju elementu wymiar największego ziarna kruszywa powinien być mniejszy od: 
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 
- 3/4 odległości w świetle między prętami lezącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku betonowania. 
Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia: 
- składu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15, 
- kształtu ziarn wg PN-78/B-06714/16, 
- zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13, 
- zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12. 
W przypadku gdy badania kontrolne wykażą niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN-86/B-06712, 
użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodatek odpowiedniej frakcji 
kruszywa). 
W celu umożliwienia korekty recept roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności 
kruszywa wg PN-77/B-06714/18 i stałości frakcji 0-2 mm. 
2.1.3. Woda zarobowa. 
Woda zarobowa do betonu musi odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250. Wodę do betonu przewiduje się 
czerpać z wodociągów miejskich. Woda ta nie wymaga badania. 
 
2.2. Beton 
Na budowie należy stosować beton o klasie określonej na rysunkach, dostarczony z wytwórni betonu. Beton musi 
spełniać następujące wymagania normy PN-88/B-06250. 
Skład mieszanki betonowej: 
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien otrzymać projektowany skład mieszanki 
betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezależne laboratorium i podpisany przez uprawnionego inżyniera 
budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji wszystkich przeprowadzonych przez laboratorium badań i prób 
mieszanek powinny zostać przesłane Inspektorowi. Układanie mieszanki może nastąpić dopiero po zatwierdzeniu jej 
przez Inspektora. Skład mieszanki betonowej powinien być zgodny z normą PN-88/B-06250. 
 
3. SPRZĘT 
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. Dozatory muszą 
mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno odbywać się wyłącznie w betoniarkach o 
wymuszonym działaniu. Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do 
podawania mieszanek plastycznych. 
 
4. TRANSPORT 
Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej. 
Środki do transportu betonu: 
• mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), 
• ilość gruszek należy tak dobrać, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości 

dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż; 
• 90 min. - przy temperaturze + 15°C 
• 70 min. - przy temperaturze + 25°C 
• 30 min. - przy temperaturze + 30°C. 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty betonowe. 
 
5.2. Przygotowanie podło ża 
Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić stan podłoża. Podłoże winno być równe, czyste i 
odwodnione. 
 
5.3. Betonowanie 
5.3.1. Podawanie i układanie mieszanki betonowej: 
do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie 
lub pompy przystosowane do podawania mieszanek, beton powinien być rozkładany w miarę możliwości w sposób 
ciągły z zachowaniem kontroli grubości oraz wg rzędnych określonych na rysunkach, roboty betoniarskie muszą być 
wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-88/B-06250 i PN-65/B-06251. 
5.3.2. Wymagania przy pracy w nocy. 
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest wcześniejsze 
przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne warunki 
bezpieczeństwa pracy. 
5.3.3. Pobranie próbek i badanie 
Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne lub inne 
uprawnione laboratorium) przewidzianych normą PN-88/B-06250 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie 
Inspektorowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 
Badania powinny obejmować: 
• badanie składników betonu, 
• badanie mieszanki betonowej, 
• badanie klasy betonu. 
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Powyższe badania powinny spełniać wymagania zawarte w normie PN-88/B-06250. 
 
5.4. Pielęgnacja betonu. 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przekrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami 
wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i 
nasłonecznieniem. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Roboty należy prowadzić pod nadzorem Inspektora. 
 
6.1. Kontroli podlega: 
• przygotowanie podłoża, 
• grubość układanej warstwy, 
• rzędne powierzchni betonu, 
• wygląd zewnętrzny, 
• sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni podłoża, 
 
6.2. Tolerancja wymiarów 
6.2.1. Uwagi ogólne 
Wymiary zawarte w projekcie należy rozumieć jako wymiary minimalne. 
Podane niżej tolerancje wymiarów należy traktować jako miarodajne tylko wtedy, gdy projekt nie przewiduje inaczej. 
6.2.2. Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i położenia. 
Odchylenia płaszczyzny poziomej od poziomu 
• na całą płaszczyznę     - 10 mm 
Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu łatą o długości 2,0 m 
• w dowolnym kierunku      - 5 mm 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru jest 1 m3 betonu w podłożu. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze. Płaci się za wykonaną i wbudowaną ilość betonu, 
zgodnie z projektem. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Zgodno ść robót z projektem i Specyfikacj ą. 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową. Specyfikacją Techniczną oraz pisemnymi 
decyzjami Inspektora. 
 
8.2. Odbiór robót zanikaj ących lub ulegaj ących zakryciu. 
8.2.1. Dokumenty i dane 
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest pisemne stwierdzenie Inspektora w Dzienniku 
Budowy o wykonaniu robót zgodnie z projektem i ST, inne pisemne stwierdzenie Inspektora o wykonaniu robót. 
8.2.2. Zakres robót 
Zakres robot zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora lub inne dokumenty 
potwierdzone przez Inspektora. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Cena jednostkowa uwzględnia zapewnienie i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, przygotowanie i 
ułożenie mieszanki betonowej oraz oczyszczenie stanowiska pracy. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy: 
• PN-88/B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenie cech fizycznych. 
• PN-B-30000 Cement portlandzki. 
• PN-B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
• PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
• PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
• PN-86/B-067I2 Kruszywa mineralne do betonu. 
• PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 
• PN-76/B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie jamistości. 
• PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych. 
• PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości pyłów mineralnych. 
• PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego. 
• PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziaren. 
• PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości. 
• PN-9 l/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności alkalicznej. 
• PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statyczna kontrola jakości. 
• PN-90/B-06240 Domieszki do betonu. Metody badań efektów oddziaływania domieszek na beton. 
• PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
• PN-63/B-06261 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - Arkady Warszawa 1989 r. 
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STB 04. PODBUDOWA POD NAWIERZCHNI Ę 
KOD CP V 45233220-7 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru podbudowy 
pod nawierzchnię placów wykonywanych w ramach zadania inwestycyjnego: „Przebudowa pomieszczeń garażowych 
budynku strażnicy wraz z modernizacją kanalizacji deszczowej oraz wymianą nawierzchni placu manewrowego 
Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 1 i Komedy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie” – etap drugi 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Ogólna specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji nawierzchni. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych OST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem podbudowy 
pod nawierzchnię z betonowej kostki brukowej. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z określeniami podanymi w 
ST „Wymagania ogólne” . 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano specyfikacji „Wymagania ogólne”  
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST  „Wymagania ogólne”  
 
2.2. Rodzaje materiałów 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy jest zagęszczona podsypka piaskowa oraz beton C16/20. 
 
2.3. Składowanie materiałów 
Jeżeli piasek przeznaczone do podbudowy nie jest wbudowane bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i zachodzi 
potrzeba jego okresowego składowania, to Wykonawca robót powinien zabezpieczyć piasek przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podłoże w miejscu składowania powinno być równe, 
utwardzone i dobrze odwodnione. Beton należy wbudować bezpośrednio po dostarczeniu na budowę. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST  „Wymagania ogólne”  
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego 
sprzętu: 
- równiarek, 
- walców statycznych, 
- płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST  „Wymagania ogólne”  
 
4.2. Transport  
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST  „Wymagania ogólne”  
 
5.2. Przygotowanie podło ża 
Koryto pod podbudowę  powinno być wyprofilowane. Paliki lub szpilki powinny być ustawione sposób zaakceptowany 
przez Inspektora. 
 
5.3. Wbudowanie i zag ęszczanie podbudowy 
Piasek oraz beton powinien być rozkładany w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki, z zachowaniem 
wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy podbudowy powinna być taka, aby 
po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną. 
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Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na bieżąco przez 
spulchnienie warstwy i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni. 
W miejscach niedostępnych dla walców warstwa podbudowy powinna być zagęszczana płytami wibracyjnymi lub 
ubijakami mechanicznymi. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 0 „Wymagania ogólne” 
 
6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania warstw przeznaczonych do wykonania robót i 
przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości podbudowy 
określone w p. 2.3. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”  
Jednostką obmiarową jest m2 podbudowy 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST  „Wymagania ogólne”  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST  „Wymagania ogólne” pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1m2 warstwy podbudowy: 
- prace pomiarowe, 
- dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy materiału o grubości i jakości określonej w 
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, 
- wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu, 
- zagęszczenie wyprofilowanej warstwy, 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy 
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka 
4. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 
5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i 

podłoża przez obciążenie płytą 
7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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STB 05. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ 
KOD CPV 45233200-1 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru nawierzchni z 
kostki brukowej betonowej wykonywanej w ramach zadania inwestycyjnego: „Przebudowa pomieszczeń garażowych 
budynku strażnicy wraz z modernizacją kanalizacji deszczowej oraz wymianą nawierzchni placu manewrowego 
Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 1 i Komedy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie” – etap drugi 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Ogólna specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji nawierzchni ulepszonych. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 
nawierzchni z kostki brukowej betonowej 
 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. Produkowana jest jako 
kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w ST  „Wymagania ogólne” pkt 1. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST  „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania 
2.2.1. Aprobata techniczna 
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie 
aprobaty technicznej. 
2.2.2. Wygląd zewnętrzny 
Kostka o wzorze cegły bez fazowanych krawędzi. Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i 
ubytków. Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia 
nie powinny przekraczać: 
2 mm, dla kostek o grubości ≤ 80 mm, 
3 mm, dla kostek o grubości > 80 mm. 
2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej ( zastosowano gr. 8 cm) 
W kraju produkowane są kostki o dwóch standardowych wymiarach grubości: 
60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego, 
80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego. 
Tolerancje wymiarowe wynoszą: 
na długości ± 3 mm, 
na szerokości ± 3 mm, 
na grubości ± 5 mm. 
2.2.4. Wytrzymałość na ściskanie 
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza niż 60 MPa. 
Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niż 50 MPa (w ocenie 
statystycznej z co najmniej 10 kostek). 
2.2.5. Nasiąkliwość 
Nasiąkliwość kostek bet. powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wynosić nie więcej niż 5%. 
2.2.6. Odporność na działanie mrozu 
Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250 [2]. 
Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania i odmrażania próbek jest wystarczająca, jeżeli: próbka nie 
wykazuje pęknięć, strata masy nie przekracza 5%, obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do 
wytrzymałości próbek nie zamrażanych nie jest większe niż 20%. 
2.2.7. Ścieralność 
Ścieralność kostek bet. określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna wynosić nie więcej niż 4 mm. 
 
2.3. Materiały do produkcji betonowych kostek bruko wych 
2.3.1. Cement 
Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie niższej niż „32,5”. Zaleca 
się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-19701 [4]. 
2.3.2. Piasek 
Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom  PN-B-06712 [3]. Uziarnienie kruszywa powinno 
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być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy założonych parametrach wymaganych dla 
produkowanego wyrobu. 
2.3.3. Woda 
Właściwości i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny odpowiadać 
wymaganiom wg PN-B-32250 [5]. 
2.3.4. Dodatki 
Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, zgodnie z receptą 
laboratoryjną. Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość i większą 
odporność na niskie temperatury i działanie soli. Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe zabarwienie. 
Powinny to być  barwniki nieorganiczne. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST  „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej 
Z uwagi na niewielka- powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. Do zagęszczenia 
nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST  „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
4.2. Transport betonowych kostek brukowych 
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymałości 
betonu min. 0,7 R, kostki przewożone są na stanowisko, gdzie specjalne urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą 
stalową, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. 
Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych producenta. 
 
5. WYKONANIWE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2. Podło że 
Podłoże pod ułożenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych może stanowić grunt piaszczysty - rodzimy lub 
nasypowy o WP ≥ 35 [7]. 
Nawierzchnię z kostki brukowej przeznaczoną dla ruchu pieszego wykonywać bezpośrednio na podłożu z gruntu 
piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. Pod nawierzchnię dla ruchu kołowego podbudowa betonowa. Grunt 
podłoża powinien być jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania. 
 
5.3. Podbudowa 
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod nawierzchnię powinien być zgodny z przedmiarem robót. 
 
5.4. Obramowanie nawierzchni 
Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych zastosowano krawężniki betonowe 30x8 i 30x15 cm 
 
5.5. Podsypka 
Na podsypkę należy stosować piasek gruby, odpowiadający wymaganiom PN-B- 06712 [3]. Grubość podsypki po 
zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i 
wyprofilowana. 
 
5.6. Układanie nawierzchni z betonowych kostek bruk owych 
Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 
do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania 
(ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. Stosować kostkę o wzorze cegła bez fazowania krawędzi. 
Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy 
użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. 
Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego 
dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni 
ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. 
Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. 
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia z wypełnieniem 
spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddana do użytku. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych posiada atest 
wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej ST. 
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Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien żądać od producenta wyników bieżących badań wyrobu na 
ściskanie. Zaleca się, aby do badania wytrzymałości na ściskanie pobierać 6 próbek (kostek) dziennie (przy produkcji 
dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek ułożonych w nawierzchni). 
Poza tym, przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie wymagań podanych w pkt 2.2.2 i 
2.2.3 i wyniki badań przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 
 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Sprawdzenie podłoża i podbudowy 
Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacją i odpowiednimi ST. 
6.3.2. Sprawdzenie podsypki 
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych polega na 
stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.5 niniejszej ST. 
6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu 
zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej OST: 
- pomierzenie szerokości spoin, 
- sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
- sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
- sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 
 
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 
6.4.1. Nierówności podłużne 
Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą BN-68/8931-04 [8] nie powinny 
przekraczać 0,8 cm. 
6.4.2. Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%. 
6.4.3. Niweleta nawierzchni 
Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać ± 1 cm. 
6.4.4. Szerokość nawierzchni 
Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 
6.4.5. Grubość podsypki 
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1,0 cm. 
6.5. Częstotliwo ść pomiarów 
Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt 6.4 powinna 
być dostosowana do powierzchni wykonanych robót. 
Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 były przeprowadzone nie rzadziej niż 2 razy 
na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszędzie 
tam, gdzie poleci Inżynier. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST  „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST  „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają przygotowanie podłoża, wykonanie podbudowy, 
wykonanie podsypki, ewentualnie wykonanie ławy pod krawężniki. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
oznakowanie robót, dostarczenie materiałów, ułożenie i ubicie kostki, wypełnienie spoin, przeprowadzenie badań i 
pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy 
1. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego 
2. PN-B-06250 Beton zwykły 
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania  i ocena zgodności 
5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
6. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 

torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 
7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
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STB 06. KRAWĘŻNIKI BETONOWE  
KOD CPV 45233222-1 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru krawężników 
nawierzchni wykonywanych w ramach zadania inwestycyjnego: „Przebudowa pomieszczeń garażowych budynku 
strażnicy wraz z modernizacją kanalizacji deszczowej oraz wymianą nawierzchni placu manewrowego Jednostki 
Ratowniczo Gaśniczej nr 1 i Komedy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie” – etap drugi 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Ogólna specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1 
 
1.3 Zakres robót obj ętych OST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ustawieniem krawężników 
betonowych na podsypce cementowo-piaskowej z oporem i wyspoinowaniem zaprawą cementową. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Krawężniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla pieszych, pasy dzielące, 
wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe. 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST - „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  ST  „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
2.2. Stosowane materiały 
Materiałami stosowanymi są:  
- krawężniki betonowe, 30x15, 30x8 
- piasek na podsypkę i do zapraw, 
- cement do podsypki i zapraw, 
- woda, 
 
2.3. Kraw ężniki betonowe - klasyfikacja 
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14]. 
2.3.1. Typy w zależności od przeznaczenia rozróżnia się następujące typy obrzeży betonowych: 
U-uliczne, 
D-drogowe. 
2.3.2. Rodzaje w zależności od kształtu przekroju poprzecznego rozróżnia się następujące rodzaje krawężników 
betonowych: 
prostokątne ścięte - rodzaj „a”, 
prostokątne  - rodzaj „b”. 
dwuwarstwowy. 
2.3.3. Gatunek I 
W zależności od dopuszczalnych wad, uszkodzeń krawężniki betonowe dzieli się na: 
gatunek 1 - G1, 
gatunek 2 - G2. 
2.3.4 Składowanie 
Krawężniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według typów, 
rodzajów, odmian, gatunków i wielkości. 
Krawężniki betonowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach: grubość 
2,5 cm, szerokość 5 cm, długość min. 5 cm większa niż szerokość krawężnika. 
2.3.5. Beton i jego składniki 
2.3.5.1. Beton do produkcji obrzeży 
Do produkcji krawężniki należy stosować beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30.  
Beton użyty do produkcji krawężników powinien charakteryzować się: 
- nasiąkliwością, poniżej 4%, 
- ścieralnością na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm, 
- mrozoodpornością i wodoszczelnością, zgodnie z normą PN-B-06250 [2]. 
2.3.5.2.  Cement 
Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy nie niższej niż „32,5” wg PN-B-19701 [10]. 
Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [12]. 
2.4.5.3 Kruszywo 
Kruszywo powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [5]. Kruszywo należy przechowywać w warunkach 
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zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami innych asortymentów, gatunków i marek. 
2.4.5.4. Woda 
Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [11]. 
2.5. Materiały na podsypkę i do zapraw 
Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [5], a do zaprawy 
cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4]. 
Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem portlandzkim klasy nie mniejszej 
niż „32,5”, odpowiadający wymaganiom PN-B-19701 [10]. Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom 
PN-B-32250 [11]. 
 
2.6. Materiały na ławy 
Do wykonania ław pod krawężniki należy stosować żwir odpowiadający wymaganiom PN-B-11111 [7], 
 
2.7. Masa zalewowa 
Masa zalewowa, do wypełnienia szczelin dylatacyjnych na gorąco, powinna odpowiadać wymaganiom BN-74/6771-04 
[13] lub aprobaty technicznej. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt  
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu: 
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,  
- wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
4.2. Transport kraw ężników 
Krawężniki betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. Krawężniki betonowe układać 
należy na środkach transportowych w pozycji pionowej z  nachyleniem w kierunku jazdy. Krawężniki powinny być 
zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu, a górna warstwa nie powinna 
wystawać poza ściany środka transportowego więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy. 
 
4.3. Transport pozostałych materiałów 
Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].Kruszywa można przewozić 
dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi 
materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - 
przed rozpyleniem. 
Masę zalewową należy pakować w bębny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywać się w 
warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem bębnów i beczek. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST  „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2. Ustawienie kraw ężników betonowych 
5.2.1. Zasady ustawiania krawężników 
Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być zgodne z ustaleniami dokumentacji 
projektowej, a w przypadku braku takich ustaleń powinno wynosić od 10 do 12 cm.  
Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu obrzeża obsypana piaskiem, lub 
żwirem, i starannie ubitym. Ustawienie obrzeży powinno być zgodne z BN-64/8845-02 [16]. 
5.2.2. Wypełnianie spoin 
Spoiny obrzeży nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić żwirem, piaskiem lub zaprawą 
cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2.  Spoiny przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą.  
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót 
6.2.1. Badania krawężników 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do ustawienia 
obrzeży betonowych i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji. 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar i policzenie 
uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary 
długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 
mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [6]. 
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy użyciu suwmiarki 
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oraz przymiaru stalowego lub taśmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie kątów prostych w narożach 
elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 
mm. 
6.2.2. Badania pozostałych materiałów 
Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu obrzeży betonowych powinny obejmować wszystkie 
właściwości, określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów w pkt 2. 
6.2.3. Sprawdzenie ustawienia obrzeży 
Przy ustawianiu obrzeży należy sprawdzać: 
a)     dopuszczalne odchylenia linii obrzeży w poziomie od linii projektowanej, które wynosi ± 1 cm na każde 100 m 
ustawionego  obrzeża, 
b)    dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny obrzeza od niwelety projektowanej, które wynosi ± 1 cm na 
każde 100 m ustawionego krawężnika, 
c)     równość górnej powierzchni obrzeży, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch punktach na każde 100 m 
obrzeża, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną powierzchnią krawężnika i przyłożoną łatą nie może 
przekraczać 1 cm, 
d)    dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną 
głębokość. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego krawężnika betonowego. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST  „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Cena wykonania 1 m obrzeza betonowego obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
- rozścielenie podsypki piaskowej 
- ustawienie krawężnika 
- wyregulowanie krawężnika  wg podanych punktów wysokościowych 
- oczyszczenie i wypełnienie spoin piaskiem lub zaprawą 
- obsypanie zewnętrznej ściany obrzeży ziemia i jej ubicie 
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy 
  1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 
  2. PN-B-06250 Beton zwykły 
  3. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe 
  4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
  5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
  6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 
  7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka 
  8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 
  9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
10. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
11. PN-B32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
13. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa 
14. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 

torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 
15. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 

torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe 
16. BN-64/8845-02 Obrzeza uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru. 
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STB 07. PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 
KOD CP V 45233220-7 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru podbudowy z 
kruszywa łamanego w ramach zadania inwestycyjnego: „Przebudowa pomieszczeń garażowych budynku strażnicy 
wraz z modernizacją kanalizacji deszczowej oraz wymianą nawierzchni placu manewrowego Jednostki Ratowniczo 
Gaśniczej nr 1 i Komedy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie” – etap drugi 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacje Techniczne stanowią część dokumentów przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i odbiorze robót, w 
zakresie określonym w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
podbudowy z kruszywa łamanego pod nawierzchnie poliuretanowe. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z rysunkami, ST i poleceniami 
Inspektora. 
1.5.1. Wymogi formalne 
Roboty powinny być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i 
gwarantującemu właściwą jakość ich wykonania. Wykonawstwo oraz montaż konstrukcji zgodnie z wymaganiami 
norm. 
1.5.2. Warunki organizacyjne 
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z całością 
dokumentacji technicznej. 
Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań 
przed przystąpieniem do robót. 
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu 
akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych należy 
uzyskać dodatkową akceptację projektantów. 
Równocześnie, zależnie od stosowanych materiałów, należy zachować odpowiednie środki ostrożności (odzież 
ochronna, okulary i maski ochronne, wentylacja pomieszczeń, zabezpieczenia p. póz.). Przy pracach malarskich 
muszą być przestrzegane przepisy p. póz. i BHP. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania dla materiałów 
2.1.1. Uziarnienie kruszywa 
Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 [3] 
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do 
górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna kruszywa nie może 
przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. 
 
2.1.2. Właściwości kruszywa 
Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1. 
 
Tablica 1. 

Lp. Wyszczególnienie 
właściwości 

Wymagania Badania 
według 

 
Kruszywa 
naturalne 

Kruszywa 
łamane 

Żużel 

Podbudowa 
Zasad-
nicza 

Pomoc
-nicza 

Zasad-
nicza 

Pomoc
-nicza 

Zasad-
nicza 

Pomoc
-nicza 

1 Zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 
mm, % (m/m) 

od 2  
do 10 

od 2 
do 12 

od 2 
 do 10 

od 2 
do 12 

od 2 
do 10 

od 2 
do 12 

PN-B-06714-15 
[3] 

2 Zawartość nadziarna, % (m/m), nie 
więcej niż 

5 10 5 10 5 10 
 

PN-B-06714-15 
[3] 

3 Zawartość ziarn nieforemnych %(m/m), 
nie więcej niż 

35 45 35 40 - - 
 

PN-B-06714-16 
[4] 

4 Zawartość zanieczyszczeń 
organicznych, %(m/m), nie więcej niż 

1 1 1 1 1 1 PN-B-04481 [1] 

5 Wskaźnik piaskowy po pięcio-krotnym 
zagęszczeniu metodą I lub II wg PN-B-
04481, % 

od 30 
do 70 

 

od 30 
do 70 

 

od 30 
do 70 

 

od 30 
do 70 

 

- - BN-64/8931-01 
[26] 

 
6 Ścieralność w bębnie Los Angeles 35 45 35 50 40 50 PN-B-06714 
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a) ścieralność całkowita po pełnej 
liczbie obrotów, nie więcej niż 
b) ścieralność częściowa po 1/5 pełnej 
liczby obrotów, nie więcej niż 

 
 

30 
 

 
 

40 
 

 
 

30 
 

 
 

35 
 

 
 

30 
 

 
 

35 
 

-42 [12] 
 

7 Nasiąkliwość, %(m/m), nie więcej niż 2,5 4 3 5 6 8 
 

PN-B-06714-18 
[6] 

8 Mrozoodporność, ubytek masy po 25 
cyklach zamrażania, 
%(m/m), nie więcej niż 

5 10 5 10 5 10 
 

PN-B-06714-19 
[7] 
 

9 
 

Rozpad krzemianowy i żelazawy 
łącznie, % (m/m), nie więcej niż 

- - - - 1 3 PN-B-06714-37 
[10] 

PN-B-06714-39 
[11] 

10 Zawartość związków siarki w 
przeliczeniu na SO3, %(m/m), nie 
więcej niż  

1 1 1 1 2 4 PN-B-06714-28 
[9] 

11 Wskaźnik nośności wnoś mieszanki 
kruszywa, %, nie mniejszy niż:  
a) przy zagęszczeniu IS ³ 1,00 
b) przy zagęszczeniu IS ³ 1,03 

 
 

80 
120 

 
 

60 
- 

 
 

80 
120 

 
 

60 
- 

 
 

80 
120 

 
 

60 
- 

PN-S-06102[21] 

 
3. SPRZĘT 
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
a) równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki, 
b) walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W miejscach trudno dostępnych 
powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne. 
 
4. TRANSPORT l SKŁADOWANIE 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Przygotowanie podło ża 
Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek gruntu do podbudowy. 
 
5.2. Wbudowywanie i zag ęszczanie mieszanki 
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej ostateczna grubość po 
zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20 
cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych 
spadków i rzędnych wysokościowych. Warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem 
wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. 
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej 
według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać 
osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% 
jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy 
wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. 
Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadać przyjętemu poziomowi wskaźnika 
nośności podbudowy wg tablicy 1, lp. 11. 
 
,5.3. Utrzymanie podbudowy 
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem nawierzchni, powinna być utrzymywana w dobrym stanie. Jeżeli 
Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest 
obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z 
niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI 
6.1. Badania w czasie robót 
6.1.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań podano w tablicy 2. 
 
Tablica 2. Częstotliwość ora zakres badań przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 

Lp. Wyszczególnienie badań 
 

Częstotliwość badań 
Minimalna liczba 

badań na dziennej 
działce roboczej 

Maksymalna powierzchnia 
podbudowy przypadająca 
na jedno badanie (m2) 

1 Uziarnienie mieszanki 2 600 
2 Wilgotność mieszanki 
3 Zagęszczenie warstwy 10 próbek na 10000 m2 
4 Badanie właściwości kruszywa wg  

tab. 1, pkt 2.3.2 
dla każdej partii kruszywa i 

przy każdej zmianie kruszywa 
 
6.1.2. Uziarnienie mieszanki 
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Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Próbki należy pobierać w sposób 
losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane 
Inżynierowi. 
6.1.3. Wilgotność mieszanki 
Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-
B-04481 [1] (metoda II), z tolerancją +10% -20%. Wilgotność należy określić według PN-B-06714-17 [5]. 
6.1.4. Zagęszczenie podbudowy 
Zagęszczenie warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia. Zagęszczenie 
podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest 
niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń 
płytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niż raz na 5000 m2, lub według zaleceń Inżyniera. 
Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu 
E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla każdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy. 
6.1.5. Właściwości kruszywa 
Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2.3.2. 
Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności Inżyniera. 
 
6.2. Wymagania dotycz ące cech geometrycznych podbudowy 
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 3. 
 
Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów 
1 Szerokość podbudowy 10 razy na 1 km 
2 Równość podłużna 

 
w sposób ciągły planografem albo co 20 m łatą na 
każdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 
4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km 
5 Rzędne wysokościowe co 100 m 
6 Ukształtowanie osi w planie*) co 100 m 
7 Grubość podbudowy Podczas budowy: 

w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie 
rzadziej niż raz na 400 m2 
Przed odbiorem: 
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2 

8 Nośność podbudowy: 
- moduł odkształcenia 
- ugięcie sprężyste 

co najmniej w dwóch przekrojach na każde 1000 m 
co najmniej w 20 punktach na każde 1000 m 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach głównych łuków poziomych. 
 
6.2.2. Szerokość podbudowy 
Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm. 
6.2.3. Równość podbudowy 
Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04 [28]. 
Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą. 
Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać: 
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej, 
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej. 
6.2.4. Spadki poprzeczne podbudowy 
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 
0,5 %. 
6.2.5. Rzędne wysokościowe podbudowy 
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać + 1 
cm, -2 cm. 
6.2.6. Ukształtowanie osi podbudowy 
Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 
6.2.7. Grubość podbudowy 
Grubość podbudowy nie może się różnić od grubości projektowanej o więcej niż: 
- dla podbudowy zasadniczej ± 10%, 
6.2.8. Nośność podbudowy 
- moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien być zgodny z podanym w tablicy 4, 
- ugięcie sprężyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno być zgodne z podanym w tablicy 4. 
 
Tablica 4. Cechy podbudowy 

Podbudowa z 
kruszywa o 

wskaźniku wnoś 
nie mniejszym niż, 

% 

Wymagane cechy podbudowy 
Wskaźnik 

zagęszczenia IS 
nie mniejszy niż 

Maksymalne ugięcie 
sprężyste pod kołem, mm 

 

Minimalny moduł odkształcenia 
mierzony płytą o 

średnicy 30 cm, MPa 
40 kN 50 kN od pierwszego 

obciążenia E1 
od drugiego 

obciążenia E2 
60 1,0 1,40 1,60 60 120 
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80 
120 

1,0 
1,03 

1,25 
1,10 

1,40 
1,20 

80 
100 

140 
180 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest 1 m2 podbudowy z kruszywa łamanego. 
Zarówno Inspektor Nadzoru jak i wykonawca mogą żądać końcowego sprawdzenia dostarczonego materiału w 
przypadku wątpliwości. Żądanie wykonawcy musi być na piśmie. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Zakres czynności objętych ceną jednostkową jest 1 m2 podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy: 
• PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych 
• PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 
• PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn 
• PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
• PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 
• PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią 
• PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych 
• PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową 
• PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego 
• PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego 
• PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles 
• PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
• PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda 
• PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 
• PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego 
• BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych 
• BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego  
• BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez 
obciążenie płytą 
• BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
• BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem belkowym 
• BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
• Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997. 
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STB 08. NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA 
KOD CP V 45212200-8 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru związanych z 
wykonaniem nawierzchni poliuretanowych w ramach zadania inwestycyjnego: „Przebudowa pomieszczeń garażowych 
budynku strażnicy wraz z modernizacją kanalizacji deszczowej oraz wymianą nawierzchni placu manewrowego 
Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 1 i Komedy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie” – etap drugi 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacje Techniczne stanowią część dokumentów przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i odbiorze robót, w 
zakresie określonym w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
nawierzchni poliuretanowych. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z rysunkami, ST i poleceniami 
Inspektora. 
1.5.1. Wymogi formalne 
Roboty malarskie powinny być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu 
robót i gwarantującemu właściwą jakość ich wykonania. 
Wykonawstwo oraz montaż zgodnie z wymaganiami norm. 
1.5.2. Warunki organizacyjne 
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z całością 
dokumentacji technicznej. 
Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań 
przed przystąpieniem do robót. 
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu 
akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych 
mogących mieć wpływ na nośność obiektów należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów. 
Równocześnie, zależnie od stosowanych materiałów, należy zachować odpowiednie środki ostrożności (odzież 
ochronna, okulary i maski ochronne, wentylacja pomieszczeń, zabezpieczenia p. póz.). Przy pracach muszą być 
przestrzegane przepisy p. póz. i BHP. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Podbudowa. 
Pod docelową nawierzchnię należy wykonać przepuszczalną podbudowę z kruszywa kamiennego o następującym 
przekroju: 
- grunt rodzimy, 
- warstwa odsączająca z piasku lub pospółki o gr. 10cm  
- warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr. 5-40mm) o gr. 15cm, 
- warstwa klinująca z kruszywa kamiennego (fr. 0-6mm) o gr. 5cm, 
- elastyczna podbudowa dynamiczna gr.3,5 cm, 
 
2.2. Obrzeża. 
Podbudowę należy oddzielić od pozostałych elementów terenu za pomocą obrzeży betonowych 100x30x8cm 
ustawianych na ławie betonowej z betonu B15 z oporem lub odwodnieniem liniowym (na krawędziach spadków). 
 
2.3. Nawierzchnia. 
Jako warstwę wykończeniową przyjmuje się bezspoinową, przepuszczalną dla wody, nie prefabrykowaną 
dwuwarstwową nawierzchnię poliuretanową, odporną na obuwie z kolcami. Nawierzchnia składa się z warstwy górnej 
wykonanej z granulatu EPDM (gr. min. 7 mm) oraz dolnej warstwa z granulatu SBR (gr. min 7mm) połączonego 
lepiszczem poliuretanowym. Nawierzchnie tego typu należy wykonać na podbudowie elastycznej. 
 
Minimalne parametry nawierzchni: 

Poz. Określenie parametru , jednostka Wartość wymagania 
1. Wytrzymałość na rozciąganie ,                       (MPa) ≥ 0,60 

2. Wydłużenie względne przy zerwaniu,               (%)  65 ± 5 
3. Wytrzymałość na rozdzieranie ,                        (N) ≥ 100 
4. Ścieralność                                                      (mm) ≤ 0,09 
5. Twardość według metody Shore’a . A ,          (Sh. A ) 55 ± 10 
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6. Przyczepność do podkładu :                            ( MPa) 
o betonowego 
o asfaltobetonowego 
o CONIPUT ET ( z mieszaniny kruszywa kwarcowego, 

granulatu gumowego i spoiwa PU  

 
≥ 0,6 
≥ 0,5 
≥ 0,5 

7. Współczynnik tarcia kinetycznego powierzchni : 
o w stanie suchym 
o w stanie mokrym 

 
≥ 0,35 
≥ 0,30 

8. Odporność na uderzenie :  
o powierzchnia odcisku kulki ,               ( mm2 ) 
o stan powierzchni po badaniu 

 
550 ± 25 

bez zmian 
9. Odporność na działanie zmiennych cykli hydrotechnicznych oceniona 

: 
o przyrostem masy ,                                  (%) 
o zmianą wyglądu zewnętrznego  

 
≤ 0,65 

bez zmian 

10. Wygląd zewnętrzny nawierzchni Nawierzchnia o jednorodnej 
strukturze i barwie, mieszanina 
granulatu EPDM i spoiwa PU 

11. Mrozoodporność oceniona : 
o przyrostem masy ,                                    (%) 
o zmianą wyglądu zewnętrznego      

 
≤ 0,8 

bez zmian 
12. Odporność  na starzenie w warunkach sztucznych, oceniona zmianą 

barwy po naświetleniu, nr skali szarej 
5 

( bez zmian ) 
Tabela opracowana została na podstawie Rekomendacji   Technicznej ITB - 1038/2006 

 
Nawierzchnia musi posiadać: 
- ważną aprobatę techniczną ITB lub rekomendację techniczną ITB. 
- atest higieniczny PZH. 
- aktualne badania na  bezpieczeństwo ekologiczne  - zawartość pierwiastków śladowych. 
 
Własności użytkowe nawierzchni: 
- bezspoinowość 
- antypoślizgowość 
- elastyczność 
- odporność na starzenie i promieniowanie UV 
- estetyczny wygląd 
- do użytkowania w obuwiu z kolcami 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania z sprzętu niezbędnego 
do wykonania zadania. 
 
4. TRANSPORT l SKŁADOWANIE 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STO „Wymagania ogólne” 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w STO „Wymagania ogólne” 
 
5.2. Wykonanie robót. 
Projektowana nawierzchnia boiska jest nawierzchnią sportową bezspoinową, dwuwarstwową o całkowitej grubości 
min. 14 mm (min.7mm+7mm), układaną na placu budowy, wymagająca podbudowy sztywnej (asfaltobetonowej, 
betonowej) lub podbudowy dynamicznej. 
Nawierzchnia jest przepuszczalna dla wody, wykonywana in-situ, służy do pokrywania nawierzchni boisk 
wielofunkcyjnych, placów rekreacji ruchowej, kortów tenisowych, bieżni lekkoatletycznych, sektorów i rozbiegów 
konkurencji technicznych , itp. Wykonywana zgodnie z normą DIN 18035/6 + IAAF. 
5.2.1. Podbudowa. 
Nawierzchnia poliuretanowa boiska wielofunkcyjnego wymaga podbudowy sztywnej, odpowiednio wyprofilowanej 
spadkami podłużnymi i poprzecznymi, odchyłki mierzone łata dł. 2m nie powinny być większe niŜ 8 mm. Podłoże 
powinno być wolne od zanieczyszczeń organicznych, kurzu, błota, piasku itp. Nie może być zaolejona (plamy należy 
usunąć). 
Podbudowa betonowa powinna być wolna od mleczka cementowego, szorstka, nie posiadać odspojonych odłamków. 
Natomiast podbudowa asfaltobetonowa powinna być uwałowana w taki sposób, aby nie występowało wykruszanie się 
warstwy górnej. 
Alternatywnym podłożem jest tez podbudowa elastyczna, która jest mieszaniną granulatu gumowego, kruszywa 
kwarcowego oraz lepiszcza poliuretanowego o grubości min.35mm. 
Projekt wykonawczy zakłada zastosowanie elastycznej podbudowy dynamicznej gr. 35 mm. 
5.2.2. Impregnacja podło ża. 
Ma za zadanie stworzenie warstwy adhezyjnej oraz związanie luźnych cząsteczek podłoża. 
5.2.3. Wykonanie warstw. 
Warstwa nośna składa się z granulatu EPDM i granulatu gumowego, połączonego lepiszczem poliuretanowym. 
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Układana jest mechanicznie, bezspoinową, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych. 
Warunkiem poprawnego wykonania w/w nawierzchni jest przestrzeganie warunków pogodowych, technologii 
wykonania oraz właściwych norm zużycia poszczególnych 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STO „Wymagania ogólne”. 
6.2. Badania. 
Nawierzchnia winna posiada badania na zgodność z normą PN-EN 14877, lub rekomendację techniczną ITB lub 
wyniki badań specjalistycznego laboratorium badającego nawierzchnie sportowe np. Labosport oraz atesty 
higieniczne PZH. 
6.3. Wymagania dotycz ące wykonania prac nawierzchniowych. 
1. Nawierzchnia poliuretanowa powinna być przeznaczona do wykonania na terenie budowy. Nie dopuszcza się 
stosowania nawierzchni prefabrykowanych (w całości ani częściowo). 
2. Nawierzchnia może być instalowana jedynie przez autoryzowanego wykonawcę o kwalifikacjach potwierdzonych 
stosownym dokumentem wystawionym przez producenta nawierzchni i dotyczącym wykonywanego zadania. 
3. Spełnianie wszystkich wymaganych minimalnych parametrów nawierzchni określonych w tabeli należy potwierdzić 
stosownymi wiarygodnymi dokumentami, (np. Aprobata lub Rekomendacja Techniczna ITB, karta techniczna 
producenta w oryginale) pozwalającymi na ich weryfikację. 
4. Wykonawca winien złożyć gwarancję na oferowaną nawierzchnię potwierdzoną przez producenta nawierzchni . 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest 1 m2. 
Zarówno Inspektor Nadzoru jak i wykonawca mogą żądać końcowego sprawdzenia dostarczonego materiału w 
przypadku wątpliwości. Żądanie wykonawcy musi być na piśmie. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1.Ogólne zasady odbioru Robót. 
Odbiór należy przeprowadzi zgodnie z zasadami zaleconymi przez producenta nawierzchni. Zgodnie z kartą 
techniczną oferowanej nawierzchni syntetycznej. 
Badania kontrolne obejmują kontrolę: 
• Równości nawierzchni. 
• Pochyleń podłużnych i spadków poprzecznych. 
• Grubości nawierzchni. 
• Technicznych dokumentów kontrolnych : 
 
8.2. Dokumenty wymagane do obioru nawierzchni poliu retanowej: 
1. Badania na zgodność z normą PN-EN 14877, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB lub 
wynik badań specjalistycznego laboratorium badającego nawierzchnie sportowe np. Labosport. 
2. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta. 
3. Badanie jakości wykonania sztucznej nawierzchni. 
4. Atest PZH dla oferowanej nawierzchni. 
5. Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z 
potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1.Ogólne zasady 
Ogólne zasady dotyczące warunków płatności podane są w STO „Wymagania ogólne" 
 
9.2.Zasady rozliczenia i płatno ści 
Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą za wykonane nawierzchni typu „poliuretan” będzie dokonana 
według następującego sposobu: 
Wynagrodzenie jednostkowe będzie uwzględnia wszystkie czynności, i badania składające się na jej wykonanie 
nawierzchni, określone dla tej roboty w SST i kosztorysie ofertowym; 
Kwota jednostkowa za roboty obejmuje: 
- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami; 
- wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikającymi z technologii robot z 
kosztami zakupu; 
- wartość pracy sprzętu z narzutami; 
- koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny; 
- podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT); 
- przygotowanie stanowiska roboczego; 
- oczyszczenie i likwidacja stanowiska roboczego; 
Kwota jednostkowa uwzględnia również przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich 
niezbędnych robot pomocniczych i towarzyszących takich jak np. bariery zabezpieczające, oświetlenie tymczasowe, 
wywóz, wykonanie zaplecza socjalnobiurowego dla pracowników, zużycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i 
likwidacja stanowisk roboczych i placu. 
W przypadku przyjęcia innych zasad określenia kwoty jednostkowej lub innych zasad rozliczeń pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone w umowie. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
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Normy: 
PN-EN 1969:2002 Nawierzchnie terenów sportowych – Wyznaczanie grubości nawierzchni sportowych z tworzyw 
sztucznych 
PN-EN 12228 Nawierzchnie terenów sportowych – Wyznaczanie wytrzymałości połączenia nawierzchni sztucznych 
PrPN-prEN 14877 Nawierzchnie sztuczne odkrytych terenów sportowych – Specyfikacja  
(lub odpowiadające im normy EN) 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016; ze zmianami), 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881), 
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r., Nr 166,poz.1360, ze zmianami), 
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; ze zmianami), 
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627; ze zmianami), 
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STB 09. ELEMENTY OGRODZENIA 
KOD CP V 45342000-6 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich dla 
budowy i wznoszenia ogrodzenia w ramach zadania inwestycyjnego: „Przebudowa pomieszczeń garażowych 
budynku strażnicy wraz z modernizacją kanalizacji deszczowej oraz wymianą nawierzchni placu manewrowego 
Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 1 i Komedy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie” – etap drugi 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacje Techniczne stanowią część dokumentów przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i odbiorze robót, w 
zakresie określonym w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i 
montaż elementów słupków stalowych ogrodzenia 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z rysunkami, ST i poleceniami 
Inspektora. 
1.5.1. Wymogi formalne 
Roboty ślusarskie i montażowe powinny być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji 
tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość ich wykonania. Wykonawstwo oraz montaż konstrukcji zgodnie z 
wymaganiami norm. 
1.5.2. Warunki organizacyjne 
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z całością 
dokumentacji technicznej. 
Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań 
przed przystąpieniem do robót. 
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu 
akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych 
mogących mieć wpływ na nośność obiektów należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów. 
Równocześnie, zależnie od stosowanych materiałów, należy zachować odpowiednie środki ostrożności (odzież 
ochronna, okulary i maski ochronne, wentylacja pomieszczeń, zabezpieczenia p. póz.). Przy pracach malarskich 
muszą być przestrzegane przepisy p. póz. i BHP. 
 
2. MATERIAŁY 
Zastosowanym materiałem do wykonania elementów stalowych są kształtowniki stalowe zamknięte, zimnogięte i 
walcowane na gorąco. Zastosowany gatunek stali to S235. Przekroje elementów według dokumentacji technicznej. 
 
3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 
 
4. TRANSPORT l SKŁADOWANIE 
Elementy konstrukcji przeznaczonych do malowania należy składować w pomieszczeniach zamkniętych lub pod 
wiatami, zabezpieczając je przed wpływami atmosferycznymi. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w 
jakich roboty będą wykonywane. 
Przy robotach ślusarskich i spawalniczych muszą zostać spełnione wymogi przepisów BHP i p. poz. należy: 
- stosować odzież ochronną, 
- wewnętrzne roboty wykonywać przy otwartych oknach lub czynnej wentylacji mechanicznej, 
- zapewnić stałą dostępność sprzętu p. poz. 
Prace należy wykonywać zgodnie ze sztuka budowlana oraz w oparciu o normy branżowe. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI 
Sprawdzenie materiałów należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń o jakości 
materiałów wystawionych przez producentów oraz wyników kontroli, stwierdzających zgodność przeznaczonych do 
użycia materiałów z dokumentacją techniczną, z normami państwowymi lub świadectwami dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie. Materiały, których jakość jest niepotwierdzona odpowiednimi świadectwami powinny być 
zbadane przed użyciem.. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest 1 m i 1 szt.. 
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Zarówno Inspektor Nadzoru jak i wykonawca mogą żądać końcowego sprawdzenia dostarczonego materiału w 
przypadku wątpliwości. Żądanie wykonawcy musi być na piśmie. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór robót obejmuje: 
- sprawdzenie ilości wykonanych elementów 
- jakość wykonanych połączeń 
- sprawdzenie zastosowanych materiałów 
- odchyłki od pionu i poziomu elementów 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Roboty malarskie płatne są wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, która zawiera: 
- zakup materiałów, 
- wykonanie elementów 
- transport materiałów do magazynu na placu budowy, 
- uprzątnięcie miejsca wykonywania robót. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy: 
• PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania 
• PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego przeznaczenia 
• PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki 
• PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania cieplnego. Gatunki 
• PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki 
• PN-H-84023-07 Stal określonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki 
• PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do nawęglania. Gatunki 
• PN-H-93010 Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco 
• PN-H-93401 Stal walcowana. Kątowniki równoramienne 
• PN-H-93402 Kątowniki nierównoramienne stalowe walcowane na gorąco 
• PN-M-06515 Dźwignice. Ogólne zasady projektowania stalowych ustrojów nośnych 
• PN-M-69011 Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach spawanych. Podział i wymagania 
• PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali 
• PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczanie klasy wadliwości na podstawie 
oględzin zewnętrznych 
• PN-M-80026 Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia 
• PN-M-80201 Liny stalowe z drutu okrągłego. Wymagania i badania 
• PN-M-80202 Liny stalowe  
• PN-M-82054 Śruby, wkręty i nakrętki stalowe ogólnego przeznaczenia. Ogólne wymagania i badania 
• PN-M-82054-03 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne śrub i wkrętów 
• BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciągnione na zimno. Wymiary 
 
Atesty i świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie dla zastosowanych farb i lakierów. 
Dz. U. nr 109/2004 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
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STB 10. PRACE MALARSKIE 
KOD CP V 45442100-8 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich dla 
budowy i wznoszenia ogrodzenia w ramach zadania inwestycyjnego: „Przebudowa pomieszczeń garażowych 
budynku strażnicy wraz z modernizacją kanalizacji deszczowej oraz wymianą nawierzchni placu manewrowego 
Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 1 i Komedy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie” – etap drugi 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacje Techniczne stanowią część dokumentów przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i odbiorze robót, w 
zakresie określonym w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie prac 
malarskich mających cel ochronny i dekoracyjny. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z rysunkami, ST i poleceniami 
Inspektora. 
1.5.1. Wymogi formalne 
Roboty malarskie powinny być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu 
robót i gwarantującemu właściwą jakość ich wykonania. Wykonawstwo oraz montaż konstrukcji zgodnie z 
wymaganiami norm. 
1.5.2. Warunki organizacyjne 
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z całością 
dokumentacji technicznej. 
Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań 
przed przystąpieniem do robót. 
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu 
akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych 
mogących mieć wpływ na nośność obiektów należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów. 
Równocześnie, zależnie od stosowanych materiałów, należy zachować odpowiednie środki ostrożności (odzież 
ochronna, okulary i maski ochronne, wentylacja pomieszczeń, zabezpieczenia p. póz.). Przy pracach malarskich 
muszą być przestrzegane przepisy p. póz. i BHP. 
 
2. MATERIAŁY 
Zastosowanymi materiałami do malowania elementów metalowych są zestawy farb przeznaczonych do 
zabezpieczania powierzchni stalowych i innych metalowych, na który składają się farba gruntująca przeciwrdzewna i 
emalia nawierzchniowa ogólnego stosowania.  
 
3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli, wałków, pistoletów natryskujących, lub innego sprzętu zaakceptowanego 
przez Inspektora. 
 
4. TRANSPORT l SKŁADOWANIE 
Farby i emalie do malowania powierzchni metalowych pakowane są w puszki o pój. 1-20 l. Należy przechowywać je w 
suchych, wentylowanych pomieszczeniach, w szczelnie zamkniętych opakowaniach. Elementy konstrukcji 
przeznaczonych do malowania należy składować w pomieszczeniach zamkniętych lub pod wiatami, zabezpieczając je 
przed wpływami atmosferycznymi. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie 
warunki, w jakich roboty będą wykonywane. 
5.2. Wymagania przy wykonywaniu robót malarskich zostały opisane PN-B-10280 „Roboty malarskie budowlane 
farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi." oraz PN-B-10285 „Roboty malarskie budowlane 
farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych." 
Wszystkie użyte farby i lakiery muszą posiadać odpowiednie świadectwa dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie, oceny PZH i odpowiadać polskim normom. 
Przy robotach malarskich muszą zostać spełnione wymogi przepisów BHP i p. póz. W szczególności, przy 
wykonywaniu wymalowań materiałami zawierającymi lotne rozpuszczalniki lub rozcieńczalniki organiczne należy: 
- stosować odzież ochronną, 
- wewnętrzne roboty wykonywać przy otwartych oknach lub czynnej wentylacji mechanicznej, 
- przestrzegać zakazu używania otwartego ognia i narzędzi mogących spowodować iskrzenie, 
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- zapewnić stałą dostępność sprzętu p. póz. 
5.3. Opis ogólny 
Zabezpieczenie konstrukcji metalowych powinno zastać wykonane zgodnie z właściwymi ST. 
Podłoża stalowe powinny być przed malowaniem przygotowane w następujący sposób: 
- starannie oczyszczone z rdzy, tłuszczów, zapraw, topników z procesu spawania, poprzez szlifowanie spawów i 
ostrych krawędzi, odtłuszczenie, piaskowanie lub szczotkowanie, 
- elementy nowo wykonane powinny być zabezpieczone antykorozyjnie przez zagruntowanie możliwie wcześnie (nie 
później niż 6 godzin od zakończenia oczyszczania). 
Zalecana temperatura w czasie wykonywania robót malarskich powinna wynosić 15-20°C, wilgotność powietrza nie 
może przekraczać 85%. Nie dopuszcza się wykonywania prac malarskich na zewnątrz w czasie deszczu, mgły, 
występowania rosy, we wczesnych godzinach rannych lub późnych popołudniowych, jak również pod bezpośrednim 
działaniem promieni słonecznych. 
Warstwy gruntujące należy nanosić pędzlem, rozprowadzając farbę równomiernie po podłożu, po nałożeniu dwóch 
warstw prześwity podłoża są niedopuszczalne. Grubość dwóch warstw gruntujących, nanoszonych w odstępie 3-8 
godz. powinna wynosić ok. 25-50 urn (zależnie od zaleceń producenta farby). Na krawędzie i naroża należy nałożyć 
dodatkową warstwę farby po wyschnięciu zasadniczej powłoki gruntującej. Miejsca stykające się z betonem należy 
pokryć powłoką o większej grubości. Miejsc przewidzianych do zabetonowania nie należy gruntować. 
Nakładanie powłok nawierzchniowych może być dokonane tylko po wyschnięciu warstwy gruntującej. Do nakładania 
farb syntetycznych zaleca się użycie pistoletów natryskowych, dopuszczalne jest także użycie pędzli. Nakładanie 
warstwy malarskiej należy rozpocząć od góry i przestrzegać równomiernego pokrywania wszystkich miejsc, bez 
przerw i zacieków. Kolejne warstwy farby mogą być nakładane po wyschnięciu poprzednich (po ok. 12 godzinach, o 
ile producent nie zaleca inaczej). Po zakończeniu malowania wytworzone pokrycie powinno przez co najmniej l 
tydzień pozostawać odizolowane od wpływów agresywnego środowiska. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI 
Sprawdzenie materiałów należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń o jakości 
materiałów wystawionych przez producentów oraz wyników kontroli, stwierdzających zgodność przeznaczonych do 
użycia materiałów z dokumentacją techniczną, z normami państwowymi lub świadectwami dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie. Materiały, których jakość jest niepotwierdzona odpowiednimi świadectwami powinny być 
zbadane przed użyciem. Farby gotowe powinny być przygotowane fabrycznie w postaci całkowicie przystosowanej do 
użycia na budowie. 
Farby do zabezpieczeń elementów metalowych 
Farby przeznaczone do zabezpieczanie elementów metalowych powinny charakteryzować się: 
farby podkładowe: 
- wydajnością ok. 6 m2/dm3, 
- liczbą nanoszonych warstw: 1, 
- grubością nanoszonej powłoki do 45 µm, 
- czasem schnięcia do 4 stopnia w temperaturze 20°C do 24 h, 
farby nawierzchniowe: 
- gładkim, błyszczącym lub półmatowym wyglądem powłoki, 
- czasem schnięcia do ok. 25 h, 
- wydajnością ok. 8 m2/dm3, 
- liczbą nanoszonych warstw: 3, 
- łączną grubością nanoszonych powłok do 120 µm. 
Jeżeli w czasie składowania został przekroczony wyznaczony w świadectwie termin przydatności do użycia 
materiałów malarskich, mogą one zostać dopuszczone do zastosowania, pod warunkiem przeprowadzenia wszystkich 
wyżej wymienionych badań z wynikiem pozytywnym w stosunku do wymogów norm przedmiotowych. 
Sprawdzenie jakościowe stanu przygotowania podłoża należy dokonać pod kątem: 
- jakości odtłuszczenia, 
- mechanicznego usunięcia nierówności, 
- stopnia czystości powierzchni. 
Ocenę należy przeprowadzić po wykonaniu każdej czynności oraz dodatkowo przed malowaniem. 
Oceniać należy wizualnie, z odległości 33 cm od sprawdzanej powierzchni, przy świetle dziennym lub sztucznym 
żarówki o mocy 100 W, że: 
- powierzchnia powinna być wolna od smarów, olejów, chłodziw, w razie wątpliwości należy przeprowadzić badanie 
zgodne z PN-H-97052. 
- element nie powinien mieć zadziorów, odprysków od spawania, a spoiny równe i krawędzie zaokrąglone. 
- ocenę stopnia czystości należy przeprowadzić zgodnie z PN-H-97050. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest 1 m2. 
Zarówno Inspektor Nadzoru jak i wykonawca mogą żądać końcowego sprawdzenia dostarczonego materiału w 
przypadku wątpliwości. Żądanie wykonawcy musi być na piśmie. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór robót malarskich obejmuje: 
- sprawdzenie atestacji farb i lakierów, oraz ich okresu trwałości, 
- sprawdzenie stanu przygotowania podłoża do malowania, na podstawie zapisów w dzienniku budowy, 
- ocenę jakościową wykonanych powłok. 
Ocenę jakościową robót malarskich należy przeprowadzać w temperaturze powietrza nie niższej niż 5°C i przy 
wilgotności do 65%, w czasie pogody bezdeszczowej. Ocena powinna obejmować: 
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- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłoki: 
• równomierności rozłożenia farby, 
• jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, 
• braku prześwitu, plam, smug, skupisk pigmentu, odstających płatków powłoki, 
• widocznych gołym okiem śladów pędzla, 
- sprawdzenie połysku powłoki, 
- sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie, poprzez lekkie, kilkakrotne potarcie powłoki szmatką w 
kontrastowym kolorze - nie powinny pozostawać ślady farbki na szmatce, 
- sprawdzenie odporności na zarysowanie, 
- sprawdzenie odporności na uderzenie (zgodnie z normą państwową), 
- sprawdzenie grubości powłoki na elementach stalowych - przyrządami elektromagnetycznymi, 
- sprawdzenie twardości powłoki (metodą uproszczoną - po przesunięciu po niej osełki z drobnoziarnistego piaskowca 
nie powinny wystąpić widoczne gołym okiem z odległości 0,5 m rysy, metodą ścisłą wg normy państwowej), 
- badanie przyczepności powłoki do podłoży metalowych - poprzez próbę przeprowadzoną wg normy na 3 stalowych 
płytkach kontrolnych, 
-sprawdzenie odporności na zmywanie wodą, po kilkakrotnym potarciu mokrą, miękką szczotką lub szmatką nie 
powinny pozostać na nich ślady farby, a na powłoce nie powinny wystąpić smugi ani zmiany w barwie, 
-sprawdzenie odporności na zmywanie wodą z mydłem, po co najmniej 5-krotnym potarciu powłoki mokrą namydloną 
szczotką i spłukaniu powłoki wodą, piana na szczotce nie powinna ulec zabarwieniu, a powłoka mieć jednakową 
barwę, 
-sprawdzenie nasiąkliwości powłoki malarskiej zgodnie z normami państwowymi lub świadectwami dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie. 
Jeżeli wszystkie badania dadzą wynik pozytywny wykonane powłoki należy uznać za prawidłowe. Gdy którekolwiek z 
badań da wynik negatywny należy całkowicie lub częściowo odrzucić zakwestionowane roboty malarskie, oraz 
nakazać usunięcie powłok i ich powtórne prawidłowe wykonanie, lub poprawienie niewłaściwie wykonanych robót i 
powtórne przedstawienie ich do badań. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Roboty malarskie płatne są wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, która zawiera: 
dla malowania powierzchni metalowych: 
-zakup materiałów, 
-transport materiałów do magazynu na placu budowy, 
-przygotowanie powierzchni, 
-malowanie farbami, 
-uprzątnięcie miejsca wykonywania robót. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy: 
• PN-B-10285. Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych. 
• PN-C-81503 Wyroby lakierowe. Wstępne próby techniczne. 
• PN-C-81515 Wyroby lakierowe. Nieniszczące pomiary grubości powłok. 
• PN-C-81516 Wyroby lakierowe. Oznaczenie ścieralności powłok lakierowanych. 
• PN-C-81519 Wyroby lakierowe. Oznaczenie stopnia wysychania i czasu wysychania. 
• PN-C-81521 Wyroby lakierowe. Badanie odporności powłok lakierowych na działanie wody oraz na 
oznaczenie nasiąkliwości. 
• PN-C-81526 Wyroby lakierowe. Pomiar odporności powłok lakierowych na uderzenie za pomocą aparatu Du 
Ponta. 
• PN-C-81528 Wyroby lakierowe. Oznaczanie elastyczności powłok lakierowanych na zginanie. 
• PN-C-81530 Wyroby lakierowe. Oznaczanie twardości powłok. 
• PN-C-81531 Wyroby lakierowe. Określanie przyczepności powłok do podłoża oraz przyczepności 
międzywarstwowej. 
• PN-H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do malowania. Ogólne 
wytyczne. 
• BN-77/6701-04 Materiały wykończeniowe stosowane w budownictwie. Oznaczenie trwałości barwy metodą 
przyspieszoną. 
• PN-ISO-8501-1 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. Stopnie 
skorodowania i stopnie przygotowania nie zabezpieczonych podło0y stalowych oraz podło0y stalowych po całkowitym 
usunięciu wcześniej nałożonych powłok 
• BN-89/1076-02 Ochrona przez korozja. Powłoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach 
stalowych, staliwnych i 0eliwnych. Wymagania i badania 
• PN-M-80006 Zanurzeniowe powłoki cynkowe na drutach stalowych. Badania 
• PN-H-04623 Ochrona przed korozja. Pomiar grubości powłok metalowych metodami nieniszczącymi 
• PN-H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej środowisk 
• PN-H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne 
• PN-H-82200 Cynk 
 
Atesty i świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie dla zastosowanych farb i lakierów. 
 


