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PRZEDMIOT I ZAKRES SPECYFIKACJI
Niniejsza  specyfikacja  jest  zestawieniem  wymagań  technicznych  jakie  winien  spełnić  Wykonawca  przy
realizacji  kontraktu  na  przedmiotową  budowę.  Specyfikację  należy  rozpatrywać  łącznie  z  rysunkami,
kosztorysem,  innymi  dokumentami  opisującymi   inwestycję  i  stanowi  integralną  część  dokumentów
kontraktowych. Wszelkie rozwiązania techniczne związane z prawidłową realizacją budowy i przekazaniem
obiektu  Inwestorowi  a  nie  zawarte  w  dokumentacji  winne  być  wykonane  zgodnie  z  obowiązującymi
w budownictwie normami i  sztuką budowlaną. Roboty nie ujęte w dokumentacji, a wynikające z technologii
budowy, zastosowania materiałów lub montażu urządzeń winny być uwzględnione w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy.  Brak  ich  wyszczególnienia  w  dokumentacji  nie  jest  podstawą  do  roszczeń  finansowych
Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektów. Dodatkowe wyjaśnienia związane z realizacją
przedsięwzięcia biuro projektów  może sporządzić  na podstawie odrębnej umowy z Wykonawcą w postaci
rysunków roboczych i nadzorów technicznych w trakcie trwania realizacji inwestycji. Zmiany w przyjętych
rozwiązaniach technicznych lub zastosowanych materiałach muszą zostać zatwierdzone przez projektanta.
Ewentualne  zmiany  dokonane  bez  w/w  uzgodnień  mogą  stanowić  podstawę  do  wstrzymania  budowy
na wniosek Biura Projektów. Wykonawca jest całkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilości
materiałów i urządzeń zgodnie z dokumentacją na etapie przetargu. W razie wystąpienia niezgodności opisu
technicznego z dokumentacją rysunkową Wykonawca powinien zwrócić się pisemnie do biura projektów
celem  wyjaśnienia  rozbieżności.  Zasada  powyższa  obowiązuje  przy  wyjaśnianiu  wszelkich  wątpliwości
związanych z niniejszą dokumentacją. Należy przestrzegać narzuconych wymiarów liniowych.

KLAUZLA

Wszystkie specyfikacje urządzeń i rysunki szczegółowe proponowane przez Wykonawcę będą zatwierdzane
przez Inwestora lub Biuro Projektów.
W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwiązań systemowych należy przy wycenie uwzględnić wszystkie
elementy danego systemu niezbędne do zrealizowania całości prac.
Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentów otrzymanych od Inwestora, definiującej usługę
do wykonania, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania dobrego rezultatu końcowego. W związku z tym
wykonanie prac budowlanych musi zapewnić utrzymanie założonych parametrów. 
Specyfikacje i opisy uwzględniają standard minimalny dla materiałów i instalacji, niezbędny do właściwego
funkcjonowania  projektowanego  obiektu.  Wykonawca  może  zaproponować  alternatywne  rozwiązania
pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu – do akceptacji przez Inwestora.
Rysunki  i  część  opisowa  są  dokumentami  wzajemnie  się  uzupełniającymi.  Wszystkie  elementy  ujęte
w specyfikacji (opisie), a nie ujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach a nie ujęte w specyfikacji winne być
traktowane tak jakby były ujęte w obu. W przypadku rozbieżności w jakimkolwiek z elementów dokumentacji
należy zgłosić projektantowi, który zobowiązany będzie do pisemnego rozstrzygnięcia problemu.

PRZEDMIOT I ZAKRES SPECYFIKACJI

KLAUZLA
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DM.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot STWIORB
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru  Robót  budowlanych
(STWIORB))  są  wymagania  ogólne  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  mostowych  dla  zamierzenia
budowlanego: Przebudowa i remont przepustów oraz przebudowa mostu w ciągu pieszo-rowerowym

w ramach inwestycji pn „Ścieżki pieszo-rowerowe na zamkniętej linii kolejowej”

Specyfikacje  Techniczne  w  rozumieniu  ustawy  Prawo  Zamówień  Publicznych  stanowią
specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  zgodne  z  Rozrządzeniem  Ministra
Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji
projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu
funkcjonalno-użytkowego  (Dz.U.  z  2004  Nr  202,  poz.  2072  z  poźn.  zm.).  
1.2. Zakres stosowania STWIORB
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych STWIORB
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  wymagania  ogólne,  wspólne  dla  robót  objętych
realizacją zadania wymienionego w pkt 1.1.
1.4. Określenia podstawowe
Użyte w STWIORB wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-użytkową
(droga) albo jego część stanowiącą odrębny element  konstrukcyjny  lub technologiczny (obiekt  mostowy,
korpus ziemny, węzeł).
1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.
1.4.3.  Długość  mostu  -  odległość  między  zewnętrznymi  krawędziami  pomostu,  a  w  przypadku  mostów
łukowych z nadsypką - odległość w świetle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowej.
1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
1.4.5. Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów
obsługujących  zadanie  budowlane  na  czas  jego  wykonania,  przewidziana  do  usunięcia  po  jego
zakończeniu.
1.4.6.  Dziennik  budowy  —  zeszyt  z  ponumerowanymi  stronami,  opatrzony  pieczęcią  organu
wydającego,  wydany  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  stanowiący  urzędowy  dokument  przebiegu
robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania
robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji
technicznej pomiędzy Inżynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawcą i projektantem.
1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkodą terenową dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.
1.4.8.  Inżynier/Kierownik  projektu  —  osoba  wymieniona  w  danych  kontraktowych  (wyznaczona  przez
Zamawiającego,  o  której  wyznaczeniu  poinformowany  jest  Wykonawca),  odpowiedzialna  za
nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem.
1.4.9. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.
1.4.10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
1.4.11. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju
i pasami dzielącymi jezdnie.
1.4.12. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.
1.4.13. Konstrukcja nośna (przęsło lub przęsła obiektu mostowego) - część obiektu oparta na podporach
mostowych, tworząca ustrój niosący dla przeniesienia ruchu pojazdów lub pieszych.
1.4.14. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów.
1.4.15. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni.
1.4.16. Książka obmiarów -  akceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi
stronami,  służący  do  wpisywania  przez  Wykonawcę  obmiaru  dokonywanych  robót  w  formie  wyliczeń,
szkiców  i  ew.  dodatkowych  za łączn ików.  Wpisy  w  ks iążce  obmiarów  pod legają
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potw ierdzen iu  przez Inżyniera/Kierownika projektu.
1.4.17.  Laboratorium -  drogowe lub inne laboratorium badawcze,  zaakceptowane przez Zamawiającego,
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.
1.4.18. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera/ Kierownika projektu.
1.4.19.  Most  -  obiekt  zbudowany  nad  przeszkodą  wodną  dla  zapewnienia  komunikacji  drogowej
i ruchu pieszego.
1.4.20. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od
ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.
1. Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i czynników

atmosferycznych.
2. Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca lepsze

rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę.
3. Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu istniejącej

nawierzchni.
4. Podbudowa  -  dolna  część  nawierzchni  służąca  do  przenoszenia  obciążeń  od  ruchu  na  podłoże.

Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.
5. Podbudowa  zasadnicza  -  górna  część  podbudowy  spełniająca  funkcje  nośne  w  konstrukcji

nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw.
6. Podbudowa  pomocnicza  -  dolna  część  podbudowy  spełniająca,  obok  funkcji  nośnych,  funkcje

zabezpieczenia  nawierzchni  przed  działaniem  wody,  mrozu  i  przenikaniem  cząstek  podłoża.  Może
zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą.

7. Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
działania mrozu.

8. Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych gruntu
do warstwy nawierzchni leżącej powyżej.

9. Warstwa  odsączająca  -  warstwa  służąca  do  odprowadzenia  wody  przedostającej  się
do nawierzchni. 

1.4.21. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego.
1.4.22. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych i przepust.
1.4.23. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.
1.4.24. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli
przedział  tolerancji  nie  został  określony  -  z  przeciętnymi  tolerancjami,  przyjmowanymi  zwyczajowo  dla
danego rodzaju robót budowlanych.
1.4.25. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi
i  związanych  z  nią  urządzeń  oraz  drzew  i  krzewów.  Pas  drogowy  może  również  obejmować  teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami
powodowanymi przez ruch na drodze.
1.4.26.  Pobocze  -  część  korony  drogi  przeznaczona  do  chwilowego  postoju  pojazdów,  umieszczenia
urządzeń  organizacji  i  bezpieczeństwa  ruchu  oraz  do  ruchu  pieszych,  służąca  jednocześnie
do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.
1.4.27. Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości
przemarzania.
1.4.28. Podłoże ulepszone nawierzchni - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią,
ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni.
1.4.29.  Polecenie  Inżyniera/Kierownika  projektu  -  wszelkie  polecenia  przekazane  Wykonawcy  przez
Inżyniera/Kierownika  projektu,  w  formie  pisemnej,  dotyczące  sposobu  realizacji  robót  lub  innych
spraw związanych z prowadzeniem budowy.
1.4.30. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.
1.4.31. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita
modernizacja/przebudowa  (zmiana  parametrów  geometrycznych  trasy  w  planie  i  przekroju
podłużnym) istniejącego połączenia.
1.4.32.  Przepust  — budowla  o  przekroju  poprzecznym zamkniętym,  przeznaczona do  przeprowadzenia
cieku, szlaku wędrówek zwierząt dziko żyjących lub urządzeń technicznych przez korpus drogowy.
1.4.33. Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania
DM.00.00.00 Wymagania ogólne
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budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, szlak wędrówek dzikich zwierząt itp.
1.4.34. Przeszkoda sztuczna -  dzieło ludzkie,  stanowiące utrudnienie w realizacji  zadania budowlanego,
na przykład droga, kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub rowerowy itp.
1.4.35. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację,
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.
1.4.36. Przyczółek -  skrajna podpora obiektu mostowego.  Może składać się z pełnej  ściany,  słupów lub
innych form konstrukcyjnych, np. skrzyń, komór.
1.4.37. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
1.4.38. Rozpiętość teoretyczna - odległość między punktami podparcia (łożyskami), przęsła mostowego.
1.4.39.  Szerokość  całkowita  obiektu  (mostu  /  wiaduktu)  -  odległość  między  zewnętrznymi  krawędziami
konstrukcji  obiektu,  mierzona  w  linii  prostopadłej  do  osi  podłużnej,  obejmuje  całkowitą  szerokość
konstrukcyjną ustroju niosącego.
1.4.40.  Szerokość  użytkowa obiektu -  szerokość jezdni  (nawierzchni)  przeznaczona dla poszczególnych
rodzajów  ruchu  oraz  szerokość  chodników  mierzona  w  świetle  poręczy  mostowych  z  wyłączeniem
konstrukcji przy jezdni dołem oddzielającej ruch kołowy od ruchu pieszego.
1.4.41. Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej ich
wykonania.
1.4.42. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy.
1.4.43. Tunel - obiekt zagłębiony poniżej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.
1.4.44.  Wiadukt  -  obiekt  zbudowany  nad  linią  kolejową  lub  inną  drogą  dla  bezkolizyjnego
zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.
1.4.45. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną
lub  technologiczną,  zdolną  do  samodzielnego  pełnienia  funkcji  techniczno-użytkowych.  Zadanie  może
polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją/ przebudową, utrzymaniem oraz
ochroną budowli drogowej lub jej elementu.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonanych  robót,  bezpieczeństwo  wszelkich  czynności  na
terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, STWIORB
i poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i  administracyjnymi,  lokalizację i  współrzędne
punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej
i dwa komplety STWIORB.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali
na własny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową:

· Zamawiającego;  wykaz  pozycji,  które  stanowią  przetargową  dokumentację  projektową  oraz
projektową dokumentację wykonawczą (techniczną) i zostaną przekazane Wykonawcy,

· Wykonawcy;  wykaz  zawierający  spis  dokumentacji  projektowej,  którą  Wykonawca  opracuje
w ramach ceny kontraktowej,

· Wykonawca po zakończeniu robót opracuje mapę powykonawczą i uzgodni we właściwym ośrodku
geodezyjnym.

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i STWIORB
Dokumentacja  projektowa,  STWIORB i  wszystkie  dodatkowe  dokumenty  przekazane  Wykonawcy  przez
Inżyniera/Kierownika projektu stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności
wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych" („Ogólnych warunkach umowy").
Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń  w  dokumentach  kontraktowych,  a  o  ich
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wykryciu  winien  natychmiast  powiadomić  Inżyniera/Kierownika  projektu,  który  podejmie  decyzję
o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
W  przypadku  rozbieżności,  wymiary  podane  na  piśmie  są  ważniejsze  od  wymiarów  określonych
na podstawie odczytu ze skali rysunku.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i STWIORB.
Dane określone w dokumentacji projektowej i w STWIORB będą uważane za wartości docelowe, od których
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  Cechy materiałów i  elementów
budowli  muszą  wykazywać  zgodność  z  określonymi  wymaganiami,  a  rozrzuty  tych  cech  nie  mogą
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub STWIORB
i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli,  to  takie materiały  zostaną zastąpione innymi,
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe („pod ruchem")
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  utrzymania  ruchu  publicznego  oraz  utrzymania  istniejących  obiektów
(jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na
terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi  i  organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji  ruchu
i zabezpieczenia  robót  w  okresie  trwania  budowy.  W  zależności  od  potrzeb  i  postępu  robót  projekt
organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe
urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób
bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.
Wykonawca zapewni  stałe warunki widoczności  w dzień i  w nocy tych zapór  i  znaków, dla których jest
to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera/Kierownika
projektu.
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony
z Inżynierem/Kierownikiem projektu  oraz  przez umieszczenie,  w miejscach i  ilościach określonych przez
Inżyniera/Kierownika  projektu,  tablic  informacyjnych,  których  treść  będzie  zatwierdzona  przez
Inżyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie
przez cały okres realizacji robót.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę
kontraktową.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do
zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym:
ogrodzenia,  poręcze,  oświetlenie, sygnały  i  znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki  niezbędne do
ochrony robót, wygody społeczności i innych.
W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren
budowy, w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu.
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu.
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony
z Inżynierem/Kierownikiem projektu  oraz  przez umieszczenie,  w miejscach i  ilościach określonych przez
Inżyniera/Kierownika  projektu,  tablic  informacyjnych,  których  treść  będzie  zatwierdzona  przez
Inżyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie
przez cały okres realizacji robót.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę
kontraktową.
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót  wszelkie  przepisy  dotyczące
ochrony środowiska naturalnego.
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W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmować  wszelkie  uzasadnione  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do  przepisów  i  norm

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

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
a)lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
b)środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

a)zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
b)zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
c)możliwością powstania pożaru.

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

2. MATERIAŁY
2.1. Źródła uzyskania materiałów
Co  najmniej  na  trzy  tygodnie  przed  zaplanowanym  wykorzystaniem  jakichkolwiek  materiałów
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przeznaczonych  do  robót,  Wykonawca  przedstawi  Inżynierowi/Kierownikowi  projektu  do  zatwierdzenia,
szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów.
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego
źródła uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  badań  w  celu  wykazania,  że  materiały  uzyskane
z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania STWIORB w czasie realizacji robót. 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów
ze źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć
Inżynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.
Wykonawca  przedstawi  Inżynierowi/Kierownikowi  projektu  do  zatwierdzenia  dokumentację  zawierającą
raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji,
uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji państwowej i samorządowej.
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych  materiałów
pochodzących ze źródeł miejscowych.
Wykonawca  ponosi  wszystkie  koszty,  z  tytułu  wydobycia  materiałów,  dzierżawy  i  inne  jakie  okażą  się
potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót.
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiałów miejscowych
będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań
umowy lub wskazań Inżyniera/Kierownika projektu.
Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi,  które zostały
wyszczególnione w dokumentach  umowy,  chyba,  że uzyska na  to  pisemną zgodę  Inżyniera/Kierownika
projektu.
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym
obszarze.
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy i złożone
w  miejscu  wskazanym  przez  Inżyniera/Kierownika  projektu.  Jeśli  Inżynier/Kierownik  projektu  zezwoli
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych
materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez Inżyniera/Kierownika projektu.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje
na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli  dokumentacja projektowa lub STWIORB przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju
materiału  w  wykonywanych  robotach,  Wykonawca  powiadomi  Inżyniera/Kierownika  projektu  o  swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to
potrzebne  z  uwagi  na  wykonanie  badań  wymaganych  przez  Inżyniera/Kierownika  projektu.  Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera/Kierownika projektu.
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do robót, były
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli
przez Inżyniera/Kierownika projektu.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie  terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inżynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inżyniera/Kierownika projektu.
2.6. Inspekcja wytwórni materiałów
Wytwórnie  materiałów  mogą  być  okresowo  kontrolowane  przez  Inżyniera/  Kierownika  projektu  w  celu
sprawdzenia  zgodności  stosowanych  metod  produkcji  z  wymaganiami.  Próbki  materiałów  mogą  być
pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli będą stanowić podstawę do akceptacji
określonej partii materiałów pod względem jakości.
W  przypadku,  gdy  Inżynier/Kierownik  projektu  będzie  przeprowadzał  inspekcję  wytwórni,  muszą  być
spełnione następujące warunki:

1. Inżynier/Kierownik  projektu  będzie  miał  zapewnioną  współpracę  i  pomoc  Wykonawcy  oraz
producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji,
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2. Inżynier/Kierownik projektu będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni,
gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji robót,

3. Jeżeli  produkcja  odbywa  się  w  miejscu  nie  należącym do Wykonawcy,  Wykonawca  uzyska dla
Inżyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach.

3. SPRZĘT
Wykonawca jest  zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy
i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w STWIORB, PZJ lub projekcie
organizacji  robót,  zaakceptowanym  przez  Inżyniera/Kierownika  projektu;  w  przypadku  braku  ustaleń
w wymienionych  wyżej  dokumentach,  sprzęt  powinien  być  uzgodniony  i  zaakceptowany  przez
Inżyniera/Kierownika projektu.
Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi
w dokumentacji projektowej, STWIORB i wskazaniach Inżyniera/ Kierownika projektu.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym
stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi
jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie
sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny.
Jeżeli  dokumentacja  projektowa lub  STWIORB przewidują  możliwość  wariantowego użycia  sprzętu  przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera/ Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru
i uzyska  jego  akceptację  przed  użyciem  sprzętu.  Wybrany  sprzęt,  po  akceptacji  Inżyniera/Kierownika
projektu, nie może być później zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  warunków  umowy,
zostaną przez Inżyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4. TRANSPORT
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie  wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba  środków  transportu  powinna  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi
w dokumentacji  projektowej,  STWIORB  i  wskazaniach  Inżyniera/  Kierownika  projektu,  w  terminie
przewidzianym umową.
Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów  ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i  innych parametrów technicznych. Środki
transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez Inżyniera/Kierownika projektu, pod
warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia,  uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

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

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Program zapewnienia jakości
Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inżyniera/ Kierownika projektu program
zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób
wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie robót
zgodnie z dokumentacją projektową, STWIORB oraz ustaleniami
Program zapewnienia jakości powinien zawierać:
a) część ogólną opisującą:

· organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
· organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
· sposób zapewnienia bhp.,
· wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
· wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,
· system (sposób i  procedurę)  proponowanej  kontroli  i  sterowania  jakością  wykonywanych  robót,

wyposażenie  w  sprzęt  i  urządzenia  do  pomiarów  i  kontroli  (opis  laboratorium  własnego  lub
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),

· sposób  oraz  formę  gromadzenia  wyników  badań  laboratoryjnych,  zapis  pomiarów,  nastaw
mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie

· technologicznym,  proponowany  sposób  i  formę  przekazywania  tych  informacji
Inżynierowi/Kierownikowi projektu;

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
· wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami  technicznymi  oraz

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
· rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw,

lepiszczy, kruszyw itp.,
· sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,
· sposób  i  procedurę  pomiarów  i  badań  (rodzaj  i  częstotliwość,  pobieranie  próbek,  legalizacja

i sprawdzanie urządzeń, itp.)  prowadzonych podczas dostaw materiałów,  wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczególnych elementów robót,

· sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.
6.2. Zasady kontroli jakości robót
Celem kontroli  robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i  wykonaniem, aby osiągnąć założoną
jakość robót.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  robót  i  jakości  materiałów.  Wykonawca  zapewni
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.
Przed  zatwierdzeniem  systemu  kontroli  Inżynier/Kierownik  projektu  może  zażądać  od  Wykonawcy
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą
stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w  dokumentacji  projektowej
i STWIORB
Minimalne  wymagania  co  do  zakresu  badań  i  ich  częstotliwość  są  określone  w  STWIORB,  normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier/ Kierownik projektu ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia
i sprzęt  badawczy  posiadają  ważną  legalizację,  zostały  prawidłowo  wykalibrowane  i  odpowiadają
wymaganiom norm określających procedury badań.
Inżynier/Kierownik projektu będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.
Inżynier/Kierownik  projektu  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek

DM.00.00.00 Wymagania ogólne

DM.00.00.00 Wymagania ogólne

DM.00.00.00 Wymagania ogólne 12



                                                                                                                                                            SSTWiORB – BRANŻA MOSTOWA  

Remont i przebudowa przepustów oraz przebudowa mostu w ramach inwestycji 
pn „Ścieżki pieszo-rowerowe na zamkniętej linii kolejowej”

niedociągnięciach  dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu,  zaopatrzenia  laboratorium,  pracy
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na
wyniki  badań,  Inżynier/Kierownik  projektu  natychmiast  wstrzyma  użycie  do  robót  badanych  materiałów
i dopuści  je  do  użycia  dopiero  wtedy,  gdy  niedociągnięcia  w  pracy  laboratorium  Wykonawcy  zostaną
usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
6.3. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem
wytypowane do badań.
Inżynier/Kierownik projektu będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Pojemniki  do  pobierania  próbek  będą  dostarczone  przez  Wykonawcę  i  zatwierdzone  przez
Inżyniera/Kierownika  projektu.  Próbki  dostarczone  przez  Wykonawcę  do  badań  wykonywanych  przez
Inżyniera/Kierownik  projektu  będą odpowiednio  opisane  i  oznakowane,  w  sposób  zaakceptowany  przez
Inżyniera/Kierownika projektu.
Na  zlecenie  Inżyniera/Kierownika  projektu  Wykonawca  będzie  przeprowadzać  dodatkowe  badania  tych
materiałów,  które  budzą  wątpliwości  co  do  jakości,  o  ile  kwestionowane  materiały  nie  zostaną  przez
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIORB, stosować można wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera/ Kierownika projektu.
Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań,  Wykonawca  powiadomi  Inżyniera/  Kierownika  projektu
o rodzaju,  miejscu  i  terminie  pomiaru  lub  badania.  Po  wykonaniu  pomiaru  lub  badania,  Wykonawca
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera/ Kierownika projektu.
6.5. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportów z wynikami badań jak
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki  badań  (kopie)  będą  przekazywane  Inżynierowi/Kierownikowi  projektu  na  formularzach  według
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera/Kierownika projektu
Inżynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów
w  miejscu  ich  wytwarzania/pozyskiwania,  a  Wykonawca  i  producent  materiałów  powinien  udzielić  mu
niezbędnej pomocy.
Inżynier/Kierownik projektu, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę,
poprzez  między  innymi  swoje  badania,  będzie  oceniać  zgodność  materiałów  i  robót  z  wymaganiami
STWIORB na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez
Wykonawcę.
Inżynier/Kierownik  projektu  powinien  pobierać  próbki  materiałów  i  prowadzić  badania  niezależnie  od
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to
Inżynier/Kierownik projektu oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów
i robót  z  dokumentacją  projektową  i  STWIORB.  Może  również  zlecić,  sam  lub  poprzez  Wykonawcę,
przeprowadzenie  powtórnych  lub  dodatkowych  badań  niezależnemu  laboratorium.  W  takim  przypadku
całkowite  koszty  powtórnych  lub  dodatkowych  badań  i  pobierania  próbek  poniesione  zostaną  przez
Wykonawcę. 
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Do wykonania robót należy stosować materiały i wyroby spełniające wymagania ustawy z dnia 16 kwietnia
2004r o wyrobach budowlanych (DzU z 2004rNr 92 poz. 881 z późm. zmianami).
Inżynier/Kierownik projektu może dopuścić do użycia te materiały, które posiadają:
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi

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

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
· Polską Normą lub
· aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie

są objęte certyfikacją określoną w pkt 1
DM.00.00.00 Wymagania ogólne
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i które spełniają wymogi STWIORB.
W  przypadku  materiałów,  dla  których  ww.  dokumenty  są  wymagane  przez  STWIORB,  każda  partia
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty  przemysłowe  muszą  posiadać  ww.  dokumenty  wydane  przez  producenta,  a  w  razie  potrzeby
poparte wynikami  badań wykonanych przez niego.  Kopie  wyników tych badań będą dostarczone przez
Wykonawcę Inżynierowi/Kierownikowi projektu.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy  w  dzienniku  budowy  będą  dokonywane  na  bieżąco  i  będą  dotyczyć  przebiegu  robót,  stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane
trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika
i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera/ Kierownika projektu.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

· datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
· datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
· datę  uzgodnienia  przez  Inżyniera/Kierownika  projektu  programu  zapewnienia  jakości

i harmonogramów robót,
· terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
· przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
· uwagi i polecenia Inżyniera/Kierownika projektu,
· daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
· zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych

odbiorów robót,
· wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
· stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
· zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, dane

dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i  w trakcie wykonywania
robót,

· dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
· dane  dotyczące  jakości  materiałów,  pobierania  próbek  oraz  wyniki  przeprowadzonych  badań

z podaniem, kto je przeprowadzał,
· wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
· inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy  będą  przedłożone
Inżynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania się.
Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis  projektanta  do  dziennika  budowy  obliguje  Inżyniera/Kierownika  projektu  do  ustosunkowania  się.
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.
(2) Książka obmiarów
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów
robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie
i wpisuje do książki obmiarów.
(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  materiałów,  orzeczenia  o  jakości
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w
programie  zapewnienia  jakości.  Dokumenty  te  stanowią  załączniki  do  odbioru  robót.  Winny  być
udostępnione na każde życzenie Inżyniera/Kierownika projektu.
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(4) Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące dokumenty:
c) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
d) protokoły przekazania terenu budowy,
e) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
f) protokoły odbioru robót,
g) protokoły z narad i ustaleń,
h) korespondencję na budowie.
(5) Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty  budowy  będą przechowywane na terenie  budowy w miejscu  odpowiednio  zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do
wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową
i STWIORB, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera/ Kierownika projektu o zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej
w STWIORB nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.  Błędne dane zostaną
poprawione wg instrukcji Inżyniera/Kierownika projektu na piśmie.
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera/
Kierownika projektu.
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż
linii osiowej.
Jeśli STWIORB właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako
długość pomnożona przez średni przekrój.
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
STWIORB.
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez
Inżyniera/Kierownika projektu.
Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  zostaną dostarczone przez Wykonawcę.  Jeżeli  urządzenia  te  lub sprzęt
wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa wzorcowania i legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie
trwania robót.
7.4. Wagi i zasady ważenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom STWIORB
Będzie  utrzymywać  to  wyposażenie  zapewniając  w  sposób  ciągły  zachowanie  dokładności  wg  norm
zatwierdzonych przez Inżyniera/Kierownika projektu.
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary  będą  przeprowadzone  przed  częściowym lub  ostatecznym  odbiorem  odcinków  robót,  a  także
w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne  obliczenia  będą  wykonane  w  sposób  zrozumiały
i jednoznaczny.
Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  będą  uzupełnione  odpowiednimi  szkicami
umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie
oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem
projektu.
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8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich STWIORB, roboty podlegają następującym etapom odbioru:
1. odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
2. odbiorowi częściowemu,
3. odbiorowi ostatecznemu,
4. odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na fmalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór  robót  zanikających i  ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru robót dokonuje Inżynier/Kierownik projektu.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inżyniera/Kierownika projektu.  Odbiór  będzie przeprowadzony niezwłocznie,  nie później
jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inżyniera/Kierownika projektu.
Jakość  i  ilość  robót  ulegających zakryciu  ocenia  Inżynier/Kierownik  projektu  na  podstawie  dokumentów
zawierających  komplet  wyników  badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o  przeprowadzone  pomiary,
w konfrontacji z dokumentacją projektową, STWIORB i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót
dokonuje się wg zasad jak  przy odbiorze ostatecznym robót.  Odbioru robót dokonuje Inżynier/Kierownik
projektu.
8.4. Odbiór ostateczny robót
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór  ostateczny polega na finalnej  ocenie rzeczywistego wykonania robót  w odniesieniu do ich ilości,
jakości i wartości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę
wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera/Kierownika
projektu.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia
przez Inżyniera/Kierownika projektu zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie
8.4.2.
Odbioru  ostatecznego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności
Inżyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na
podstawie  przedłożonych  dokumentów,  wyników  badań  i  pomiarów,  ocenie  wizualnej  oraz  zgodności
wykonania robót z dokumentacją projektową i STWIORB.
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót
poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót  uzupełniających w warstwie
ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali  nowy termin odbioru
ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i STWIORB z uwzględnieniem tolerancji i nie
ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń,
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach
umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1. dokumentację  projektową  podstawową  z  naniesionymi  zmianami  oraz  dodatkową,  jeśli  została

sporządzona w trakcie realizacji umowy,
2. umowa wraz z zabezpieczeniem należytego wykonania umowy,
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3. protokoły przekazania terenu, odbioru oznakowania,
4. notatki służbowe, protokoły konieczności,
5. zestawienie użytych materiałów wraz z podaniem aprobat technicznych, deklaracji, norm
6. protokoły częściowego odbioru robót,
7. rozliczenie budowy wraz z zestawienie faktur
8. szczegółowe  specyfikacje  techniczne  (podstawowe  z  dokumentów  umowy  i  ew.  uzupełniające  lub

zamienne),
9. recepty i ustalenia technologiczne,
10. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
11. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z STWIORB i ew. PZJ,
12. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z STWIORB i ew. PZJ,
13. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do

dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z STWIORB i PZJ,
14. rysunki  (dokumentacje)  na  wykonanie  robót  towarzyszących  (np.  na  przełożenie  linii  telefonicznej,

energetycznej, gazowej,  oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i  przekazania tych robót właścicielom
urządzeń,

15. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
16. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do
odbioru  ostatecznego,  komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawcą  wyznaczy  ponowny  termin  odbioru
ostatecznego robót.
Wszystkie  zarządzone przez  komisję  roboty  poprawkowe lub  uzupełniające  będą zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.
8.5. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór  pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej  obiektu z uwzględnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót".

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne
Podstawą  płatności  jest  cena  jednostkowa  skalkulowana  przez  Wykonawcę  za  jednostkę  obmiarową
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez
Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji  kosztorysowej  będzie uwzględniać  wszystkie czynności,
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w STWIORB i w dokumentacji
projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:

· robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
· wartość  zużytych  materiałów  wraz  z  kosztami  zakupu,  magazynowania,  ewentualnych  ubytków

i transportu na teren budowy,
· koszty składowania odpadów i urobku,
· wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
· koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
· podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne DM.00.00.00
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i  wymagań ogólnych zawartych w DM.00.00.00
obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 
Koszt  obejmuje  wykonanie  wszystkich  czynności  niezbędnych  do  realizacji  robót  wg  przedmiotowej
specyfikacji.
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami projektu
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organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inżynierowi/Kierownikowi
projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu,
c) opłaty/dzierżawy terenu,
d) przygotowanie terenu,
e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu,
f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych.
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i  usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych,
barier i świateł,
b) utrzymanie płynności ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami).
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu

i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002 Nr 108, poz. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami).
4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881 z późniejszymi

zmianami).
5. Ustawa  z  dnia  30  sierpnia  2002  r.  o  systemie  oceny  zgodności  (Dz.  U.  2002  nr  166  poz.  1360

z późniejszymi zmianami).
6. Ustawa  z  dnia  17  maja  1989  r.  Prawo  geodezyjne  i  kartograficzne  (Dz.  U.  1989  nr  30  poz.  163

z późniejszymi zmianami).
7. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie.(Dz. U. 2000 nr
63 poz. 735).

8. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. 1999 nr 43 poz. 430).

9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401).

10.Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  w  sprawie  informacji  dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz.
1126).

11.Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i  higieny
pracy podczas eksploatacji  maszyn i  innych urządzeń technicznych do robót  ziemnych, budowlanych
i drogowych. (Dz. U. 2001 nr 118 poz. 1263).

DM.00.00.00 Wymagania ogólne

DM.00.00.00 Wymagania ogólne

DM.00.00.00 Wymagania ogólne 18



                                                                                                                                                            SSTWiORB – BRANŻA MOSTOWA  

Remont i przebudowa przepustów oraz przebudowa mostu w ramach inwestycji 
pn „Ścieżki pieszo-rowerowe na zamkniętej linii kolejowej”

M.12.00.00 STAL

M.12.01.00 Stal zbrojeniowa

M.12.01.01 Wykonanie i montaż stali zbrojeniowej

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) są
wymagania  dotyczące wykonania  i  odbioru robót  budowlanych związanych z wykonaniem zbrojenia  płyt
pomostów, oczepów dla istniejących obiektów inżynierskich w związku z inwestycją: Remont i przebudowa
przepsutów oraz przebudowa mostu w ciągu pieszo-rowerowego w ramach inwestycji pn „Ścieżki
pieszo-rowerowe na zamkniętej linii kolejowej”

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji  Robót wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z przygotowaniem i
montażem zbrojenia żelbetowych elementów istniejących obiektów inżynierskich zlokalizowanych na trasie
projektowanej ścieżki pieszo-rowerowej.

Zakres robót obejmuje:

A) przygotowanie prętów zbrojeniowych, ich cięcie i gięcie,

B) przygotowanie szkieletów zbrojenia.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Pręty stalowe wiotkie – pręty stalowe o przekroju kołowym gładkie lub żebrowane o średnicy do 40
mm.

1.4.2. Partia wyrobu – wiązka drutów tego samego gatunku o jednakowej średnicy nominalnej, pochodząca
z jednego wytopu.

1.4.3.  Pozostałe  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  odpowiednimi  polskimi  normami  i  z  definicjami
podanymi w  DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 1.5.

Niezbędne dane istotne z punktu widzenia:

• organizacji i ochrony robót budowlanych,

• zabezpieczenia interesu publicznego, prywatnego i interesu osób trzecich,

• ochrony środowiska,

• ochrony pożarowej,

• warunków bezpieczeństwa pracy,

• zaplecza dla potrzeb Wykonawcy,

• warunków organizacji ruchu,

• zabezpieczenia terenu budowy,

podano w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania ogólne". 
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1.5.1 Wymagania szczegółowe 

Wykonawca zobowiązany jest  do opracowania i  przedstawienia do zaakceptowania co najmniej na dwa
tygodnie przed rozpoczęciem przygotowania zbrojenia:

• projektów warsztatowych szkieletów zbrojenia.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w D-M-00.00.00

„Wymagania ogólne” [1] pkt 2.

2.2. Materiały do wykonania robót

2.2.1. Zgodność materiałów z dokumentacją projektową

Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej i STWiORB.

2.2.2. Stosowane materiały

Do wykonania zbrojenia betonu w elementach obiektu inżynierskiego stosowane następujące materiały:

– stal do zbrojenia betonu,

– drut montażowy,

– łączniki do montażu prętów zbrojeniowych,

– podkładki dystansowe,

– elektrody do spawania prętów zbrojeniowych.

2.2.3. Stal do zbrojenia betonu

Do zbrojenia betonu należy stosować stal klasy A-IIIN (gatunku BSt500S) o następujących parametrach:

- średnica pręta w mm 8 ÷ 12,

- charakterystyczna granica plastyczności fyk w MPa 500

- obliczeniowa granica plastyczności  fyd w Mpa 420

- charakterystyczna wytrzymalość na rozciąganie ftk w MPa 550

- stasunek wytrzymalości na rozciąganie do granicy plastyczności  ftk/ fyk 1,15÷1,35

- wydłużenie próbki pod maksymalnym obciążeniem w % 8

W  technologicznej  próbie  zginania  powierzchnia  próbek  nie  powinna  wykazywać  pęknięć,  naderwań
i rozwarstwień. Zastosowanie stali innych gatunków lub średnic, niż określono w dokumentacji projektowej,
wymaga zgody Inżyniera oraz projektanta.

Stal zbrojeniowa dostarczana na budowę powinna mieć certyfikat zgodności z obowiązującymi normami.

Nowe  gatunki  stali  na  które  nie  ma  norm,  mogą  być  stosowane  pod  warunkiem  uzyskania  aprobaty
technicznej wydanej przez polską upoważnioną jednostkę naukowo-badawczą (np. IBDiM), na podstawie
wyników badań wykonanych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

Do każdej  partii  walcówki  lub  prętów  wytwórca  zobowiązany  jest  dołączyć   odpowiedni  atest,  według
aktualnej normy, wydany przez hutę dla pierwszego odbiorcy. 

Powierzchnia walcówki powinna być być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. Na powierzchni czołowej prętów
niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i pęknięcia widoczne nieuzbrojonym okiem.
Wady powierzchniowe jak rysy, drobne łuski i  zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, wypukłości,
wgniecenia,  zgorzeliny  i  chropowatości  są dopuszczalne jeśli  mieszczą się w granicach dopuszczalnych
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odchyłek średnicy dla walcówki i prętów wg odpowiednich norm.

Wymiary  przekroju  poprzecznego,  jak  średnice  nominalne  i  ich  dopuszczalne  odchyłki,  przekroje
nominalne,  masy  teoretyczne  i  ich  dopuszczalne  odchyłki  oraz  zakresy  masy  dla  dopuszczalnych
odchyłek,  jak  również  wymiary  i  rozmieszczenie  żeberek,  średnice  rdzenia  powinny  odpowiadać
wymaganiom odpowiednich norm. 

Drut montażowy

Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego. Średnica
drutu wiązałkowego powinna być dostosowana do średnicy prętów głównych w złączu, ale nie mniejsza niż
1,0 mm. 

Elektrody do spawania zbrojenia

Elektrody oraz inne materiały do spawania należy stosować według normy PN-EN 758, odpowiednio do
gatunku stali, metody i warunków spawania.

2.2.4. Zaświadczenie o jakości

2.2.4.1. Atest

Do każdej partii walcówki lub prętów wytwórca jest obowiązany dołączyć zaświadczenie o jakości – atest,
stwierdzające zgodność wyrobu z wymaganiami normy lub aprobaty technicznej. W ateście należy podać:

a) nazwę wytwórcy,

b) oznaczenie wyrobu wg PN lub aprobaty technicznej,

c) numer wytopu lub numer partii,

d) wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny wg analizy wytopowej,

e) masę partii,

f) rodzaj obróbki cieplnej (w przypadku dostawy prętów obrabianych cieplnie).

W oznaczeniu należy podać:

– nazwę wyrobu,

– średnicę wyrobu,

– długość prętów,

– znak stali,

– znak obróbki cieplnej,

– numer normy, wg której pręty zostały wyprodukowane.

2.2.4.2. Cechowanie

Na przewieszkach metalowych przymocowanych co najmniej po dwie do każdej wiązki prętów, kręgów lub
kręgu, należy podać w sposób trwały:

a) znak wytwórcy,

b) średnicę nominalną,

c) znak stali,

d) numer wytopu lub numer partii,

e) znak obróbki cieplnej (w przypadku prętów obrabianych cieplnie).

Ponadto każdą wiązkę prętów i walcówki należy cechować trwałą czerwoną farbą olejną przez malowanie
końców prętów od czoła z  jednej  strony każdej  wiązki,  natomiast  na  każdym kręgu walcówki  -  pasa o
szerokości co najmniej 20 mm.

Nie  ma  konieczności  badania  stali  zbrojeniowej  spełniającej  wymagania  PN-91/S-10042  [2]  (z
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potwierdzeniem certyfikatem zgodności) lub posiadającej aprobatę techniczną (z potwierdzeniem deklaracją
zgodności).

Dostarczoną na budowę stal, która:

– nie ma deklaracji (certyfikatu) zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną,

– oględziny zewnętrzne nasuwają wątpliwości co do jej własności,

– pęka przy wykonywaniu haków,

należy odrzucić.

2.2.5. Wady powierzchniowe

Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań.

Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i pęknięcia
widoczne nieuzbrojonym okiem. Wady powierzchniowe jak  rysy,  drobne łuski  i  zawalcowania,  wtrącenia
niemetaliczne, wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne:

– jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek średnicy dla walcówki i prętów gładkich wg PN-
82/H-93215 [4],

– jeśli nie przekraczają 0,5 mm, licząc od średnicy rdzenia dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy
nominalnej do 25 mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach.

2.2.6. Wymiary i masy

Wymiary przekroju poprzecznego, jak średnice nominalne i ich dopuszczalne odchyłki, przekroje nominalne,
masy teoretyczne i ich dopuszczalne odchyłki oraz zakresy masy dla dopuszczalnych odchyłek, jak również
wymiary i  rozmieszczenie żeberek, średnice rdzenia powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-82/H-
93215 [4].

2.3. Drut montażowy

Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego. Średnica
drutu wiązałkowego powinna być dostosowana do średnicy prętów głównych w złączu, ale nie mniejsza niż
1,0 mm. Przy średnicach większych niż 12 mm należy stosować drut o średnicy 1,5 mm.

2.4. Podkładki dystansowe

Dopuszcza  się  stosowanie  stabilizatorów  i  podkładek  dystansowych  z  betonu  lub  zaprawy  i  z  tworzyw
sztucznych.  Podkładki  dystansowe  muszą  być  mocowane  do  prętów.  Nie  dopuszcza  się  stosowania
podkładek dystansowych z drewna, cegły lub prętów stalowych.

2.5. Elektrody do spawania zbrojenia

Elektrody oraz inne materiały do spawania należy stosować według norm przedmiotowych, odpowiednio do
gatunku stali, metody i warunków spawania, po akceptacji Inżyniera.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”[1], pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonania robót

Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  zbrojenia  powinien  co  najmniej  dysponować  następującym
sprzętem:

– giętarki,

– prostowarki,

– nożyce do cięcia prętów,
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– lekki żuraw samochodowy,

– sprzęt do transportu pomocniczego.

Zastosowany sprzęt wymaga akceptacji Inżyniera.

Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach mostowych powinien
spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu jak:
giętarki,  prostowarki,  zgrzewarki,  spawarki  powinny  być  sprawne  oraz  posiadać  fabryczną  gwarancję  i
instrukcję  obsługi.  Sprzęt  powinien  spełniać  wymagania  BHP.  Miejsca  lub  elementy  szczególnie
niebezpieczne dla obsługi, powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby
odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”[1], pkt 4.

4.2. Transport i przechowywanie materiałów

Pręty dostarcza się w wiązkach związanych drutem stalowym, walcówkę o średnicy do 8 mm lub taśmę co
najmniej  w  trzech  miejscach,  a  walcówkę  w  kręgach  związanych  co  najmniej  w  dwóch  miejscach
równomiernie rozłożonych. Masa wiązki nie powinna przekraczać 5 t, jeżeli przy zamówieniu nie uzgodniono
inaczej.

Pręty do zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, w sposób zapewniający
uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z wymaganiami PN-88/H-01105 [5].

Stal zbrojeniowa nie jest zasadniczo zabezpieczana przed korozją w okresie przed wbudowaniem. Należy
dążyć,  by  stal  taka  była  magazynowana  w  miejscu  nie  narażonym  na  nadmierne  zawilgocenie  lub
zanieczyszczenie.  Zabezpieczeniem  przed  nadmierną  korozją  stali  zbrojeniowej,  magazynowanej  na
otwartym powietrzu, może być powłoka wykonana z mleczka cementowego.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót

Ogólne zasady wykonywania robót podano w  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”[1], pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robót

Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacja projektową i STWiORB.

Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują:

1. roboty przygotowawcze,

2. przygotowanie zbrojenia do ułożenia,

3. montaż zbrojenia,

4. łączenie prętów,

5. roboty wykończeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót należy:

– ustalić materiały niezbędne do wykonania robót,

– określić kolejność, sposób i termin wykonania robót.

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty zbrojarskie, a także projekt technologiczny zbrojenia,
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w  którym  zostaną  m.in.  określone  miejsca  i  sposób  łączenia  prętów,  jeśli  nie  zostało  to  podane  w
dokumentacji projektowej.

5.4. Przygotowanie zbrojenia

5.4.1. Oczyszczenie zbrojenia

Pręty zbrojenia, przed ich ułożeniem w deskowaniu, należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i
błota.  Stal  pokrytą  rdzą  oczyszcza  się  szczotkami  ręcznie  lub  mechanicznie.  Po  oczyszczeniu  należy
sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów na zgodność z wymaganiami PN-82/H-93215 [4]. Stal
tylko zabłoconą można zmyć strumieniem wody, a pręty oblodzone odmrażać strumieniem ciepłej wody. Stal
narażoną  na  choćby  chwilowe  działanie  słonej  wody  należy  zmyć  wodą  słodką.  Pręty  zbrojenia
zanieczyszczone tłuszczem (smary,  oliwa)  lub  farbą  olejną,  należy  opalać  aż  do  całkowitego  usunięcia
zanieczyszczeń.

Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inżyniera.

5.4.2. Prostowanie zbrojenia

Pręty,  używane  do  produkcji  zbrojenia,  powinny  być  proste.  Dopuszczalna  wielkość  miejscowego
wykrzywienia nie powinna przekraczać 4 mm; w przypadku większych odchyłek stal  zbrojeniową należy
prostować za pomocą kluczy, młotków, prostowarek i wyciągarek.

5.4.3. Cięcie i gięcie prętów

Cięcie  prętów  należy  wykonywać  przy  maksymalnym  wykorzystaniu  materiałów.  Wskazane  jest
sporządzenie w tym celu planu cięcia. Pręty ucina się z dokładnością do 1 cm. Cięcie przeprowadza się przy
pomocy mechanicznych noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym.

Gięcie prętów należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową i normą PN-91/S-10042 [2]. Na zimno
na budowie można wykonywać odgięcia prętów o średnicy d ≤ 12 mm.

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

Walcówki  i  prętów nie  należy zginać w strefie  zgrzewania  lub  spawania.  Minimalna odległość spoin od
krzywizny odgięcia powinna wynosić 10 d.

W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają jednocześnie wszystkie
pręty  zbrojenia  rozciąganego,  należy  stosować  średnicę  zagięcia  równą co  najmniej  20  d.  Wewnętrzna
średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych powinna spełniać warunki podane dla haków.

5.5. Montaż zbrojenia

Rozstaw prętów zbrojenia powinien być zgodny z dokumentacją projektową i obowiązującymi normami.

Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po ułożeniu
zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie może ulec
zmianie.  W konstrukcję można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem nie łuszczącej się rdzy. Nie
można wbudowywać stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej farbami,
zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie słonej wody.

Minimalna grubość  otuliny  zewnętrznej  w  świetle  prętów  i  powierzchni  przekroju  elementu  żelbetowego
powinna być zgodna z dokumentacją projektową i powinna wynosić co najmniej:

– 0,38 m - dla zbrojenia głównego płyt pomostu i  oczepów

– 0,3 m - dla strzemion oczepów.

Dla  uzyskania  właściwej  grubości  otulenia  prętów  betonem,  należy  stosować  podkładki  dystansowe  z
tworzywa sztucznego, betonu lub zaprawy cementowej. Stosowanie innych sposobów zapewnienia otuliny, a
szczególnie podkładek z prętów stalowych jest niedopuszczalne. Typ podkładek dystansowych powinien być
zatwierdzony przez Inżyniera.

Szkielety zbrojenia powinny być, o ile możliwe, prefabrykowane na zewnątrz. W szkieletach tych węzły na
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przecięciach prętów powinny być połączone przez spawanie, zgrzewanie lub wiązanie na podwójny krzyż
wyżarzonym drutem wiązałkowym o średnicy nie mniejszej niż 1,0 mm.

Układanie  zbrojenia  bezpośrednio  na  deskowaniu  i  podnoszenie  na  odpowiednią  wysokość  w  trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiałów po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

5.6. Łączenie prętów

5.6.1. Zasady łączenia prętów

Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z PN-91/S-10042 [2].

5.6.2. Łączenie prętów za pomocą spawania

Do zgrzewania i spawania prętów mogą być dopuszczeni tylko spawacze mający odpowiednie uprawnienia.

Nie należy spawać prętów zbrojeniowych w temperaturze niższej niż -5ºC.

Stal, w zależności od klasy, należy spawać przy zachowaniu warunków dodatkowych wg PN-89/H-84023.06
[3] albo aprobaty technicznej.

W mostowych obiektach drogowych dopuszcza się następujące rodzaje spawanych połączeń prętów:

– czołowe, elektryczne, oporowe,

– nakładkowe spoiny dwustronne - łukiem elektrycznym,

– nakładkowe spoiny jednostronne - łukiem elektrycznym,

– zakładkowe spoiny dwustronne - łukiem elektrycznym,

– zakładkowe spoiny jednostronne - łukiem elektrycznym,

– czołowe wzmocnione spoinami bocznymi z blachą półkolistą,

– czołowe wzmocnione jednostronną spoiną z płaskownikiem,

– czołowe wzmocnione dwustronną spoiną z płaskownikiem,

– zakładkowe wzmocnione jednostronną spoiną z płaskownikiem,

– czołowe wzmocnione dwustronną spoiną z miejscowym bokiem płaskownika.

Miejsca spawania powinny być położone poza odcinkami krzywizn prętów. Minimalna odległość spoin od
krzywizny odgięcia powinna wynosić 10 d.

5.6.3. Łączenie prętów na zakład bez spawania

Dopuszcza się łączenie na zakład bez spawania (wiązanie drutem) prętów prostych, prętów z hakami oraz
zbrojenia wykonanego z drutów w postaci pętlic. Skrzyżowania prętów należy wiązać miękkim drutem lub
spawać w ilości  min.  30% skrzyżowań.  Długości  zakładów w połączeniach zbrojenia  należy  obliczać w
zależności  od  ilości  łączonych  prętów  w  przekroju  oraz  ich  wymaganej  długości  kotwienia  wg  normy
PN-91/S-10042 [2].

Dopuszczalny procent prętów łączonych na zakład w jednym przekroju nie może być większy niż:

– dla prętów żebrowanych 50%,

– dla prętów gładkich 25%.

W jednym przekroju można łączyć na zakład bez spawania 100% dodatkowego zbrojenia poprzecznego,
niepracującego. Odległość w świetle prętów łączonych w jednym przekroju nie powinna być mniejsza niż 2 d
i niż 20 mm.

5.6.4. Łączenie prętów za pomocą łączników

Dopuszcza się  łączenie  prętów zbrojeniowych za pomocą specjalnych łączników, dla których  producent
przedstawi atest.
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5.7. Kotwienie prętów w betonie

Rodzaje i długości kotwienia prętów w betonie w zależności od rodzaju stali i klasy betonu należy obliczać
wg normy [1] lub [2]. 

Minimalne długości kotwienia prętów prostych bez haków przyjmuje się:

1. dla prętów żebrowanych ściskanych - 25 d,

2. dla prętow  żebrowanych rozciąganych - 50 d.

5.8. Roboty wykończeniowe

Roboty  wykończeniowe  powinny  być  zgodne  z  dokumentacją  projektową  i  STWiORB.  Do  robót
wykończeniowych należą prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do warunków budowy obiektu
i roboty porządkujące.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w D-M-00.00.00 [1] „Wymagania ogólne”, pkt 6.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:

– uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, ew. badania materiałów wykonane przez
dostawców itp.), potwierdzające zgodność materiałów z wymaganiami pkt. 2 niniejszej specyfikacji.

Wszystkie  dokumenty  oraz  wyniki  badań  Wykonawca  przedstawi  Inżynierowi/Kierownikowi  Projektu  do
akceptacji. Stal wątpliwej jakości należy odesłać z budowy.

6.3. Kontrola zbrojenia

6.3.1. Kontrola materiałów przed przystąpieniem do betonowania

Kontrola  jakości  materiałów  polega  na  sprawdzeniu  jakości  materiałów  na  zgodność  z  dokumentacją
projektową oraz podanymi wyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi jak dla robót zanikających.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę, każdorazowo należy sprawdzić:

– zgodność zamówienia materiału z przywieszkami i atestami stali  potwierdzającymi odpowiedni gatunek
stali (jego parametry techniczne)

– stan powierzchni prętów,

– wymiary przekroju poprzecznego i długości prętów.

W przypadku  materiału o wątpliwej jakości należy odesłać partię stali z budowy.

W przypadku przewidywanego łączenia prętów przez spawanie w niskiej temperaturze należy zbadać stal na
udarność. Nie należy spawać prętów zbrojeniowych w temperaturze niższej niż -5ºC.

Łączniki do prętów zbrojeniowych należy kontrolować na podstawie atestów, potwierdzających możliwość
zastosowania łącznika do łączenia prętów o określonej wytrzymałości stali.

6.3.2. Kontrola zbrojenia w trakcie montażu

Kontrola zbrojenia, przed przystąpieniem do betonowania, musi być dokonana przez Inżyniera i  fakt ten
potwierdzony  wpisem do  dziennika  budowy.  Inżynier  winien  stwierdzić  zgodność  ułożonego  zbrojenia  z
dokumentacją projektową i odpowiednimi normami w zakresie gatunku i ilości prętów, ich średnic, długości i
rozstawu  oraz  zakotwień,  prawidłowego  otulenia  i  pewności  utrzymania  położenia  prętów  w  trakcie
betonowania.
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Przedmiotem sprawdzenia powinny być:

– średnice i ilości prętów,

– rozstaw prętów,

– rozstaw strzemion,

– odchylenie od przewidzianego projektem nachylenia,

– długość prętów,

– położenie miejsc zakończeń lub odgięć oraz zakotwień prętów,

– wielkość otulin zewnętrznych,

– powiązanie (połączenia) zbrojenia między sobą,

– pewności utrzymania położenia prętów w trakcie betonowania.

Dopuszczalne tolerancje:

– różnice w rozstawie między prętami głównymi nie powinny przekraczać ± 0,5 cm,

– różnice w rozstawie prętów w świetle nie powinny przekraczać ± 1,0 cm,

– odstęp od czoła elementu lub konstrukcji nie może się różnić od projektowanego o więcej niż ± 1,0 cm,

– długość pręta między odgięciami nie powinna się różnić od projektowanej o więcej niż ± 1,0 cm,

– rozstaw strzemion wzdłuż belek nie powinien różnić się więcej niż ± 2,0 cm,

– odchylenie pręta od przewidzianego nachylenia względem poziomu nie powinno przekraczać 3%,

– różnica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekraczać ± 0,5 cm,

– otuliny zewnętrzne powinny być utrzymane w granicach wymagań projektowych z tolerancją dodatnią 0,5
cm,

– liczba uszkodzonych skrzyżowań w dostarczonych na budowę siatkach nie powinna przekraczać 20%
wszystkich skrzyżowań (25% na jednym pręcie),

– odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno przekraczać 3%,

– miejscowe wykrzywienie pręta nie może przekraczać ± 0,5 cm.

Wykrycie w wykonanym elemencie ewentualnych nieprawidłowości obciąża Wykonawcę robót, niezależnie
od dokonanych uprzednio odbiorów. Wadliwe roboty zostaną przez Wykonawcę poprawione na jego koszt. 

6.3.3. Postępowanie z wadliwie wykonanym zbrojeniem 

W  przypadku  stwierdzenia  wadliwie  przygotowanego  zbrojenia/szkieletu  Wykonawca  na  własny  koszt
wymieni to zbrojenie na właściwy szkielet zgodny z dokumentacją projektową i specyfikacjami. 

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką  obmiaru  dla  M.12.01.00  jest  1  kg  (kilogram)  ze  stali  danej  klasy  zgodnie  z  dokumentacją
projektową. Do obliczenia należności przyjmuje się teoretyczną ilość (kg) zmontowanego zbrojenia, tj. łączną
teoretyczną długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną odpowiednio przez masę jednostkową w
kg/m. Nie uwzględnia się zwiększonej ilości  materiału  w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o
średnicach  większych  od  wymaganych w  dokumentacji  projektowej.  W ST należy  podać,  czy  do  ilości
jednostek obmiarowych wlicza się stal użytą na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych i
drutu wiązałkowego.
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8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” [1], pkt. 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWIORB i wymaganiami Inżyniera,
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

–  zgodność  wykonania  zbrojenia  z  dokumentacją  projektową,  pod  względem  gatunków  stali,  średnic  i
kształtów prętów,

– zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych przekrojach,

– usytuowania zbrojenia równolegle do kierunku pracy prętów,

– rozstawu prętów głównych i strzemion,

– prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów,

– zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia,

– czystości zbrojenia w elemencie, a także niezmienności układu zbrojenia.

Odbiór  tych  robót  powinien  być  zgodny  z  wymaganiami  D-M-00.00.00  „Wymagania  ogólne“  [1]  oraz
niniejszej STWiORB.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa do wykonania robót zbrojarskich obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- opracowanie PZJ,

- wykonanie wymaganych projektów warsztatowych,

- oznakowanie robót,

- dostarczenie materiałów, sprzętu i wszystkich pozostałych środków produkcji,

- wykonanie projektu roboczego zbrojenia

- oczyszczenie, wyprostowanie, wygięcie i przycinanie prętów zbrojeniowych,

- łączenie spawane „na styk” lub „na zakład” 

- montaż zbrojenia przy użyciu drutu wiązałkowego w deskowaniu i prętów montażowych lub specjalnych
łączników w deskowaniu zgodnie z dokumentacją projektową i niniejszą STWiORB,

- zakładki prętów i odpady stali powstałej w wyniku przycinania stali

- wykonanie badań i niezbędnych pomiarów,

- oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia stanowiących własność Wykonawcy i jego usunięcie poza
teren objęty przedmiotową inwestycją.

Cena obejmuje stal zużytą na zakłady, nie wyspecyfikowaną w dokumentacji projektowej.
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Cena  jednostkowa  obejmuje  również  budowę  i  rozbiórkę  pomostów  roboczych  umożliwiająych  montaż
zbrojenia. Wszystkie roboty powinny być wykonane według wymagań dokumentacji projektowej, 

Nie uwzględnia się zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach
większych od wymaganych w dokumentacji projektowej.

Cena wykonania robót określonych niniejszą STWiORB obejmuje również:

– roboty tymczasowe,  które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane
Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych,

–  prace  towarzyszące,  które  są  niezbędne  do  wykonania  robót  podstawowych,  niezaliczane  do  robót
tymczasowych.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Specyfikacje Techniczne Wykonania i odbioru Robót Budowlanych (STWiORB)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogólne

10.2. Normy

1. PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie

2. PN-EN 1994-2 Eurokod 4. Projektowanie konstrukcji zespolonych stalowo-betonowych –
Część 2: Reguły ogólne i reguły dla mostów 

3. PN-H-84023.06:1989/Az1:1996 Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.
Gatunki 

4. PN-EN 10080 Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa. Postanowienia ogólne 

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

6. PN-ISO 6935-1 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie 

7. PN-ISO 6935-1/Ak Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju 

8. PN-ISO 6935-2 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane 

9. PN-ISO 6935-2/Ak Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju. 

10. PN-H-93220:2006 Stal B500SP o podwyższonej ciągliwości do zbrojenia betonu. Pręty i
walcówka żebrowana 

11. PN-EN 10204 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli 

12. PN-88/H-01105 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport

13. PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Wymagania i badania
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M.12.02.00 Stal kształtowa

M.12.02.01 Wykonanie i montaż elementów ze stali kształtowej

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot STWiORB

Wymagania Ogólne dla Robót odnoszą się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań
technicznych  dotyczących  wykonania  i  odbioru  konstrukcji  stalowej  ustrojów  nośnych  wraz  z  ochroną
antykorozyjną,  przewidzianych  do  wykonania  dla  obiektów  konstrukcyjnych  realizowanych  w  ramach
zamierzenia budowlanego:  Przebudowa i remont przepustów oraz przebudowa mostu w ciągu pieszo-
rowerowym  w ramach inwestycji pn „Ścieżki pieszo-rowerowe na zamkniętej linii kolejowej”

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robót objętych STWiORB

Wymagania  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z
wytworzeniem, montażem i odbiorem ustrojów nośnych obiektów inżynierskich, wykonanych z belek stalowo,
wraz z ochroną antykorozyjną. 

1.4. Określenia podstawowe 

· Komisja Kwalifikacyjna Ministerstwa Infrastruktury - organ MI nadający prawo wykonywania 
mostów drogowych, pieszych i kolejowych o konstrukcji stalowej przedsiębiorstwom wytwarzającym 
konstrukcje i wykonującym montaże i remonty mostów (Sekretariat Komisji - Warszawa, ul. 
Jagiellońska 89).

· Kontrola wewnętrzna - kontrola przeprowadzona przez wytwórcę wg własnych procedur w celu 
oceny, czy wyroby określone tą sama specyfiką wyrobu i wykonane wg tego samego procesu 
wytwarzania spełniają wymagania podane w zamówieniu.

· Kontrola odbiorcza - kontrola przeprowadzona przed wysyłką, wg specyfikacji wyrobu, na 
wyrobach mających stanowić dostawę lub na partiach wyrobów, których część ma stanowić 
dostawę, w celu sprawdzenia, czy te wyroby spełniają wymagania podane w zmówieniu.

· Powierzchnia istotnie ważna - część wyrobu pokryta lub przeznaczona do pokrycia powłoką, która 
jest istotna ze względów dekoracyjnych i/lub użytkowych danego wyrobu.

· Minimalna grubość miejscowa - najmniejsza wartość miejscowej grubości powłoki zmierzona na 
powierzchni istotnie ważnej danego wyrobu.

· Obróbka strumieniowo-ścierna - uderzanie strumienia ścierniwa, charakteryzującego się wysoką 
energią kinetyczną, w powierzchnię, która ma być przygotowana.

· Ścierniwo do obróbki strumieniowo-ściernej - materiał stały przeznaczony do stosowania w 
obróbce strumieniowo-ściernej.

· Punkt rosy - temperatura, przy której wilgoć zawarta w powietrzu będzie kondensowała się na stałej
powierzchni.

· Rdzewienie nalotowe - nieznaczne tworzenie się rdzy na przygotowanej powierzchni stalowej, 
bezpośrednio po jej przygotowaniu.

· Zgorzelina walcownicza - gruba warstwa tlenków utworzona na stali podczas przetwórstwa na 
gorąco lub obróbki na gorąco.

· Rdza -  widoczne produkty  korozji  składające się,  w przypadku metali  żelaznych,  głównie z
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uwodnionych tlenków żelaza.

· Czas przydatności wyrobu do stosowania – czas, w którym wyrób lakierowy po zmieszaniu 
składników nadaje się do nanoszenia na podłoże.

· Farba – wyrób lakierowy pigmentowany, tworzący powłokę kryjącą, która spełnia przede wszystkim 
funkcję ochronną.

· Podkład gruntujący – warstwy nałożone bezpośrednio na podłoże w celu jego zabezpieczenia.

· Międzywarstwa – farba przeznaczona na powłokę międzywarstwową, mającą różne funkcje, np. 
izolacyjną, wypełnienie porów, wygładzenie małych nierówności, zabezpieczenie przeciwko 
uderzeniu, itp. 

· Warstwa nawierzchniowa – ostatnia, zewnętrzna powłoka malarska. 

· Natryskiwanie cieplne powłok metalowych (metalizacja) - nakładanie na powierzchnie stalowe 
powłoki cynkowej, aluminiowej lub ich stopów poprzez natrysk ogniowy lub łukowy.

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi  polskimi  normami
i z definicjami podanymi w STWiORB „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB „Wymagania ogólne”, pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  STWiORB 
DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 2.

Wykonanie robót powinno być zgodne z wymaganiami normy PN - EN 1090-2.

2.2. Stal konstrukcyjna

2.2.1 Klasa konstrukcji stalowej

Most stalowy i jego elementy będą wykonywane na klasę wykonania EXC2 zgodnie z normą PN-EN 
1090-2.

2.2.2 Gatunek stali

Warunkiem stosowania określonego gatunku stali  lub jej  wyrobu (asortymentu)  jest jej  zgodność
z dokumentacją projektową.

Należy  stosować  stal,  która  jest  oznaczona  znakiem  „CE”  lub  „B”.  Do  wytworzenia  konstrukcji
stalowych z kształtowników gorąco walcowanych należy stosować stal zgodnie z PN-EN 10025-1:2005.

Wyroby  ze  stali  przeznaczone  do  wytworzenia  stalowej  konstrukcji  muszą  spełniać  wymagania
określone w normach przedmiotowych: 

     -dla kształtowników, blach uniwersalnych i grubych wg PN-EN 10025, 
     -dla walcówki, prętów wg PN-EN 10221 
     -dla kątowników równoramiennych wg PN-EN 10056-1, PN-EN 10056-2.
Nowe gatunki stali  lub wyroby mogą być dopuszczone do stosowania pod warunkiem uzyskania

aprobaty  technicznej  (polskiej  lub  europejskiej) wydanej  na  podstawie  wyników  badań  wykonanych
zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przez uprawnioną jednostkę naukowo-badawczą (np. IBDiM).
W przypadku jednorazowego zastosowania konieczna jest przynajmniej opinia techniczna i nadzór IBDiM.

Przewiduje  się  wykonanie  konstrukcji  stalowej  belek  pomostu ze  spawalnej  stali  ogólnego
przeznaczenia w gatunku S235JR wg europejskiej normy PN-EN 10025-2:2007.

Akceptacja materiałów
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Wyroby  ze  stali  konstrukcyjnej  przeznaczone  do  wytworzenia  stalowej  konstrukcji  mostowej
powinny:

1.  posiadać atest 3.1 wg PN-EN 10204:2004,
2.  mieć wybite znaki cechowania, oznaczenia cechowania kolorowego, kolorowych przywieszek ze 

znakami zgodnie z PN-EN 10025-1:2005.
3.  być zgodna z normami PN-EN 1090.
Dodatkowo  wytwórca  (huta)  powinna  posiadać  wdrożony  system  zapewnienia  jakości  ISO.

Wszystkie stalowe elementy konstrukcyjne obiektów inżynierskich przeznaczone do wbudowania, pomimo
posiadania  odpowiednich  certyfikatów,  atestów  oraz  aprobat  technicznych,  każdorazowo  przed
wbudowaniem, muszą uzyskać akceptację Inżyniera.  

2.2.3. Parametry wytrzymałościowe stali kształtowej
Belki stalowe pomostu wykonać ze stali kształtowej S235JR o następujących parametrach:

- granica plastyczności  Re 235 MPa
- wytrzymałość na rozciąganie Rm 360-510 MPa
-  udarność KV w temp. 20 oC 27 J

2.3. Materiały spawalnicze 

2.3.1 Wymagania ogólne

Zamówienia  na  materiały  spawalnicze  składa  wytwórca  stalowej  konstrukcji  mostowej  u
zaakceptowanych przez Inżyniera  wytwórców tych  materiałów.  Na wytwórcy  konstrukcji  ciąży  obowiązek
egzekwowania  od  dostawców  i przechowywania  atestów  potwierdzających  spełnienie  wymagań
postawionych  w  normie  przedmiotowej  dotyczącej  danego  wyrobu  lub  materiału.  Atesty  muszą  być
przedstawione wraz  z  dostawą każdej  partii  materiałów.  Badania,  które  warunkują  wystawienie  atestów
wytwórca łączników lub materiałów spawalniczych przeprowadza na własny koszt.  Materiały pochodzące
z zapasów wytwórcy powinny być atestowane w niezależnym laboratorium zaakceptowanym przez Inżyniera
na koszt własny wytwórcy konstrukcji.

2.3.2 Materiały spawalnicze

Należy stosować materiały spawalnicze oznaczone znakiem „CE” lub „B”.  Materiały do połączeń
spawanych, powinny być określone w projekcie technologii spawania oraz muszą być zaakceptowane przez
Inżyniera.

Do spawania  należy używać  elektrod  metalowych otulonych lub  drutów i  topników do spawania
elektrycznego, dostosowanych do gatunku stali łączonych elementów oraz metod spawania.  Nie zalecane
jest stosowanie elektrod węglowych i wolframowych nie ulegających stopieniu. Zastosowane elektrody lub
drut  spawalniczy  powinny  zapewniać  wykonanie  spoiny  o  parametrach  nie  gorszych  niż  materiał
podstawowy. Zawartość węgla w drutach stalowych na elektrody nie powinna przekraczać 0,18%. Materiały
do spawania powinny posiadać zawartość składników stopowych w ilości większej od materiału rodzimego.
Do  spawania  nie  należy  używać  drutu  obnażonego,  gdyż  następuje  nasycenie  stopionego  metalu
znajdującymi się w powietrzu tlenem i azotem, co wpływa negatywnie na właściwości  plastyczne spoin.
Elektrody otulone powinny posiadać otulinę nieuszkodzoną, centryczną, niezatłuszczoną i niezawilgoconą.
Przed przystąpieniem do spawania elektrody należy wysuszyć. Zalecane jest suszenie ich w temperaturze
120÷180°C w czasie 1÷2 godzin.

Można stosować materiały spawalnicze produkowane wg norm podanych w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania normowe dla materiałów spawalniczych do połączeń w mostach stalowych

Lp. Rodzaj asortymentu Norma
 
1

 
Elektrody

PN-EN 757
PN-EN ISO 3580

PN-M-69430:1991
 
 
2

 
 

Druty spawalnicze

PN-EN  ISO 14341
PN-EN 756

PN-EN ISO 636
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PN-EN ISO 12632
PN-EN ISO 18276

3 Topniki do spawania łukiem krytym PN-EN 760
4 Topniki do spawania żużlowego PN-M-69336:1967
 
5

 
Materiały dodatkowe do spawania

PN-EN ISO 14175
PN-EN ISO 14341
PN-EN ISO 2560

 
Wykonawca stalowej konstrukcji mostowej powinien złożyć zamówienie na materiały spawalnicze

u producenta zaakceptowanego przez Inżyniera. 
Wykonawca ma obowiązek egzekwowania od producentów dostarczenie atestów potwierdzających

spełnienie  wymagań  postawionych  w  normach  przedmiotowych.  Producent  materiałów  spawalniczych
powinien  przeprowadzić  na  własny  koszt  badania,  które  warunkują  wystawienie  atestów.  Atesty  każdej
dostawy partii materiałów spawalniczych muszą być potwierdzone przez Inżyniera.

Wykonawca powinien  przestrzegać  okresów ważności  stosowania  elektrod  zgodnie  z  gwarancją
producenta. 

2.4. Łączniki do połączenia konstrukcji stalowej z płytą betonową

Łączniki zespalające należy wykonywać ze stali o gwarantowanej spawalności, a ponadto powinny 
spełniać następujące wymagania:

–      wymiary i rozstaw łączników należy przyjąć na podstawie dokumentacji projektowej,
–      łączniki należy kotwić w strefie ściskanej betonu,
–      podłużny rozstaw łączników nie może przekraczać 600 mm, ani 4-krotnej grubości płyty,
–      nie należy stosować łączników o kształcie klinowatym, powodującym rozszczepianie betonu.
Wyniki prób i badań łączników zespalających powinny być przedstawione w protokole końcowym. 

Rodzaj zastosowanych  łączników powinien być zgodny z dokumentacją projektową.
Można stosować łączniki:
a)  listwowe i inne ciągłe,
b)  sztywne,
c)  podatne (giętkie).

2.5. Łączniki listwowe i inne ciągłe

Można stosować stalowe listwy perforowane, przyspawane do górnego pasa belki. Średnica 
otworów w listwie uzależniona jest od wymiarów największego ziarna kruszywa mieszanki betonowej i 
powinna wynosić od 30 do 50 mm. Położenie otworów powinno umożliwiać prawidłowe przyspawanie 
łącznika do pasa dźwigara. Wymiary geometryczne listwy nie powinny przekraczać następujących wartości:

–      całkowita wysokość: 55÷75 mm (w zależność od grubości płyty), 
–      grubość:10÷15 mm.

2.6. Łączniki sztywne

Łączniki sztywne są stosowane w przypadku występowania dużych sił rozwarstwiających. Powinny 
być wykonywane z grubych prętów prostokątnych lub kształtowników, mogą być wzmacniane dodatkowymi 
żeberkami.  Lokalizacja tych elementów w stosunku do kierunku parcia betonu powinna być dobrana tak, 
aby nie powodować rozszczepiania betonu. Możliwe jest także wykonanie dodatkowych elementów 
kotwowych, przeciwdziałających odrywaniu płyty.

Jako łączniki sztywne mogą być stosowane np.:
–      kątowniki,
–      kęsy stalowe z pętlami, 
–      usztywnione kątowniki z kotwami,
–      teowniki z kotwami.
Specyfika konstrukcji łączników sztywnych uniemożliwia zautomatyzowanie procesu ich produkcji.

2.7. Łączniki podatne

Jako łączniki podatne można stosować np. łączniki pętlowe, kotwowe i sworzniowe. 
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Kierunek ustawienia łączników pętlowych i kotwowych zależy od kierunku parcia betonu. Warunki 
konstrukcyjne obowiązują jak dla sworzni wg PN-EN 1994-1-1.

Łączniki sworzniowe to odcinki prętów o przekroju kołowym, zakończone hakiem lub nakrętką albo 
proste bez zakończeń. Koniec sworznia przewidziany do spawania lub zgrzewania powinien być obrobiony w
kształcie stożka.  Należy dążyć, by koniec swobodny sworznia był okrągły, pozbawiony garbów i rdzy, w celu
wyeliminowania powstawania łuku elektrycznego między sworzniem a powierzchnią boczną końcówki 
pistoletu. 

Jeżeli dokumentacja projektowa ani SST nie przewidują inaczej można stosować sworznie 
spełniające wymagania  PN-EN ISO 13918. 

2.8. Materiały do wykonania metalizacji

2.8.1. Materiały do metalizacji
Materiał powłokowy natryskiwany cieplnie z cynku ZN99,99 powinien być zgodny z PN-EN ISO 

14919:2002. 
2.8.2. Materiały do czyszczenia powierzchni stali
2.8.2.1. Materiały do odtłuszczania powierzchni

Do odtłuszczania powierzchni stalowej można stosować wodne środki myjące lub rozpuszczalniki 
organiczne. 
2.8.2.2. Materiały do obróbki strumieniowo-ściernej

Do przygotowania powierzchni należy użyć jednego z następujących materiałów ściernych:
· śrutu z żeliwa utwardzonego, wg PN-EN ISO 11124-2:2000,
· żużla pomiedziowego, wg PN-EN ISO 11126-3:2000,
· żużla paleniskowego, wg PN-EN ISO 11126-4:2002,
· elektrokorundu, wg PN-EN ISO 11126-7:2001.

Sprężone powietrze używane do obróbki strumieniowo-ściernej również powinno być wystarczająco
czyste  i  suche,  aby  uniknąć  zanieczyszczenia  materiału  lub  powierzchni  części  przeznaczonej  do
natryskiwania. 

2.9. Materiały do wykonania powłok malarskich

Należy stosować materiały malarskie, należące do jednego systemu, nadające się na ocynkowane
powierzchnie stalowe. Kolor farb powinien być zgodny z dokumentacją projektową. 

Należy zastosować powłokę malarską o piętnastoletniej trwałości w rozumieniu normy PN-EN ISO
12944-1:2001. Trwałość całkowitego zabezpieczenia (zestawu metalizacyjno-malarskiego) powinna wynosić
minimum 25 lat.  Wykonawca powinien zastosować system powłokowy do stosowania na powierzchniach
narażonych  na  wpływy  warunków  atmosferycznych,  okresowy  wpływ  soli  zimowego  utrzymania  dróg  i
eksploatowanych w środowisku o kategorii  korozyjności  zgodnej  z  dokumentacją projektową,  określonej
zgodnie z PN-EN-ISO 12944-2:2001.

Ostateczne  zatwierdzenie  zestawu  materiałów  będzie  dokonane  przez  Inżyniera  po  ocenie
wykonanych przez Wykonawcę próbnych, kompletnych powłok (powierzchnie referencyjne). Miejsca do prób
wskazuje  Inżynier  wybierając  miejsca  o  różnym  stanie  powierzchni,  różnej  ekspozycji  na  czynniki
zewnętrzne i dostępie do czyszczenia i malowania.

Przy wyborze systemu malarskiego należy stosować zasady podane w „Zaleceniach do wykonania i
odbioru antykorozyjnych zabezpieczeń konstrukcji stalowych drogowych obiektów mostowych”.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, 
pkt 3. Sprzęt do wykonania robót musi uzyskać akceptację Inżyniera.

3.2. Sprzęt do wykonania robót
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Wytwórca konstrukcji w programie wytwarzania i Wykonawca w programie montażu obowiązani są 
do przedstawienia Inżynierowi do akceptacji wykazu zasadniczego sprzętu. Wykonawca na żądanie 
Inżyniera jest zobowiązany do próbnego użycia sprzętu w celu sprawdzenia jego przydatności/użyteczności. 
Sprawdzenie powinno odbywać się w obecności przedstawiciela Inżyniera. Do prostowania i gięcia rur, blach
grubych, uniwersalnych, płaskowników i kształtowników wytwórca powinien stosować taki sprzęt, aby były 
zachowane zasady podane w PN EN 1090.

Sprzęt  spawalniczy  powinien  umożliwiać  wykonanie  złączy  spawanych  zgodnie  z  technologią
spawania i dokumentacją konstrukcyjną. Jego stan techniczny powinien zapewnić utrzymanie określonych
parametrów  spawania,  przy  czym  wahania  natężenia  i  napięcia  prądu  podczas  spawania  nie  mogą
przekraczać 10%.
Czyszczenie  konstrukcji  należy  przeprowadzić  mechanicznie  urządzeniami  o  działaniu  strumieniowo-
ściernym zaakceptowanym przez Inżyniera. 

Do  czyszczenia  konstrukcji  wodą  należy  stosować  urządzenie  myjące,  zapewniające  ciśnienie
minimum 20 MPa o wydajności 30÷50 l/min. Do odsysania wody można stosować zwykłą pompę wirnikową.

Podczas prac w niekorzystnych warunkach atmosferycznych, po osłonięciu obiektu, gdy wilgotność
powietrza jest zbyt wysoka lub gdy temperatura jest za niska, zalecane jest stosowanie osuszacza powietrza
i ewentualnie podgrzewacza powietrza oraz urządzeń do wyciągania powietrza w celu dokładnej wentylacji.
Wydajność  instalacji  wyciągowej  musi  być  taka,  aby  w  czasie  czyszczenia  była  zapewniona  należyta
widoczność.

Do metalizacji można używać urządzeń gazowych lub łukowych.
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem do testowania przygotowania 

powierzchni, właściwości powłok i warunków atmosferycznych:
wzorce stopni przygotowania powierzchni wg PN-ISO 8501-1:2002 w przypadku obróbki strumieniowo-
ściernej na sucho i wg PN-EN ISO 8501-4:2008 w przypadku czyszczenia wodą i wg standardów 
International „Slurryblasting Standards” w przypadku obróbki hydrościernej,

· wzorce stopni przygotowania spoin, ostrych krawędzi i wad powierzchniowych wg PN-ISO 8501-
3:2004,

· wzorce profilu chropowatości powierzchni wg PN-EN-ISO 8503-2:1999 lub inny przyrząd do pomiaru
chropowatości powierzchni,

· taśmę do oceny stopnia zapylenia wg PN-EN ISO 8502-3:2000,
· konduktometr lub inne przyrządy lub zestawy chemiczne zgodne z normami PN-EN ISO 8502-

5:2005 i PN-EN ISO 8502-9:2002 do oceny rozpuszczalnych zanieczyszczeń jonowych,
· termometr do oceny temperatury powietrza, podłoża i wilgotnościomierz od oceny wilgotności 

względnej powietrza oraz tabele do odczytu temperatury punktu rosy lub przyrząd do odczytu punktu
rosy,

· elektromagnetyczny lub elektroniczny grubościomierz do pomiaru grubości powłok, 
· przyrząd do pomiaru przyczepności powłok (hydrauliczny lub pneumatyczny).

Nanoszenie  farb  należy  wykonywać  zgodnie  z  kartami  technicznymi  produktów,  instrukcjami
nakładania farb dostarczonymi przez producenta farb. Wymaganie to odnosi się przede wszystkim do metod
aplikacji i parametrów technologicznych nanoszenia.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, 
pkt 4.

4.2. Transport dostawa i składowanie elementów stalowych

Wszystkie elementy konstrukcji powinny być ładowane na środki transportu w ten sposób, aby mogły
być  transportowane  i  rozładowywane  bez  powstania  nadmiernych naprężeń,  deformacji  lub  uszkodzeń.
Zalecane  jest  transportowanie  konstrukcji  w  takiej  pozycji,  w  jakiej  będzie  eksploatowana.  Szczególną
uwagę należy zwracać w trakcie transportu na następujące elementy:
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–      elementy, które muszą być zabezpieczone przed możliwością przesunięcia, zniekształcenia,
przewrócenia się lub ześlizgnięcia w trakcie transportu,

–      elementy wiotkie, które ze względu na możliwość wyboczenia należy odpowiednio usztywnić na
czas załadunku i transportu,

–      drobne  elementy,  które  muszą  być  jednoznacznie  oznakowane  i  umieszczone  w  miejscu
zamocowania przy pomocy śrub montażowych,

–      elementy drobnowymiarowe, które powinny być przewożone w zamkniętych pojemnikach,
–      dźwigary,  które  powinny  być  transportowane  w pozycji  pionowej  i  ta  pozycja  powinna  być

zachowana we wszystkich fazach transportu i montażu konstrukcji (w pewnych przypadkach mogą być one
transportowane w innej pozycji  jeśli  będą odpowiednio zabezpieczone przed utratą stateczności i  innymi
uszkodzeniami, po zatwierdzeniu przez Inżyniera).

W  trakcie  transportu  przewożone  elementy  powinny  spełniać  wymagania  dotyczące  wymiarów
skrajni  dla  ruchu  drogowego  i  kolejowego.  Elementy  powinny  być  ładowane  przy  spełnieniu  wymagań
dotyczących skrajni pionowych podanych w PN-EN 15273-3 i PN-EN 15273-2. W przypadku konieczności
przekroczenia skrajni Wykonawca musi uzyskać na transport takich elementów zgodę odpowiednich władz.

Pojazd  przewożący  elementy  przekraczające  dopuszczalne  wymiary  powinien  być  odpowiednio
oznakowany i poprzedzony przez oznakowany samochód pilotujący.

Stalowe elementy konstrukcyjne powinny być:
–      w czasie załadunku,  transportu,  rozładunku i  składowania utrzymywane w stanie  suchym i

wolnym od substancji powodujących korozję,
–      składowane  na  podkładach  ponad  powierzchnią  gruntu  i  chronione  przed  opadami

atmosferycznymi,
–      składowane wg asortymentów i oddzielone od innych elementów.

4.3. Odbiór konstrukcji po rozładunku

Obowiązkiem  Wykonawcy  jest  przygotowanie  placu  składowego  konstrukcji  i  udostępnienie  go
Wytwórcy konstrukcji, aby mógł on dokonać rozładunku dostarczonej konstrukcji  stalowej. Plac składowy
powinien  być  wolny  od  wody.  Odbiór  konstrukcji  stalowej  powinien  być  dokonany  w  obecności
przedstawiciela Inżyniera i powinien być przez Inżyniera zaakceptowany. 

Na  placu  budowy  Wykonawca  musi  przeprowadzić  dokładne  badania  dostarczonej  konstrukcji
stalowej i, jeśli to okaże się konieczne, przeprowadzić naprawy wszelkich uszkodzeń.

 Badania powinny obejmować sprawdzenie kompletności konstrukcji oraz potwierdzenie, że wymiary
i inne cechy są zgodne z tolerancjami podanymi w pkcie 6 niniejszej STWiORB. 

4.4. Likwidacja uszkodzeń transportowych

Jeśli  w trakcie  odbioru  konstrukcji  zostaną ujawnione wady lub  uszkodzenia  powstałe w trakcie
transportu, których usunięcie Inżynier uzna za konieczne, to wytwórca przedstawi harmonogram usuwania
odchyłek, poparty,  jeśli zajdzie taka potrzeba, projektem technologicznym. Inżynier może zastrzec, jakich
prac nie można wykonywać bez obecności jego przedstawiciela. Koszt prac ponosi wytwórca konstrukcji, a
do  ich  wykonania  powinien  przystąpić  tak  szybko,  jak  jest  to  możliwe  ze  względów  technicznych.  Po
zakończeniu prac Wykonawca montażu dokonuje odbioru w obecności przedstawiciela Inżyniera. Jeśli po
robotach naprawczych występują dalsze uszkodzenia, element (lub jego część) zostaje zdyskwalifikowany.

4.5. Transport i przechowywanie materiałów spawalniczych

Materiały  spawalnicze  należy  przechowywać  ponad  podłogą  w  suchych,  przewietrzanych  i
ogrzewanych pomieszczeniach. Łączniki i materiały spawalnicze powinny być oddzielone od pozostałych
materiałów.  

Opakowanie,  przechowywanie  i  transport  elektrod,  drutów do spawania  i  topników powinny  być
zgodne  z wymaganiami  obowiązujących  norm i  zaleceniami  producentów.  Suszenie  elektrod  i  topników
powinno być zgodne z zaleceniami producentów. Jeśli na powierzchni elektrody wystąpiły białe wykwity nie
może być ona użyta do wykonania robót.

4.6. Składowanie konstrukcji na placu budowy

W trakcie składowania konstrukcji stalowej na placu budowy należy zwrócić uwagę aby:
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–      elementy  stalowe  nie  stykały  się  bezpośrednio  z  gruntem,  ustawiając  je  na  odpowiednich
podporach (np. na podkładach drewnianych, betonowych lub podkładach kolejowych),

–      unikać gromadzenia się wody lub śniegu we wnętrzach i załamaniach konstrukcji,
–      przy  układaniu  elementów  w  stosy  stosować  odpowiednio  rozłożone  podkładki  drewniane

między elementami (w celu zabezpieczenia ich przed odkształceniami wskutek przegięcia lub docisku oraz
zapewnienia przewietrzania elementów konstrukcyjnych),

–      zachować odstępy umożliwiające bezpieczne podnoszenie elementów,
–      zabezpieczyć je przed utratą stateczności,
–      zachować dobrą widoczność oznakowania składowanych elementów,
–      zabezpieczyć ich powłoki malarskie przed uszkodzeniem, zarówno w trakcie transportu jak i w

miejscu składowania, co w szczególności dotyczy składowania tych elementów na dłuższy okres czasu.
Uchwyty służące do zamocowania dla transportu pionowego nie powinny być zniekształcone lub

wygięte.  Podnoszone  elementy  powinny  być  zabezpieczone  przed  odkształceniem,  na  przykład  przez
zastosowanie podkładek drewnianych pod pęta lub haki  podnoszące elementy  z  użyciem odpowiednich
zawiesi, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Należy zwrócić uwagę, aby elementy takie, jak dźwigary
główne i belki były składowane w pozycji pionowej, tj. w takiej, jak po zmontowaniu i podparte w węzłach.

Wszelkie  uszkodzenia  powstałe  podczas  składowania  i  transportu  wewnętrznego  muszą  być
ocenione przez Inżyniera i w razie konieczności powinny być zastąpione nowymi na koszt Wykonawcy. 

4.7. Transport materiałów do zabezpieczenia antykorozyjnego

Transport  wyrobów  do  zabezpieczenia  antykorozyjnego  winien  odbywać  się  z  zachowaniem
obowiązujących  przepisów  o  przewozie  materiałów  niebezpiecznych  określonych  w  normach
przedmiotowych i wg PN-89/C-81400. 

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

5.1.1 Zgodność robót z STWiORB DM.00.00.00

Ogólne zasady wykonywania robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 5.
oraz pozostałe projekty i programy opisane niżej w niniejszej STWiORB.
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  stalowej  konstrukcji  mostowej  oraz  za  jej
zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inżyniera.

5.1.2 Wymagania w stosunku do wytwórcy stalowych konstrukcji mostowych i wykonawcy montażu 

Konstrukcje stalowe mogą być wytwarzane jedynie w wytwórniach zakwalifikowanych przez Komisję
Kwalifikacyjną  Ministerstwa  Infrastruktury.  Wytwórca  konstrukcji  powinien  razem  z  ofertą  przetargową
dostarczyć Inżynierowi kopię świadectwa Komisji dla danej wytwórni. 

Wytwórca nie  może przenieść  wytwarzania  całości  lub  części  konstrukcji  do  innej  wytwórni  bez
zgody Inżyniera.  Podwykonawcy wytwórcy  muszą również posiadać świadectwa Komisji  Kwalifikacyjnej.
Posiadanie  świadectwa  Komisji  Kwalifikacyjnej  Ministerstwa  Infrastruktury  obowiązuje  również
przedsiębiorstwa wykonujące montaż stalowej konstrukcji mostowej.

Wytwórca  musi  wystawić  dokument,  w  którym  stwierdzi  że  dostarczone  wyroby  są  zgodne  z
wymaganiami  podanymi  w  dokumentacji  projektowej  i  poda  wyniki  badań  (świadectwo  odbioru  3.1).
Dokument  musi  potwierdzić  upoważniony  przedstawiciel  kontroli  wytwórcy,  niezależny  od  wydziału
produkcyjnego. 

Termin  ważności  świadectwa  i  jego  zakres  muszą  być  zgodne  z  czasem  realizacji  i  rodzajem
wytwarzanej lub montowanej konstrukcji.

5.1.3 Program wytwarzania konstrukcji w wytwórni

Wytwórca konstrukcji musi opracować i przedstawić Inżynierowi do akceptacji „Program wytwarzania
konstrukcji”, który powinien zawierać deklarację wytwórcy o szczegółowym zapoznaniu się z dokumentacją
projektową  i  specyfikacjami  oraz  sposobem  realizacji  zawartych  tam  zaleceń.  „Program  wytwarzania
konstrukcji” podlega akceptacji Inżyniera. „Program” powinien również zawierać:
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1)         harmonogram realizacji robót,
2)         informację o personelu kierowniczym i technicznym Wytwórcy,
3)         informację  o  obsadzie  tych  stanowisk  robotniczych,  na  których  konieczne  jest

udokumentowanie kwalifikacji (np. spawacze),
4)         informacje o dostawcach materiałów,
5)         informacje o podwykonawcach,
6)         informacje o podstawowym sprzęcie przewidzianym do realizacji zadania,
7)         informację dotyczącą rodzaju obróbki ciętych elementów,
8)         projekt technologii spawania, zawierający: 
  - sposób przygotowania krawędzi łączonych blach 
  - dobór elektrod do spawania 
  - dobór parametrów spawania w przypadku spawania (np.metodą MIG, MAG, łukiem krytym itp.) 
  - kolejność spawania 
  - plan kontroli spoin 
  - wytyczne dokonywania kontroli i badań spoin 
Technologia spawania winna być sporządzona przez specjalistę spawalnika. 
9)         dokumentację warsztatową, zawierającą: 
  - rysunki warsztatowe 
-   podział konstrukcji stalowej na elementy wysyłkowe 
10)          projekt zabezpieczenia antykorozyjnego, 
11)         harmonogram i  sposób  przeprowadzenia  badań  materiałów  i  połączeń  wymaganych  w

specyfikacjach,
12)       inne informacje żądane przez Inżyniera,
13)       ewentualne zgłoszenie potrzeby uściśleń lub zmian w dokumentacji projektowej.
Program  robót  musi  uwzględniać  spełnienie  wszystkich  ustaleń  zawartych  w  STWiORB.

Sporządzenie  rysunków warsztatowych zapewnia  Wykonawca  robót.  Rysunki  warsztatowe  powinny  być
zgodne z potrzebami wytwórcy konstrukcji stalowej.

W trakcie wykonywania konstrukcji stalowej w wytwórni, wytwórca zobowiązany jest do prowadzenia
dziennika wytwarzania konstrukcji.

Dla konstrukcji wykonanych z kształtowników  gorącowalcowanych dopuszcza  się odstąpienie od
wykonywania  programu  wytwarzania  konstrukcji  jeśli  Wytwórca  posiada  Świadectwo  Kwalifikacji  do
wykonywania stalowych konstrukcji mostowych i uzyska zgodę Inżyniera.

5.1.4 Program montażu i scalania konstrukcji na miejscu budowy 

Rozpoczęcie  robót  związanych  z  montażem  i  scalaniem konstrukcji  stalowej  może  nastąpić  po
pisemnym zaakceptowaniu przez Inżyniera programu montażu przygotowanego przez Wykonawcę. Program
powinien zawierać protokół odbioru konstrukcji od wytwórcy oraz:

1)         harmonogram terminowy realizacji,
2)         informację o personelu kierowniczym i technicznym Wykonawcy,
3)         informację  o  obsadzie  tych  stanowisk  robotniczych,  na  których  konieczne  jest

udokumentowanie kwalifikacji,
4)         projekt  montażu,  z  uwzględnieniem  podparć  konstrukcji  i  kolejności  scalania,  zgodny  z

dokumentacją projektową,
5)         sprawdzenie pracy statycznej konstrukcji, jeśli podczas montażu będzie ona podpierana w

innych punktach niż przewiduje to dokumentacja projektowa,
6)         projekt technologiczny wykonania pomostu żelbetowego, jeśli występuje,
7)         informacje o podwykonawcach,
8)         informacje o podstawowym sprzęcie montażowym przewidzianym do realizacji zadania,
9)         projekt technologii spawania,
10)       projekt rusztowań montażowych,
11)       sposób zapewnienia badań ujętych w specyfikacji,
12)       informacje  o  sposobie  zapewnienia  bezpieczeństwa  osób,  które  mogą  znaleźć  się

w obszarze prac montażowych,
13)       inne informacje żądane przez Inżyniera, w tym zapewnienie wszystkich ustaleń zawartych

w dokumentacji projektowej i STWiORB.

5.1.5 Dziennik wytwarzania konstrukcji i dziennik budowy

M.12.00.00 STAL

M.12.02.00 Stal kształtowa

M.12.02.01 Wykonanie i montaż elementów ze stali kształtowej 38



                                                                                                                                                            SSTWiORB – BRANŻA MOSTOWA  

Remont i przebudowa przepustów oraz przebudowa mostu w ramach inwestycji 
pn „Ścieżki pieszo-rowerowe na zamkniętej linii kolejowej”

Decyzje  Inżyniera  są  przekazywane  Wykonawcy  poprzez  wpisy  w  dziennikach:  wytwarzania
konstrukcji (w wytwórni), oraz dzienniku  budowy (w trakcie montażu).

5.2. Wykonanie konstrukcji w wytwórni 

5.2.1 Cięcie materiałów hutniczych

Cięcie elementów konstrukcji stalowej i obrabianie brzegów należy wykonać tak, aby ich kształty były
zgodne z dokumentacją  projektową, powinny być również właściwie oznakowane, aby uniknąć pomyłek przy
montażu. 

Cięcie materiałów hutniczych należy wykonywać termicznie (automatycznie lub półautomatycznie).
Wymagana klasa cięcia tlenem i  tolerancje  podano w PN-EN ISO 9013.  Brzegi  po  cięciu  powinny  być
oczyszczone z tłuszczu, gradu, naderwań, wżerów, wtrąceń żużla, pasm żużlowych i zaklęśnięć do czystego
metalu na szerokości nie mniejszej niż 20 mm od rowka spoiny. Ostre krawędzie elementów należy stępić
przez  wyokrąglenie.  W przypadku  elementów  nie  narażonych  na  wpływy  atmosferyczne  dopuszcza  się
stępienie krawędzi pod kątem 45°. przy cięciu tlenowym można pozostawić bez obróbki mechanicznej te
brzegi,  które  mają  być  poddane  przetopieniu  w  procesie  spawania.  Jeśli  dokumentacja  projektowa  nie
przewiduje inaczej, ostre krawędzie stali powstałe po wycięciach odrzuconego materiału należy przygotować
zgodnie z PN-EN ISO 8501-3 w klasie P2 oraz PN-EN 1090-2. Dopuszcza się cięcie mechaniczne blach pod
warunkiem,  że  cięte  krawędzie  blach  ulegną  przetopieniu  w  procesie  spawania.  Przy  rozcinaniu  blach
i kształtowników,  upoważniony  pracownik  przenosi  znaki  na  rozcinane  części  i  potwierdza  zgodność
materiałową swoim stemplem.

Dopuszczalne odchyłki wymiarów liniowych, prostości, kształtu przekroju poprzecznego elementów
oraz kształtu w obrębie styków muszą spełniać wymagania określone w PN EN 1090.

5.2.2 Ukosowanie krawędzi do spawania

Ukosowanie krawędzi do spawania należy wykonać według dokumentacji  technicznej, zgodnie z
PN-EN  ISO  9692-1,  PN-EN  ISO  9692-2  oraz  kartami  technologicznymi  spawania.  Ukosowanie  można
prowadzić  za  pomocą  obróbki  wiórowej,  strugania,  frezowania  lub  ukosowania  termicznego
(automatycznego lub półautomatycznego). Przy ukosowaniu termicznym należy usunąć karby i nierówności
przez szlifowanie. Wszystkie krawędzie należy przygotować podczas warsztatowego wykonania elementów
obiektów  mostowych.  Krawędzie,  które  zostaną  pospawane  na  montażu  muszą  być  odpowiednio
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami oraz powłokami metalizacyjno-malarskimi.

5.2.3 Prostowanie i gięcie elementów 

Prostowanie i gięcie na zimno na walcach i prasach blach grubych i uniwersalnych, płaskowników
i kształtowników dopuszcza się  w przypadkach,  gdy  promienie krzywizny  „r”  są nie  mniejsze,  a  strzałki
ugięcia  „f”  nie  większe  niż  graniczne  dopuszczalne  wartości  podane  w  PN  EN  1090.  W przypadku
przekroczenia dopuszczalnych wartości strzałki ugięcia lub promienia krzywizny podanych w PN EN 1090
prostowanie i gięcie elementów stalowych należy wykonać na gorąco przez:

–      podgrzanie  do  temperatury  kucia  i  zakończenie  prostowania  lub  gięcia  elementu  w
temperaturze nie niższej niż 750°C,

–      obszar nagrzewania materiału 1,5 do 2 razy większy niż obszar poddany kuciu,
–      chłodzenie elementów dokonywane powoli w temperaturze otoczenia nie niższej niż +5°C, bez

użycia wody,
–      zakrzywienie elementu.
Wystąpienie pęknięć lub rys w elementach giętych lub prostowanych, oraz miejscowych zahartowań

w elementach wykonanych ze stali o podwyższonej wytrzymałości jest niedopuszczalne i powinny być one
odrzucone.

5.2.4 Oczyszczenie krawędzi

Miejsce spawania oraz przyległy pas materiału o szerokości około 20 mm z każdej strony, należy
przed spawaniem oczyścić z rdzy, farb, tłuszczów oraz zawilgoceń aż do metalicznego połysku.

5.2.5 Składanie do spawania
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Przed przystąpieniem do spawania elementy  należy złożyć zgodnie z dokumentacją projektową,
oraz  ustawić  w  położeniu  wymaganym  dla  wykonania  spoin.  Odstępy  między  elementami  łączonymi
spoinami czołowymi powinny spełniać wymagania określone kartami technologicznymi spawania. 

Przesunięcia  brzegów  elementów  spawanych  nie  powinny  być  większe  niż  określone  normami
wymienionymi  w  punkcie  5.2.2  specyfikacji.  Szczeliny  między  elementami  łączonymi  spoinami
pachwinowymi nie powinny być większe niż 1,0 mm. Ustalanie i unieruchamianie elementów do spawania
może  być  wykonywane  spoinami  sczepnymi  lub  oprzyrządowaniem  montażowym.  Spawanie  złączy
doczołowych należy rozpocząć i kończyć na płytkach wybiegowych mocowanych do elementów spawanych.
Płyty wybiegowe powinny mieć tę samą grubość i kształt co elementy spawane. 

Płyty wybiegowe powinny posiadać wymiary umożliwiające ułożenie spoiny o długości min. 25 mm.
Usuwanie płyt wybiegowych należy wykonywać w odległości co najmniej 3 mm od brzegów pasa. Nadmiar
usunąć przez obróbkę mechaniczną.

5.2.6 Sczepianie

Przy wykonywaniu spoin sczepnych należy przestrzegać następujących zasad:
–      sczepianie  powinni  wykonywać  wyłącznie  spawacze  o  uprawnieniach  wymaganych  dla

wykonywania właściwych spoin,
–      długość spoiny sczepnej powinna wynosić 3¸4 grubości łączonych materiałów, 
–      ¸spoiny  sczepne  umieszczać  w  odstępach  równych  20 30  krotnej  grubości  łączonych  ele-

mentów,
–      spoiny sczepne powinny być wykonane bardzo starannie i oczyszczone z żużla,
–      spoiny sczepne posiadające niedopuszczalne wady takie jak: pęknięcia, przyklejenia należy

wyciąć  i ponownie  wykonać,  a  w  przypadkach  wątpliwych  spoiny  sczepne  należy  poddać  badaniom
penetracyjnym.

5.2.7 Scalanie elementów przy użyciu oprzyrządowania montażowego

Podczas scalania elementów konstrukcji  obiektów  na stanowiskach, można stosować ustalające
oprzyrządowanie montażowe typu: klamry, konie, kliny, itp. Przyrządy te powinny równocześnie ustawiać
i trzymać spawane elementy zabezpieczając je przed przesunięciem. Oprzyrządowanie ustalające należy
wykonać ze stali spełniającej wymagania  PN-EN 10025-1.

Spawanie  przyrządów  montażowych  powinni  wykonywać  spawacze  posiadający  takie  same
uprawnienia  jak  dla  wykonywania  konstrukcji   obiektu.  Spawanie  należy  przeprowadzać  zgodnie  z
parametrami  i  zasadami  obowiązującymi  przy  wykonywaniu  spoin  konstrukcji,  zawartych  w  kartach
technologicznych spawania. Należy stosować podgrzewanie wstępne zgodnie  zasadami opisanymi w pkcie
5.2.8.
Po wykonaniu spoin sczepnych, przyrządy montażowe odciąć w odległości co najmniej 2 mm od konstrukcji.
Naddatki  usunąć  poprzez  szlifowanie.  Miejsca  po  usuniętych  przyrządach  montażowych  należy  poddać
badaniom penetracyjnym pod kątem wystąpienia ewentualnych pęknięć.

5.2.8 Podgrzewanie krawędzi przed spawaniem

Tam, gdzie to przewiduje projekt technologii spawania elementy stalowe przed sczepianiem i spawa-
°niem należy podgrzewać do temperatury 150 C oraz wolno studzić po spawaniu.  

Podgrzewanie wstępne elementów spawanych może być wykonywane oporowo, matami grzejnymi
lub  palnikami  gazowymi  (propan,  butan).  Podgrzewanie  palnikami  gazowymi  powinno  być  wykonywane
palnikami  liniowymi  z  ciągłym pomiarem temperatury  podgrzewania  oraz  temperatury  międzyściegowej.
Pomiary  temperatury  mogą  być  dokonywane  przy  użyciu  termokredek.  Wyniki  pomiarów  temperatury
podgrzewania i międzyściegowej powinny być rejestrowane w dzienniku spawania.

5.2.9 Spawanie

5.2.9.1. Projekt technologii spawania

Dla każdego rodzaju spoiny i dla każdej grubości blach elementów łączonych w konstrukcji mostowej
w „Programie wytwarzania konstrukcji w wytwórni” i w „Projekcie montażu i scalania konstrukcji na miejscu
budowy”  Wykonawca  przedstawi  projekt  technologii  spawania  zatwierdzony  przez  Inżyniera.  Projekt
powinien zawierać:
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1)    metodę spawania, sprzęt i materiały, kolejność wykonywania spoin,
2)    pozycję łączonych elementów  przy spawaniu,
3)    przygotowanie brzegów elementów i rowków do spawania,
4)    rodzaje obróbki spoin,
5)    metody kontroli i badań.
Przyjęta  technologia  spawania  powinna  zapewniać  minimalizację  naprężeń  spawalniczych  i

odkształceń.

5.2.9.2. Warunki atmosferyczne wykonania spawania

Temperatura otoczenia przy spawaniu stali powinna być wyższa niż 0°C dla stali niskostopowych o
zwykłej wytrzymałości i niż  +5°C dla stali o podwyższonej wytrzymałości. Stanowiska spawania muszą być
zabezpieczone  przed  opadami  śniegu,  deszczu,  mżawki,  mgły  i  innymi  niekorzystnymi  zjawiskami
atmosferycznymi. 

W  utrudnionych  warunkach  atmosferycznych  (wilgotność  względna  powietrza  większa  niż  80%,
mżawka, wiatry o prędkości większej niż 5 m/s, temperatura powietrza niższa niż podana wyżej) należy
opracować  i  uzgodnić  specjalne  środki  gwarantujące  otrzymanie  spoin  należytej  jakości  (w  przypadku
wystąpienia  wilgotności  względnej  powietrza  większej  od  80%  należy  stosować  osłony  stanowiska
spawania)  lub zaniechać spawania. 

5.2.9.3. Wykonanie spawania

Spawanie  należy prowadzić  zgodnie  z  wymaganiami  PN EN 1090-2.   Przed przystąpieniem do
spawania elektrody należy wysuszyć. Zalecane jest suszenie ich w temperaturze 120÷180°C w czasie 1÷2
godzin.

Wykonawca  powinien  prowadzić  dziennik  spawania.  Spawanie  elementów  konstrukcji  należy
wykonać  zgodnie  z  zaakceptowanym  przez  Inżyniera  projektem  technologii  spawania  zawartym  w
programach  wytwarzania  i montażu  konstrukcji.  W  trakcie  spawania  powinny  być  przestrzegane
dopuszczalne kąty pochylenia i obrotu wg PN-EN ISO 6947.

Wszystkie  spoiny  czołowe  powinny  być  podpawane  lub  wykonane  taką  technologią  (np.  przez
zastosowanie odpowiednich podkładek), aby grań była jednolita i gładka.  Dla spoin czołowych w złączach
specjalnej jakości wielkość podtopienia lub wklęśnięcia grani w podpoinie ogranicza się klasą wadliwości wg
PN-EN:970 lub poziomem jakości  wg PN-EN ISO 17635,  a w złączach normalnej  klasy jakości  – klasą
wadliwości wg PN-EN:970.

W spoinach czołowych pasów rozciąganych należy zastosować płytki wybiegowe, a spoinę kończyć
poza przekrojem samego pasa. Po wykonaniu spoin płytkę należy usunąć. 

 Obróbkę  spoin  można  wykonać  ręcznie  szlifierką  lub  frezarką  albo  zastosować  inną  obróbkę
mechaniczną pod warunkiem, że miejscowe zmniejszenie grubości przekroju elementu nie przekroczy 3% tej
grubości. Spoiny powinny być oznaczone osobistym znakiem spawacza, wybitym na obu końcach krótkich
spoin w odległości 10÷15 mm od brzegu i w odstępach 1 m dla spoin długich.  

Należy dążyć, by jak największa część spoin była wykonana automatycznie, a zwłaszcza spoiny
łączące główne elementy nośne konstrukcji (np. pasy ze środnikiem). Wszystkie spoiny powinny posiadać
poziom jakości (klasę) zgodny z dokumentacją projektową i projektem technologicznym spawania.

Wady  spoin  czołowych  i  pachwinowych  wykrywalne  przez  ich  oględziny  i  makroskopowe
nieniszczące badania określa się wg PN-M-69703:1975 lub nowszej.  Dla złącz wymaga się zachowania
klasy wadliwości wg PN-EN:970.

Wszystkie  spoiny  po  wykonaniu  powinny  być  obrobione  mechanicznie  przy  nieprzekroczeniu
miejscowego zmniejszenia grubości przekroju elementu o 3% tej grubości. Spoiny po obrobieniu nie powinny
mieć wtrąceń żużla, pasm żużlowych lub zaklęśnięć.

Jeżeli STWiORB tak nakazuje lub Inżynier tak zadecyduje, przed wykonaniem spawanych połączeń
montażowych, bądź stałych konstrukcji należy wykonać spoiny próbne oraz przeprowadzić ich kontrolę. 

5.2.10 Ochrona antykorozyjna wykonywana w wytwórni

Elementy konstrukcji muszą być przed wysyłką zabezpieczone według zapisów niniejszej STWiORB.
Wykonanie czynności związanych z zabezpieczeniem, tj.  przygotowania powierzchni i nanoszenia powłok
ochronnych powinno być przewidziane w możliwie wczesnej fazie wytwarzania konstrukcji. 

5.2.11 Odbiór konstrukcji u wytwórcy
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W  komisji  odbierającej,  której  skład  ustala  Inżynier,  powinien  uczestniczyć  przedstawiciel
przedsiębiorstwa montującego most.

Wytwórca powinien przedstawić komisji: 
1)       rysunki warsztatowe,
2)       dziennik wytwarzania,
3)       atesty użytych materiałów,
4)       świadectwa kontroli laboratoryjnej,
5)       protokoły odbiorów częściowych,
6)       protokół z próbnego montażu, a jeśli próbny montaż nie był przewidywany, protokół z pomiaru

geometrii wytworzonej konstrukcji,

inne dokumenty przewidziane w programie wytwarzania,
8)       masę elementów,
9)       komplet  uaktualnionej  dokumentacji  projektowej  zawierającej  wszystkie  zmiany  wynikłe  w

czasie wytwarzania konstrukcji stalowej.
Elementy  konstrukcji  stalowej  przeznaczone  do  transportu  z  wytwórni  powinny  mieć  wykonane

oznakowanie, które powinno być zgodne z planem montażu. 

5.3. Składanie konstrukcji

5.3.1 Przemieszczanie elementów konstrukcji do miejsca ostatecznego ich położenia

Elementy  składowane  na  placu  budowy  muszą  być  transportowane  do  miejsca  wbudowania  w
sposób gwarantujący jego nieuszkodzenie. W przypadku zastosowania dźwigów:

–      roboty powinna wykonywać odpowiednio wyszkolona i wyekwipowana załoga,
–      elementy muszą być podnoszone przy  użyciu odpowiednich zawiesi  z zachowaniem zasad

bezpieczeństwa,
–      należy  przeprowadzić  próbne  uniesienie  na  wysokość  20  cm  i  wprowadzić  ewentualne

poprawki do procesu podnoszenia,
–      jakiekolwiek uszkodzenia ujawnione w trakcie wznoszenia konstrukcji powinny być naprawione

przez Wykonawcę.
Mocowanie nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej uchwytów montażowych do podnoszenia

lub  zamocowania  elementów  wymaga  zgody  Inżyniera.  Może  on  zażądać  wykonania  obliczeń
sprawdzających skutki zmiany lokalizacji uchwytów montażowych.

5.3.2 Połączenia spawane na placu budowy 

Konstrukcja musi być scalona wg projektu montażu i projektu technologii spawania zawierającego
plan  spawania.  Spawane  styki  montażowe  mogą  być  wykonane  przy  zapewnieniu  warunków
przewidywanych  w projekcie  technologii  spawania,  a  szczególnie  przy  odpowiedniej  temperaturze,
wilgotności  oraz  osłonięciu  od  wiatrów.  Wszystkie  spoiny  wykonywane  na  placu  budowy  powinny  być
przewidziane w dokumentacji projektowej. Jeśli zachodzi potrzeba wykonania dodatkowych spoin lub spoin
pomocniczych musi być to zaakceptowane przez Inżyniera wpisem do dziennika budowy. Inżynier w takim
przypadku  może  zażądać  dodatkowych  obliczeń  ilustrujących  wpływ  dodatkowego  spawania  na  pracę
konstrukcji.

Spawanie  należy  prowadzić  zgodnie  z wymaganiami  PN  EN  1090-2  i punktem  5.2.9  niniejszej
STWiORB.

5.4. Mocowanie łączników do konstrukcji zespolonych

Przyjęta technologia spawania łączników (lub zgrzewania sworzni)  do konstrukcji  stalowej  mostu
powinna być zgodna z dokumentacją projektową, SST, PN EN 1090. 

Spawanie  łączników  powinno  być  poprzedzone  odpowiednimi  próbami  sprawności  sprzętu
spawalniczego, jakości użytych materiałów i doboru właściwych parametrów spawania.

Wykonawca  powinien  dostarczyć  Inżynierowi  przed  spawaniem  (zgrzewaniem)  łączników
następujące informacje:

–      nazwę producenta i nazwę urządzenia spawalniczego,
–      określenie rodzaju źródła prądu,
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–      opis  łącznika  i  atest  materiału,  z  którego  wykonano  łączniki  oraz  atesty  materiałów
pomocniczych.

W  przypadku  stosowania  łączników  sworzniowych  zalecana  jest  automatyzacja  procesów
spawalniczych. Warunkiem prawidłowego przyspawania (zgrzewania) łączników jest dobór natężenia prądu i
czas spawania (zgrzewania), określony dla danego urządzenia. Inżynier może zażądać wykonania próbnych
łączników  w  celu  oceny  jakości  złącza.  Łączniki  muszą  być  oczyszczone  z  rdzy,  zendry,  wżerów
korozyjnych, pozbawione smarów, zwłaszcza w czasie zgrzewania i tuż przed połączeniem z mieszanką
betonową.

5.5. Przygotowanie konstrukcji stalowej do współpracy z płytą żelbetową

Powierzchnie  elementów,  do  których  spawane  (zgrzewane)  są  łączniki  zespalające  muszą  być
pozbawione  zendry,  luźnej  rdzy,  brudu,  farby,  smarów.  Zalecane  jest  wykonanie  mocowania  łączników
zespalających  do  belek  stalowych  w  wytwórni,  zwracając  szczególną  uwagę,  aby  łączniki  nie  uległy
uszkodzeniu w trakcie transportu. 

5.6. Osadzenie przęseł na podporach 

Konstrukcję  należy  osadzać  na  podporach  zgodnie  w  projektem  montażu  konstrukcji
zaakceptowanym przez Inżyniera. Przed ostatecznym osadzeniem konstrukcji na podporach Inżynier musi
dokonać  ostatecznego  odbioru  łożysk  i  podpór  zachowując  warunki  określone  w  PN  EN 1090  oraz  w
STWiORB dotyczącej wykonania łożysk. 

Opuszczenie  konstrukcji  nie  może  powodować  deformacji  wykraczających  poza  obszar  pracy
sprężystej nawet w przypadku awarii podnośników. W czasie osadzania elementów przęsła główne elementy
muszą  zachowywać  swoje  płaszczyzny.  Operacja  osadzania  powinna  być  realizowana  stopniowo
z wykorzystaniem  podkładek  stalowych  i  klinów  dębowych.  Osadzanie  przęseł  na  podporach  powinno
odbywać  się  w obecności  Inżyniera.  Należy  także  skontrolować  położenie  osi  obiektu,  osi  wszystkich
dźwigarów głównych (ze sprawdzeniem ich równoległości), osi łożysk na wszystkich podporach (z kontrolą
ich prostopadłości względem osi podłużnej obiektu) oraz rzędne górnych powierzchni ław podłożyskowych. 

5.7. Zabezpieczenie antykorozyjne po montażu 

Zasadnicze zabezpieczenie konstrukcji stalowej przed korozją wykonywane jest w Wytwórni, gdzie
wykonuje się wszystkie warstwy powłoki zabezpieczającej przed korozją z wyłączeniem ostatniej warstwy
nawierzchniowej.  Po ukończeniu montażu powłokę antykorozyjną należy dokończyć jedynie w miejscach
styków montażowych oraz na całej powierzchni wykonać ostatnią warstwę nawierzchniową. 

5.8. Metalizacja

Powłoka metalizacyjna powinna być wykonana w wytwórni zgodnie z PN-EN ISO 2063:2006.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dostępnej w każdej chwili dla Inżyniera dokumentacji

kontroli wewnętrznej zawierającej:
· warunki atmosferyczne w czasie wykonywania robót,
· wilgotność i temperaturę podłoża,
· przygotowanie podłoża do metalizacji, 
· grubość naniesionych warstw powłok (sealera i powłoki metalizacyjnej),
· długość przerw pomiędzy układaniem poszczególnych warstw. 

5.8.1. Przygotowanie powierzchni do metalizacji
5.8.1.1. Wymagania ogólne

Powierzchnia  metalowa  powinna  być  tak  przygotowana,  aby  powstała  technicznie  czysta
powierzchnia gwarantująca dobrą przyczepność powłoki natryskiwanej. 

Powierzchnię stali do metalizacji należy przygotować zgodnie z PN-EN 13507:2002.
Powierzchnia przygotowana do metalizacji powinna być oczyszczona przynajmniej do stopnia Sa2 ½

dla powłok cynkowych o grubości od 150 do 200 µm i do stopnia Sa 3 dla powłok grubszych, wg PN-ISO
8501-1:2002.  

5.8.1.2. Metody przygotowania powierzchni do metalizacji natryskowej
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a) Odtłuszczanie
Przed obróbką należy bardzo starannie usunąć z powierzchni wszelkie ślady zanieczyszczeń z oleju

i tłuszczów. 
b) Obróbka strumieniowo-ścierna
Obróbkę  strumieniowo-ścierną  należy  wykonać  zgodnie  z  PN-EN  ISO  8504-2:2002.  Parametry  obróbki
strumieniowo-ściernej powinny umożliwiać uzyskanie stopnia chropowatości Ry5 50-70 µm wg PN-ISO 8503-
4:1999. 
c) Czyszczenie końcowe 

Dokładne czyszczenie końcowe powierzchni obrobionej strumieniowo-ściernie z resztek materiału ściernego
i  pyłu  należy  przeprowadzić  za  pomocą  odsysania  lub  odmuchiwania  suchym  i  pozbawionym  oleju
strumieniem sprężonego powietrza.

5.8.2. Natryskiwanie powłoki metalizacyjnej

Natryskiwanie cieplne należy rozpocząć niezwłocznie po przygotowaniu powierzchni metodą obróbki
strumieniowo-ściernej, gdy powierzchnia pozostaje jeszcze sucha i czysta, i nie pojawiło się na niej żadne
widoczne utlenienie. 

Natryskiwanie nie powinno być wykonywane w warunkach, które mogą prowadzić do kondensacji
pary wodnej na powierzchni przeznaczonej do metalizacji. Powłoki metalizacyjne można wykonywać przy
temperaturze powietrza wyższej niż +5°C, przy wilgotności względnej powietrza niższej od 85 %, oraz gdy
temperatura  elementu  jest  wyższa  o  3°C  od  temperatury  punktu  rosy  otoczenia.  Robót  nie  można
wykonywać w czasie deszczu, mgły, przy silnym wietrze. 

Bezpośrednio przed natryskiwaniem powierzchnia powinna być sucha i pozbawiona kurzu, tłuszczu,
zgorzeliny, rdzy i innych zanieczyszczeń.

Powierzchnie  stalowe,  które  podczas  procesu  nie  powinny  być  natryskane  należy  przed
rozpoczęciem natryskiwania odpowiednio osłonić. 

Ciśnienie  gazów  dla  pistoletów  płomieniowych  oraz  warunki  prądowe  dla  pistoletów  łukowych
powinny być zgodne z instrukcjami obsługi tych urządzeń.

Podczas  natryskiwania  należy  zapewnić  odpowiednie  odległości  pistoletów  od  płaszczyzny
natryskiwanej. 

W czasie spawania  należy chronić  powierzchnię z wykonaną powłoką metalizacyjną osłonami z
blachy..

Po zakończeniu montażu fragmenty powierzchni przewidziane do uzupełniającej metalizacji należy
poddać obróbce strumieniowo-ściernej, osłaniając powierzchnie metalizowane przed działaniem ścierniwa.
Po dokładnym oczyszczeniu należy uzupełnić powłokę metalizacyjną tak, by nowa powłoka zachodziła na
uprzednio wykonaną.

5.8.3. Powłoka metalizacyjna

Metalizację należy wykonać z cynku ZN99,99, spełniającego wymagania PN-EN ISO 14919:2002. 
Natryskana powłoka powinna mieć jednolity  wygląd,  powinna być pozbawiona pęcherzy  i  miejsc

niepokrytych oraz niezwiązanych cząstek materiału. Powinna być wolna od wad, które mogą mieć szkodliwy
wpływy  na  trwałość  powłoki  i  mogą  ograniczyć  jej  przewidywane  zastosowanie.   Porowatość  powłoki
powinna być nie większa niż 40% objętości. 

Grubość powłoki powinna być zgodna z dokumentacją projektową i nie powinna być mniejsza niż
150 µm. 

W przypadku niedostatecznej przyczepności powłoki, odstawania jej na krawędziach, występowania
pęknięć  lub  pęcherzy  całą  powłokę  należy  usunąć  i  wykonać  ją  ponownie,  po  powtórnej  obróbce
strumieniowo-ściernej. 

Możliwie  szybko po  zakończeniu  metalizacji,  zanim powłoka  metalizacyjna  wchłonie  jakąkolwiek
wilgoć  (nie  później  niż  po  4  godzinach)  należy  uszczelnić  powłokę  metalizacyjną  poprzez  naniesienie
powłoki  technologicznej  z  materiału  od  dużej  penetrowalności  i  zwilżalności  podłoża  (na  bazie
niskocząsteczkowej żywicy, zużycie 70÷200 g/m2). Do wykonania powłoki uszczelniającej należy stosować
odpowiednią  farbę  –  sealer.  Grubość  powłoki  uszczelniającej  powinna  być  zgodna  z  wymaganiami
producenta  (około  20mm).  Miejsca  uszkodzeń  powłok  metalowych  natryskowanych  cieplnie  należy
zabezpieczać  tą  samą  technologią  lub  stosować  farby,  które  są  zawiesiną  zmikronizowanego  cynku  w
żywicy  węglowodorowej  (powyżej  99,5%  wag.  cynku  w  suchej  powłoce).  Do  czasu  nałożenia  powłok
malarskich metalizowane powierzchnie muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.
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5.9. Wykonywanie powłok malarskich

5.9.1. Powierzchnie referencyjne

Powierzchnie referencyjne służą do:
1. ustalenia akceptowalnego standardu wykonania robót,
2. sprawdzenia czy dane podane przez producentów i innych kontrahentów są zgodne z kartą wyrobu i

technologiami,
3. określenia zachowania systemów lakierowych w wymaganym czasie.

Zasady  wyznaczania  i  oceny  powierzchni  referencyjnych  należy  oprzeć  na  normie  PN-EN  ISO
12944-7:2001 załącznik A i PN-EN ISO 12944-8:2001 załącznik B.

Powierzchnie referencyjne powinien wyznaczyć Inżynier. Roboty na powierzchniach referencyjnych
wykonuje  Wykonawca  w  obecności  Inżyniera  i  przedstawiciela  dostawcy  materiałów.  Powierzchnie
referencyjne  powinny  znajdować  się  na  każdym  ważnym  elemencie  konstrukcji  uwzględniając  różnice
zagrożeń korozyjnych na różnych elementach. Powinny one zawierać spawy, połączenia, krawędzie i inne
element o dużym zagrożeniu korozyjnym.

5.9.2 Przygotowanie powierzchni do malowania
Jeżeli  producent  materiału  nie  podaje  inaczej,  powierzchnię  do  malowania  należy  przygotować

przestrzegając warunków podanych w dalszym ciągu.

5.9.2.1. Konstrukcja ocynkowana natryskowo

Możliwie  szybko po zakończeniu metalizacji  (nie  później  niż  po  4  godzinach)  należy  uszczelnić
powłokę  metalizacyjną  poprzez  naniesienie  powłoki  technologicznej  z  materiału  od  dużej  penetracji  i
zwilżalności  podłoża (na bazie niskocząsteczkowej  żywicy,  zużycie 70-200 g/m2).  Do wykonania powłoki
należy stosować odpowiednią farbę – sealer. Grubość powłoki uszczelniającej powinna wynosić 20 mm.

Konstrukcję  stalową  ocynkowaną  natryskowo  (natryskiwanie  cieplne)  należy  przygotować  do
malowania w sposób ściśle odpowiadający wymaganiom producenta systemu malarskiego, zwykle przez
odtłuszczenie (wszelkie zanieczyszczenia stałe, roztwory soli i zatłuszczenia należy usunąć np. wodą pod
ciśnieniem, z dodatkiem detergentów). 

5.9.2.2. Konstrukcja ocynkowana ogniowo (metoda zanurzeniowa)
Powłoki  cynkowe  zanurzeniowe  nie  wymagają  uszczelniania,  powinny  być  jednak  stosowane

specjalne systemy malarskie, które mają dobrą przyczepność do tego typu powierzchni.

Miejsca  uszkodzeń  powłok  metalowych  należy  zabezpieczać  farbami,  które  są  zawiesiną
zmikronizowanego cynku w żywicy węglowodorowej (powyżej 99,5% wag. cynku w suchej powłoce). 

5.9.3. Warunki wykonywania prac malarskich
Optymalna  temperatura  powietrza  podczas  prowadzenia  prac  malarskich  wynosi  od  +  15°C  do

+30°C, a nie powinna być niższa niż +5°C. Wilgotność względna powietrza nie może przekraczać 80 %, nie
wolno prowadzić robót malarskich w czasie deszczu, mgły i w czasie występowania rosy oraz przy silnym
wietrze (4° Beauforta).

Temperatura podłoża powinna wynosić co najmniej +10°C i powinna być o 3°C wyższa od punktu
rosy.

Należy przestrzegać warunku, by świeża powłoka malarska nie była narażona w czasie schnięcia na
działanie  kurzu  i  deszczu.  Po  15  września  prace  malarskie  powinny  być  wykonywane  pod  osłonami  z
możliwością  regulacji  temperatury  i  wilgotności.  Oprócz  ww.  warunków  należy  przestrzegać  warunków
podanych przez producenta materiałów malarskich w kartach technicznych materiałów.
5.9.4. Przygotowanie materiałów malarskich oraz sprzętu

Przed przystąpieniem do wbudowania materiału Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia
przy każdej dostawie deklaracji  zgodności materiału z Polską Normą lub aprobatą techniczną IBDiM lub
europejską aprobatą techniczną.

Każdy materiał powłokowy należy przygotowywać do stosowania ściśle wg procedury podanej we
właściwej dla danego materiału karcie technicznej. 
5.9.5 Nakładanie warstw farby
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5.9.5.1. Warunki ogólne

Podczas  schnięcia  i  utwardzania  powłok  należy  zapewnić  warunki  otoczenia  zgodnie  z  kartami
technicznymi produktu.

W  wytwórni  powinny  zostać  naniesione  wszystkie  powłoki  zabezpieczenia  antykorozyjnego  z
wyjątkiem powłoki ostatniej, której naniesienie jest przeniesione na budowę. 

5.9.5.2. Nakładanie kolejnych powłok

Warstwę gruntującą należy nakładać na ocynkowaną powierzchnię, suchą, pozbawioną produktów
korozji, soli, tłuszczu i kurzu. Zaleca się nakładać farbę natryskiem bezpowietrznym lub powietrznym. 

Drugą warstwę (międzywarstwę) można nakładać po upływie czasu zalecanym przez producenta, w
zależności  od  temperatury  otoczenia,  wilgotności  powietrza  i  rodzaju  farby.  Powierzchnia  powinna  być
sucha,  pozbawiona tłuszczu, kurzu i  soli.  Farbę należy nakładać natryskiem bezpowietrznym (chyba, że
producent zaleca inaczej). 

Warstwę nawierzchniową należy nakładać po ułożeniu izolacji, zamontowaniu systemu drenażowego
i  dylatacji.  Przed  naniesieniem  warstwy  nawierzchniowej  Inżynier  powinien  odebrać  wcześniej  ułożone
warstwy  i  zlecić  ewentualne,  konieczne  naprawy.  Warstwę  nawierzchniową  należy  nakładać  na  suchą
powierzchnię,  pozbawioną  zanieczyszczeń,  wolną  od  tłuszczu  i  kurzu.  Zaleca  się  stosowanie  natrysku
bezpowietrznego. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB K.00 „Wymagania ogólne”, pkt 6. Kontrola
robót  obejmuje  badania  przeprowadzane  w wytwórni  i  na  placu  budowy.  Badania  materiałów,  elektrod,
połączeń  powinny  być  przeprowadzane  w  wytwórni.  Badania  innych  elementów  powinny  być
przeprowadzane w wytwórni lub na budowie w zależności, gdzie są wykonywane dane roboty. 

Jakość  robót  wykonywanych  na  placu  budowy  powinna  być  taka  sama,  jak  jakość  robót
wykonywanych w wytwórni.  Wykonawca  ma  obowiązek  prowadzić  kontrolę  jakości  prowadzonych przez
siebie robót,  niezależnie od działań kontrolnych Inżyniera.  Wykonawca ponosi koszty wszystkich badań.
Inżynier jest uprawniony do wyznaczania harmonogramu czynności  kontrolnych,  badawczych i  odbiorów
częściowych na czas, na który należy przerwać roboty. W zależności od wyniku badań Inżynier podejmuje
 decyzję o kontynuowaniu robót.

6.2. Sprawdzenie jakości materiałów 

W badaniach kontrolnych stali i wyrobów stalowych należy sprawdzić spełnienie wymagań podanych
w punkcie 2 niniejszej specyfikacji. 

Należy sprawdzić posiadanie atestów producenta na wyroby stalowe oraz ich ocechowanie.
Wykonawca  powinien  sprawdzić  atesty  producenta  i  porównać  je  z  wymaganiami  dokumentacji

projektowej i specyfikacji technicznej. 
Do  wykonywania  powłok  malarskich  można  stosować  jedynie  materiały  mające  odpowiednie

dokumenty dopuszczające do obrotu i stosowania w budownictwie komunikacyjnym, zgodnie z ustawą o
wyrobach budowlanych. 

6.3. Tolerancje wykonania elementów stalowych 

Sprawdzenie wymiarów elementów stalowych i konstrukcji w odniesieniu do długości i szerokości
powinno być dokonywane z dokładnością do 1 mm, a w odniesieniu do ich grubości z dokładnością do 0,1
mm.  Jeżeli  dokładność  wymiarów  liniowych  elementów  konstrukcyjnych  nie  została  określona  w
dokumentacji projektowej ani STWiORB powinna znajdować się w granicach podanych poniżej: 

a)        dopuszczalne odchyłki prostości elementów (pasów ściskanych) od podpory do podpory lub
od  węzła  do  węzła  stężeń  wynoszą  1/1000  długości,  lecz  nie  więcej  niż   10  mm.  Dla elementów
rozciąganych odchyłki mogą być dwukrotnie większe,

b)        dopuszczalne  skręcenie  przekroju (mierzone wzajemnym przesunięciem odpowiadających
sobie punktów przekroju) 1/1000 długości, lecz nie więcej niż 10 mm,
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c)         dopuszczalne  odchyłki  swobodne  kształtu  przekroju  poprzecznego  elementów
konstrukcyjnych podano w w PN EN 1090-2,

d)       styki spawane należy wykonać z taką dokładnością, aby wzajemne przesunięcia stykających
się elementów nie przekraczały 1 mm,

e)         wymiary  liniowe  elementów  konstrukcyjnych,  których  dokładność  nie  została  podana
w dokumentacji  projektowej lub innych normach,  powinny być zawarte w granicach podanych w PN EN
1090-2,

f)        dopuszczalne załamanie przy ściskanej spoinie czołowej zostało określone w PN EN 1090-2,
g)        dopuszczalne odchyłki konstrukcji użebrowanej zostały określone w PN EN 1090-2.
h)        dla konstrukcji z kształtowników walcowanych na gorąco, tolerancje walcownicze podano w

PN-EN 10034:1996. 

6.5. Sprawdzenie wymiarów konstrukcji

Sprawdzenie wymiarów konstrukcji obejmuje:
–      zasadnicze  wymiary  konstrukcji,  tj.  rozpiętość,  wysokość,  rozstaw  dźwigarów,  strzałkę

podniesienia  wykonawczego,  długości  przedziałów  i  rozpiętości  belek  pomostu,  wymiary  półek
prefabrykowanych. 

Dokładność pomiaru powinna wynosić 1 mm. Wyniki pomiarów powinny być zgodne z dokumentacją
projektową i rysunkami warsztatowymi.  

6.6. Sprawdzenie robót spawalniczych  

Wszystkie  spoiny  po  wykonaniu  podlegają  badaniu,  ocenie  jakości  i  odbiorowi.  Wykonawca
zobowiązany jest wykonać badania spoin zlecając ich wykonanie jednostce akredytowanej zgodnie z PN-EN
ISO 14731,  a następnie udostępnić  ich wyniki  Inżynierowi.  Inżynier  może zarządzić  dodatkowe badania
spoiwa i złączy spawanych w każdej fazie wytwarzania konstrukcji. 

Zakres badania spoin wykonywany jest zgodnie z PN EN 1092 -2.
Wykonawca  zobowiązany  jest  prowadzić  pełną  dokumentację  badań  w  postaci  radiogramów  i

protokołów  oraz  przekazać  ją  Inżynierowi  podczas  odbioru  ostatecznego  konstrukcji.  Badaniom  należy
poddać zarówno spoiny wykonane w wytwórni, jak i spoiny montażowe wykonane na placu budowy. Kontrolę
spoin należy przeprowadzić na podstawie badań nieniszczących (badania wizualne VT, radiograficzne RT,
ultradźwiękowe UT, penetracyjne PT i magnetyczno-proszkowe MT) i niszczących w ograniczonym zakresie.

Szczegółowe badania dla robót spawalniczych i wymagania dla spoin są podane w dalszym ciągu:
1)     wymagania dotyczące tolerancji ogólnych w konstrukcjach spawanych podano w PN-EN ISO

13920,
2)    osoby kierujące spawaniem i spawacze powinni posiadać uprawnienia państwowe uzyskane w

systemie  kwalifikacji  kierowanym  przez  Instytut  Spawalnictwa.  Wszystkie  prace  spawalnicze  można
powierzać jedynie wykwalifikowanym spawaczom, posiadającym aktualne uprawnienia. Spawacze powinni
posiadać  certyfikat  3  stopnia  zgodnie  z  zaleceniami  zawartymi  w PN-EN 473.  Wszyscy  uprawnieni  do
spawania konstrukcji spawacze powinni być wpisani do dziennika spawania wraz z znakami identyfikującymi
wykonanie przez nich spoin.  W dzienniku spawania powinny być odnotowane ponadto wszelkie odstępstwa
od  dokumentacji  projektowej  i technologicznej  jak  również  stwierdzone  usterki  wykonawstwa.  Za
prowadzenie  dziennika  na  bieżąco  i  przedstawianie  go  do  akceptacji  Inżynierowi  jest  odpowiedzialny
Wykonawca,

3)    badania materiałów spawalniczych należy przeprowadzić zgodnie z PN EN 1090-2. Badania te
polegają na sprawdzeniu, czy materiały spawalnicze mają atesty wydane przez producenta, gwarantujące
zgodność z przedmiotowymi normami  oraz czy nie został  przekroczony okres ważności  gwarancji.  Atest
producenta  materiałów  spawalniczych  powinien  zawierać  informację  o  składzie  chemicznym  spoiwa
(zawartość  C,  P  i  S)  oraz  jego  właściwości  mechanicznych  (wytrzymałość  na  rozciąganie,  granica
plastyczności, wydłużenie  i przewężenie),

4)     niedopuszczalne są rysy i pęknięcia w spoinach lub materiale w ich sąsiedztwie.  Szczelność
spoin  w przekrojach  zamkniętych  należy  sprawdzać  sprężonym  powietrzem.  Za  wykonanie  badań  jest
odpowiedzialny Wykonawca, który jest zobowiązany dostarczyć wyniki testów Inżynierowi. Końcowe badania
spoin powinny być przeprowadzane nie wcześniej jak po upływie 48 godzin po ich wykonaniu:
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a)    badanie wizualne należy przeprowadzić zgodnie z PN-EN 970. Badaniu wizualnemu podlega
100% długości wszystkich spoin. Do pomiaru kształtu spoin oraz wielości niezgodności zewnętrznych należy
stosować spoinomierze, suwmiarki oraz przymiary. Należy określić rodzaj niezgodności spawalniczych i jej
wielkość, a następnie na podstawie PN-EN ISO 5817 określić rzeczywisty poziom jakości złączy spawanych.
Wyniki z badania należy zapisać w protokole. Protokół powinien zawierać:

–      nazwę wykonawcy elementu,
–      nazwę firmy przeprowadzającej badania,
–      identyfikację badanego materiału,
–      materiał,
–      rodzaj złącza,
–      grubość materiału,
–      metodę spawania,
–      kryteria odbioru,
–      niezgodności spawalnicze przekraczające kryteria odbioru i ich lokalizacja,
–      zakres badań,
–      przyrządy stosowane podczas badań,
–      wynik badań w oparciu o kryteria odbioru,
–      wykazy szczegółów, które zostały objęte uzgodnieniami,
–      nazwisko osoby przeprowadzającej badanie i datę badania, 
b)    badania radiograficzne i ultradźwiękowe wykonywać mogą jedynie laboratoria zaakceptowane

przez  Komisję  Kwalifikacyjną  podczas  przewodu  kwalifikującego  wytwórnię  dysponujące  odpowiednio
uprawnionym personelem i sprzętem. Wytwórca zobowiązany jest gromadzić pełną dokumentację badań w
postaci  radiogramów i protokołów  i  przekazać  ją  Inżynierowi  podczas  odbioru  ostatecznego  konstrukcji.
Badania  radiograficzne  lub  ultradźwiękowe  obejmują  wszystkie  złącza  doczołowe  lub  teowe  o  pełnym
przetopie na całej długości. Wybór konkretnej metody badania należy przedstawić w programie badań do
akceptacji  Inżyniera. Przy  wyborze metody badania należy kierować się zaleceniami przedstawionymi w
tabeli  3  PN-EN  ISO 17635.  Badania  radiograficzne  należy  wykonać  wg  PN-EN  1435.  Na  radiogramie
powinny być podane: jego numer, nazwa wytwórni oraz wskaźnik jakości obrazu wg PN-EN 462-1. Poziom
akceptacji należy określić wg PN-EN 12517-1. Badania ultradźwiękowe należy wykonywać wg PN-EN 583-1
oraz PN-EN ISO 23279, PN-EN 1714, PN-M-70055.01:1989.   Poziom akceptacji  należy określić  wg EN
1713,  EN 1714,  lub  nowszych.  Na konstrukcji,  obok każdej  spoiny,  powinno być odbite jej  oznaczenie,
zgodne  z oznaczeniami  na  planie  prześwietleń  (RT)  lub  badań  ultradźwiękowych  (UT),  a  na  okres
prześwietlania spoiny należy umieścić na konstrukcji oznaczenie spoiny z podziałem spoin długich. 

Zdjęcie spoiny powinno znajdować się w środku radiogramu tak, aby prześwietlenie objęło również
materiał łączonych elementów z obu stron spoiny na szerokości równej co najmniej szerokości lica spoiny.
Na radiogramie powinny być podane:  numer  radiogramu, nazwa wytwórni  oraz wskaźnik jakości  obrazu
(IQI), 

c)     badania  magnetyczno-proszkowe  lub  penetracyjne  obejmują:  100%  spoin  doczołowych  i
teowych  o niepełnym  przetopie,  25%  spoin  pachwinowych  wykonanych  warsztatowo  oraz  50%  spoin
pachwinowych wykonanych na montażu. Wybór konkretnej metody badania należy przedstawić w programie
badań do akceptacji Inżyniera. Badania magnetyczno proszkowe należy wykonać wg PN-EN ISO 17638.
Poziom akceptacji należy określić wg PN-EN ISO 23278. Badania penetracyjne należy wykonywać wg PN-
EN 571. Poziom akceptacji należy określić wg PN-EN ISO 23277,

5)     płyty próbne należy wykonać w warunkach oraz z zastosowaniem parametrów takich samych
jak przy wykonywaniu złączy spawanych konstrukcji. Należy wykonać badania:

–      składu chemicznego stopiwa (zawartość C, P i S),
–      badania mechaniczne własności stopiwa,
–      próba statyczna rozciągania doczołowych złączy spawanych,
–      próba zginania złączy,
–      badanie udarności złączy z karbem w kształcie litery V,
–      badanie plastyczności złączy spawanych,
–      badanie rozkładu twardości w złączu spawanym,
–      badania metalograficzne.
W  przypadku  gdy  Wykonawca  dysponuje  Kwalifikowaną  Technologią  Spawania  (WPQR),

potwierdzoną przez odpowiednią instytucję można za zgodą Inżyniera zrezygnować z wykonania badań na
płytach próbnych. 

Badania niszczące należy wykonać wg PN EN 1090-2.
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6)    Wymagane poziomy jakości złącz spawanych jak poniżej: 
a)    badanie wizualne: wymagany poziom jakości B wg PN EN 5817 i wg PN-EN ISO 10042,
b)     badanie radiograficzne:  wymagany poziom akceptacji  złącza 1 wg PN-EN 12517-1 (poziom

jakości wg PN EN ISO 5817 ), 
c)     badanie  ultradźwiękowe:  wymagany  poziom  akceptacji  złącza  2  wg  PN-EN  1712  (poziom

jakości wg PN EN ISO 5817),
d)    badanie penetracyjne: wymagany poziom jakości wg  PN EN ISO 5817,
e)    badanie magnetyczno-proszkowe: wymagany poziom akceptacji wg PN-EN ISO 23278 (poziom

jakości wg PN-EN ISO 5817),
7)     spoiny lub ich części ocenione w wyniku badań jako nieodpowiadające wymaganiom należy

usunąć  w sposób  niepowodujący  uszkodzeń  konstrukcji  lub  powstania  w  niej  dodatkowych  naprężeń.
Powtórnie wykonane spoiny w miejscu usuniętych należy poddać ponownemu badaniu w pełnym zakresie.
Wykonawca  powinien  zbierać  wszystkie  wyniki  badań  (w  tym  radiogramy)  i  dokumentację  zawierającą
protokoły w celu przedstawienia ich Inżynierowi dla prowadzenia procedury odbiorczej oraz włączenia ich do
dokumentacji odbioru konstrukcji.

6.7. Badanie sworzni

Sposób  zamocowania  łączników  sworzniowych  służących  do  zespolenia  płyty  żelbetowej  z
konstrukcją stalową powinien być zweryfikowany na podstawie co najmniej jednego spośród następujących
badań wykonanych na trzech próbkach: 

–      próba rozciągania,
–      próba zginania,
–      próba przeciągania,
–      próba gięcia uderzeniem młotka.
Poprawnie  wykonany  łącznik  nie  może ulec  zniszczeniu  w miejscu  połączenia.  Tylko  po  takich

badaniach  zaleca  się  spawanie  sworzni  do  konstrukcji  stalowej.  Po  wykonaniu  sworznie  należy  badać
zgodnie z PN EN 1090. Badaniu należy poddać 1/5 ogólnej liczby sworzni przez ostukanie swobodnego
końca młotkiem i co najmniej 1/20 liczby sworzni przez odgięcie sworznia pod kątem 30° do płaszczyzny
zespolenia przy pomocy uderzeń młotkiem. 

Prawidłowo wykonane sworznie zachowują się podczas ostukiwania młotkiem (o masie 0,3kg) jak
pręty sprężyste, a po odgięciu sworzni w miejscu połączenia nie powinny wystąpić zarysowania. Odgięte
sworznie nie wykazujące uszkodzeń można pozostawić bez prostowania o ile nie kolidują ze zbrojeniem.
Jeżeli po sprawdzeniu 1/5 liczby sworzni przewidzianych do kontroli okaże się niewłaściwa, należy liczbę
badanych sworzni zwiększyć dwukrotnie. Jeśli wynik badań jest nadal niewłaściwy, badaniom należy poddać
wszystkie sworznie i usunąć sworznie wadliwe, zastępując je nowymi.

Rozmieszczenie łączników powinno być zgodne z dokumentacją projektową, przy czym odległość
brzegu łącznika od krawędzi blachy pasowej nie może być mniejsza od  2,5 cm, a w przypadku stosowania
skosów –  co najmniej  5,0  cm od jego dolnej  krawędzi.  Wolna przestrzeń pomiędzy łącznikami,  w celu
zapewnienia  odpowiedniego  zagęszczenia  betonu  nie  powinna  być  mniejsza  od  5,0  cm,  a  zbrojenie
poprzeczne powinno być umieszczone  co najmniej  3,0  cm poniżej  górnej  krawędzi  łącznika  (4,0  cm w
przypadku płyty ze skosami).  

6.8. Usuwanie przekroczonych odchyłek

Przekroczenie odchyłek nie jest jedynym kryterium ich usuwania. Po ustaleniu przez Inżyniera wraz
z projektantem  konstrukcji,  czy  przekroczone  odchyłki  wpływają  na  bezpieczeństwo,  użytkowanie  lub
wygląd,  Inżynier  podejmuje  decyzję  o  ich  pozostawieniu  względnie  usuwaniu.  Przekroczenie
dopuszczalnych  odchyłek  (ilościowe  lub  jakościowe)  stanowi  jednocześnie  podstawę  do  obniżenia
umówionej ceny za wykonaną konstrukcję, niezależnie od usunięcia wad. Usuwanie odchyłek powinno być
prowadzone na podstawie projektu przygotowanego przez Wykonawcę zgodnie z PN EN 1090-2. Wykaz
odchyłek,  ocena  bezpieczeństwa,  sposoby  naprawy  wad  oraz  decyzja  Inżyniera  stanowią  część
dokumentacji odbioru obiektu.

6.9. Kontrola w czasie montażu konstrukcji

W czasie montażu konstrukcji stalowej obowiązuje bieżąca kontrola, która ma na celu:
–      sprawdzenie połączeń montażowych,
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–      sprawdzenie geometrycznego kształtu konstrukcji,
–      sprawdzenie podniesienia wykonawczego,
–      sprawdzenie zabezpieczenia antykorozyjnego.
Kontrolę geometrycznego kształtu konstrukcji należy wykonać po jej opuszczeniu z rusztowań na

łożyska. Sprawdzenie to powinno polegać na: 
–      kontroli  położenia w planie osi  mostu, osi  dźwigarów głównych oraz środków węzłów pasa

dolnego i górnego każdego dźwigara kratownicowego, albo co najmniej trzech wyznaczonych punktów na
długości blachownicy (pomiar należy wykonać za pomocą taśmy stalowej i teodolitu),

–      kontroli rzędnych wyznaczonych punktów (pomiar niwelacyjny),
–      kontroli wygięcia prętów ściskanych i rozciąganych lub wybrzuszenia środnika blachownicy,
–      kontroli zgodności przekroju poprzecznego obiektu z obowiązującymi skrajniami budowli.
Dopuszczalne zarejestrowane odchyłki zmontowanej konstrukcji nie powinny przekraczać odchyłek

obowiązujących przy wykonywaniu konstrukcji w wytwórni. Sprawdzenie podniesienia wykonawczego należy
wykonać po złożeniu konstrukcji  na miejscu budowy przed wykonaniem połączeń montażowych oraz po
całkowitym  wykonaniu  styków  montażowych  i  ustawieniu  konstrukcji  na  łożyskach.  Podniesienie
wykonawcze nie powinno różnić się o więcej niż 10% projektowanej strzałki, przy spełnieniu warunku, że
zachowany jest płynny przebieg linii wygięcia wstępnego (odchyłka różnic rzędnych w sąsiednich punktach
nie powinna przekraczać 10% tej wartości).

6.10. Kontrola wykonania metalizacji

6.10.1 Sprawdzenie jakości materiałów do wykonania metalizacji

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
· uzyskać  wymagane  dokumenty,  dopuszczające  wyroby  budowlane  do  obrotu  i  powszechnego

stosowania (certyfikaty  zgodności,  deklaracje zgodności,  aprobaty  techniczne,  ew.  badania materiałów
wykonane przez dostawców itp.), potwierdzające zgodność materiałów z wymaganiami pktu 2 niniejszej
specyfikacji,

· ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone
w pkcie 1 lub przez Inżyniera.

6.10.2 Sprawdzenie przygotowania powierzchni do metalizacji

Sprawdzenie przygotowania powierzchni do metalizacji obejmuje:
a) sprawdzenie warunków klimatycznych przed przystąpieniem do czyszczenia powierzchni

Warunki, w jakich będzie wykonywane czyszczenie powierzchni powinny być zgodne z pkt 5.2.1.2,
b) wizualną ocenę przygotowania powierzchni do metalizacji wg PN-EN-ISO 8501-1:2002 i PN ISO 8501-

1/AD1:1998/Apl:2002.
c) sprawdzenie dopuszczalnych wad powierzchni przygotowanej do metalizacji, przyjmowane jak dla „P3”,

wg PN-ISO 8501-3:2004,
d) ocenę chropowatości powierzchni: 

Ocenę  należy  przeprowadzać  wg  PN-ISO  8503-4:1999.  Chropowatość  powierzchni  powinna
wynosić Ry5=50÷70 mm. 

e) ocenę stanu zatłuszczenia powierzchni:
Ocenę ilościową przeprowadza się poprzez zdjęcie z powierzchni zatłuszczeń metodą Bresle’a wg

PN-EN  ISO  8502-6:2000  z  użyciem  cykloheksanu  jako  rozpuszczalnika,  a  następnie  oznaczenie
kolorymetryczne tłuszczów w reakcji z kwasem siarkowym i dwuchromianem potasu.  Nie wszystkie
tłuszcze  można  zdjąć  i  oznaczyć  tą  metodą.  Do  oceny  jakościowej  zaleca  się  stosować  metodę
fluorescencyjną dla wszystkich zatłuszczeń, które świecą w świetle UV. Metoda polega na oświetleniu
badanej  powierzchni  światłem  UV  o  długości  fali  w  zakresie  380÷430  nm.  Badanie  należy
przeprowadzić w ciemności, większość zanieczyszczeń tłuszczowych świeci w ciemności pod wpływem
oświetlenia  światłem  UV.  Ocenę  należy  przeprowadzić  przynajmniej  w  trzech  miejscach  badanej
powierzchni. Dla zanieczyszczeń tłuszczowych, które nie świecą w świetle UV ocenę przeprowadza się
wg normy PN- H-97052:1970. 

f) ocenę stanu zapylenia powierzchni:
Ocenę przeprowadza się zgodnie z PN-EN ISO 8502-3:2000. 

g) ocenę zanieczyszczeń jonowych na powierzchni, przeprowadzoną dwoma metodami:
1) Metodą zdejmowania zanieczyszczeń z powierzchni opisaną w normie PN-EN ISO 8502-5:2005. 
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2) Oznaczaniem zanieczyszczeń w zdjętej próbce dokonanym wg PN-EN ISO 8502-9:2002. Poziom
zanieczyszczeń jonowych powinien wynosić poniżej 15 mS/m. 

h) sprawdzenie braku zawilgocenia powierzchni 
Powierzchnia powinna wykazywać brak zawilgocenia,  sprawdzony wg PN-EN ISO 8502-4:2000 i

PN-EN ISO 8502-8:2006.

6.10.3 Kontrola nakładania powłoki metalizacyjnej

W trakcie natryskiwania powłoki metalizacyjnej należy sprawdzać warunki pogodowe (temperaturę
powietrza i elementu, wilgotność powietrza, temperaturę punktu rosy otoczenia, brak opadów, mgły, silnego
wiatru) oraz technologiczne (odległość natryskiwania, ciśnienie gazów bądź napięcie i natężenie prądu w
zależności od stosowanej aparatury, które powinny być zgodne z instrukcjami obsługi tych urządzeń, sposób
nanoszenia powłoki). Warunki w trakcie nakładania powłoki metalizacyjnej powinny być zgodne z podanymi
w pkcie 5.2.3. 

6.10.4 Ocena jakości powłoki metalizacyjnej

6.10.4.1. Wygląd

Powierzchnia powłoki powinna mieć jednolity wygląd, powinna być pozbawiona pęcherzy lub miejsc
niepokrytych oraz niezwiązanych cząstek metalu lub wad, które mogą mieć szkodliwy wpływ na trwałość
powłoki i mogą ograniczyć jej przewidywane zastosowanie. 

6.10.4.2. Grubość powłoki

Pomiar grubości należy wykonać metodą magnetyczną zgodnie z PN-EN ISO 2178:1998. Grubość
miejscową określa się jako średnią arytmetyczną z 10 pomiarów wykonanych na powierzchni odniesienia 1
dm2, rozmieszczonych zgodnie z PN-EN ISO 2063:2006, pkt.  7.1.3. Pomiar grubości miejscowej, w celu
określenia charakterystycznej grubości minimalnej wykonuje się w punktach wskazanych przez Inżyniera.

6.10.4.3. Przyczepność

Przyczepność powłoki metalizacyjnej należy badać metodą odrywania wg PN-EN ISO 2063:2006.
Przyczepność powłoki powinna ≥ 5 Mpa.

6.10.1. Kontrola wykonania powłok malarskich

6.11.1. Wizualna ocena stanu powierzchni przed malowaniem

Wizualną ocena stanu powierzchni obejmuje sprawdzenie suchości, braku zapyleń i zanieczyszczeń
olejami i smarami.

6.11.2. Badanie odłuszczenia

Powierzchnia powinna wykazywać brak zatłuszczenia.
Ocenę ilościową przeprowadza się wg ISO/DIS 8502-7 poprzez zdjęcie z powierzchni zatłuszczeń

metodą Bresle’a wg PN-EN ISO 8502-6:2000 z użyciem cykloheksanu jako rozpuszczalnika, a następnie
oznaczenie kolorymetryczne tłuszczów w reakcji z kwasem siarkowym i dwuchromianem potasu. 

Do oceny jakościowej zaleca się stosować metodę fluorescencyjną dla wszystkich zatłuszczeń, które
świecą w świetle  UV. Metoda polega na oświetleniu badanej powierzchni światłem UV o długości fali  w
zakresie 380÷430 nm. Badanie należy przeprowadzić w ciemności, większość zanieczyszczeń tłuszczowych
świeci w ciemności pod wpływem oświetlenia światłem UV. Ocenę należy przeprowadzić przynajmniej w
trzech miejscach badanej powierzchni. Dla zanieczyszczeń tłuszczowych, które nie świecą w świetle UV
ocenę przeprowadza się wg normy PN-70/H-97052. 

6.11.3. Badanie skuteczności odpylenia 

Ocenę przeprowadza się zgodnie z PN-EN ISO 8502-3:2000. 
Stopień zapylenia powinien być nie wyższy niż 3.

6.11.4. Skuteczność usunięcia zanieczyszczeń jonowych

· Metoda zdejmowania zanieczyszczeń z powierzchni
Metodę zdejmowania zanieczyszczeń jonowych z powierzchni obiektu opisano w normie PN-EN ISO

8502-5:2005.
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· Oznaczanie zanieczyszczeń w zdjętej próbce
Oznaczenia dokonuje się zgodnie z PN-EN ISO 8502-9:2002.
Poziom zanieczyszczeń jonowych powinien wynosić poniżej 15 Ms/m.

6.11.5.  Sprawdzenie braku zawilgocenia powierzchni 

Powierzchnia powinna wykazywać brak zawilgocenia,  sprawdzony wg PN-EN ISO 8502-4:2000 i
PN-EN ISO 8502-8:2005.
6.11.6 Kontrola nakładania powłok

Kontrola nakładania powłok malarskich winna przebiegać pod kątem sprawności użytego sprzętu i
techniki nakładania materiału malarskiego oraz przestrzegania zaleceń dotyczących warunków pogodowych
i zabezpieczenia świeżo wykonanych powłok oraz przestrzegania czasu schnięcia i  aklimatyzacji  powłok.
Rozpoczynając  nanoszenie  powłok,  a  także  przy  wszystkich  zmianach  sprzętu  i  materiałów  należy  na
bieżąco kontrolować grubość nakładanej  warstwy mierząc jej  grubość na mokro grzebieniem malarskim
zgodnie  z  PN-EN  ISO 2808:2000  metoda  7B.  Wykonywanie  i  kontrolę  robót  ułatwia  przyjęcie  różnych
kolorów dla każdej powłoki.

Należy  kontrolować  tzw.  wyrabianie,  czyli  pogrubienie  powłoki  wykonywane  po  wyschnięciu
naniesionej powłoki na krawędziach, obrzeżach otworów, szczelinach, spoinach, śrubach. Do „wyrabiania”
należy stosować farbę w innym kolorze niż kolor danej powłoki. 
6.11.7 Sprawdzenie jakości wykonanych powłok

Wykonawca  wykaże,  że  poszczególne  powłoki  malarskie  zostały  wykonane  zgodnie
z przedmiotowymi normami i STWiORB:

· po zagruntowaniu,
· po wykonaniu międzywarstwy, przed wysyłką z warsztatu,
· po wykonaniu warstwy nawierzchniowej.

Ocenę jakości powłok malarskich przeprowadza się kontrolując:
c)wygląd zewnętrzny powłoki – (ocena niedomalowań, zacieków, wtrąceń, zmarszczeń, cofania się wymalo-
wania, kraterowania igłowego, kraterowania z pękającymi pęcherzami, spękań, skórki pomarańczowej, su-
chego natrysku, podnoszenia, zgodności koloru z projektowanym),
d)grubość powłok,
e)przyczepność powłok,
f)twardość powłoki.

6.11.7.1. Wygląd zewnętrzny powłoki (ocena staranności wykonania powłok) 

Ocenę wyglądu dokonuje się nieuzbrojonym okiem przy świetle dziennym lub sztucznym o mocy
100 W z odległości  0,5÷1,0 m od powierzchni.  Za miejsce obserwacji przyjmuje się obszar w kształcie
kwadratu o boku 10 cm, dobrze widoczny z odległości 0,5÷1,0 m. 

W wypadku stwierdzenia  wyraźnych różnic  w jakości  wymalowania  w danym rejonie  można go
podzielić  na  części  różniące  się  między  sobą  i  każdą  z  nich  traktować  jako  oddzielna  część.  Miejsca
obserwacji powinny być w równomierny sposób rozmieszczone na ocenianej powierzchni. 

Wynik obserwacji powinien zawierać:

· liczbę  wszystkich  miejsc  obserwacji  w  cyfrach  bezwzględnych,  obejmującą  100%  ocenianej
powierzchni,

· liczbę miejsc zaliczonych do poszczególnych klas w cyfrach bezwzględnych,
· procentowe obliczanie udziału miejsc zaliczonych do poszczególnych klas w stosunku do wszystkich

miejsc obserwacji.

6.11.7.2 Ocena wyglądu powłok pośrednich

Powłoki  pośrednie  w zestawie podlegają  jedynie  ocenie  pod kątem wad niedopuszczalnych.  Za
niedopuszczalne wady powłok malarskich uznaje się wady wynikające ze złej jakości farb lub zastosowania
w zestawie farb niewspółpracujących ze sobą oraz niestarannego prowadzenia prac malarskich, w wyniku
czego występuje na ogół podnoszenie się pokrycia, spęcherzenie i zmarszczenie. 

Za wady niedopuszczalne należy uznać:

17. grube zacieki w formie firanek z występującymi na nich spęcherzeniami powłoki,
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18. grube zacieki kończące się kroplami farby,
19. skórka pomarańczowa i kratery wynikające z podnoszenia się pokrycia,
20. kratery przebijające powłokę do podłoża,
21. duże spęcherzenia,
22. zmarszczenia, spękania wgłębne,
23. spękania deseniowe.

Wystąpienie  choćby  jednej  z  wymienionych  wad  dyskwalifikuje  powłokę  na  danym  fragmencie
powierzchni.

6.11.7.3. Ocena wyglądu powłoki nawierzchniowej

W ocenie koloru należy posługiwać się kartą kolorów RAL. Wymagana jest klasa II wyglądu powłoki
na minimum 70% miejsc obserwacji oraz klasa III na maksymalnie 30% miejsc obserwacji (wg tablicy 1).

Tablica 1. Klasy jakości powłok malarskich

Lp. Wady powłoki Klasa II Klasa III

1 Zmiana koloru i odcienia Kolor zgodny z kartą kolorów;
nieznaczna zmiana odcienia

na zaciekach

Kolor zgodny z kartą kolorów;
nieznaczne różnice w odcieniu

2 Zanieczyszczenia mechaniczne Pojedyncze zanieczyszczenia
wmalowane w powłokę lub

osadzone w warstwie
nawierzchniowej

Zanieczyszczenia w formie
pojedynczych zgrupowań,
których powierzchnia nie

przekracza 1 cm2

3 Zacieki Nieznaczne zacieki
uwidaczniające się jedynie
zmianą odcienia powłoki

Małe, płaskie niekończące się
kroplami farby

4 Ukłucia igłą, kratery Pojedyncze ukłucia igłą Dość liczne ukłucia igłą,
pojedyncze kratery

5 Zmarszczenia, spęcherzenia,
skórka pomarańczowa, spękania

powierzchniowe

Bardzo nieznaczne drobne
zmarszczenia,

niedopuszczalne spękania,
skórka pomarańczowa i

spęcherzenia

Drobne zmarszczenia,
nieznaczna skórka

pomarańczowa,
niedopuszczalne spękania i

spęcherzenia

6.11.7.4.Grubość powłoki

Pomiar należy przeprowadzić zgodnie z PN-EN ISO 2808:2000. Zaleca się metodę nieniszczącą 
(metodę 6). Liczbę punktów pomiarowych należy określić zgodnie z  PN-EN ISO 2808:2000.

6.11.7.5 Przyczepność powłok

Przyczepność powłok należy testować metodą odrywową (pull-off) wg PN-EN ISO 4624:2004 i jedną
z metod nacięciowych: metodą siatki nacięć wg PN-EN ISO 2409:1999 lub metodą nacięcia krzyżowego wg 
ASTM D 3359:1997.

Przyczepność powinna wynosić:

c)nie mniej niż 5MPa wg metody odrywowej,
d)stopień nie wyższy niż 1 wg metody siatki nacięć,
e)stopień nie niższy niż 4A wg metody nacięcia krzyżowego.

Po dokonaniu pomiaru każdą z wymienionych metod należy uzupełnić zniszczoną powłokę malarską
tym samym systemem lakierowym, który stosowano uprzednio przy malowaniu. Liczbę punktów 
pomiarowych przyczepności należy określać wg tablicy 2.

Tablica 2. Liczba punktów pomiarowych przy badaniu przyczepności powłoki
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Lp. Wielkość powierzchni w m2 Liczba punktów pomiarowych

1 do 100 3

2 101-1000 5

3 1001-10000 6

4 powyżej 10000 6 na każde 10000 m2

6.11.7.6. Twardość powłoki

Twardość powłoki badana wg PN-ISO 15184 powinna >1H. 

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w  STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiaru dla M.12.01.00 jest 1 kg (kilogram) stali klasy określonej w dokumentacji projektowej.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w  STWiORB „Wymagania ogólne”, pkt 8.
Konstrukcja stalowa obiektu podlega odbiorom na poszczególnych etapach jej wykonania zgodnie z

normami PN EN 1090.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Do robót zanikających i podlegających zakryciu należy przygotowanie powierzchni do malowania,
nałożenie  warstw  gruntującej  i  międzywarstwy.  Odbiory  następują  na  podstawie  wyników  badań
przedstawionych  w  pkcie  3.  Jeżeli  wszystkie  badania  dały  wyniki  pozytywne,  roboty  należy  uznać  za
wykonane zgodnie  z wymaganiami STWiORB. Jeżeli  choć jedno badanie dało wynik  ujemny wykonane
roboty  należy  uznać  za  niezgodne  z  wymaganiami.  W  tym  wypadku  Wykonawca  jest  zobowiązany
doprowadzić roboty do zgodności z STWiORB i przedstawić je do ponownego odbioru. 

Odbiór  robót  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  jakości  i  ilości  robót  przed  ich
zakryciem. Odbioru tego dokonuje Inżynier, po zgłoszeniu przez Wykonawcę i potwierdza w formie pisemnej.

 
8.3. Odbiory częściowe 

Odbiory częściowe następują na podstawie wyników testów opisanych w pkcie 6 niniejszej
 specyfikacji. 

8.4. Odbiór końcowy 

Końcowy  odbiór  stalowej  konstrukcji  mostowej  dokonywany  jest  po  ukończeniu  montażu  belek
zgodnie  z  Projektem.  Do  odbioru  końcowego  Wykonawca  jest  zobowiązany  dostarczyć  uaktualnioną
dokumentację  projektową  zawierającą  wszystkie  zmiany  wprowadzone  w  czasie  budowy  oraz
inwentaryzację  geodezyjną  zamontowanych belek.  Próbne obciążenie mostu należy  wykonać zgodnie  z
STWiORB dotyczącą próbnych obciążeń. 

Jeżeli wyniki badań konstrukcji pozwalają na dopuszczenie mostu do eksploatacji należy sporządzić
protokół odbioru końcowego zawierający: 

1)       datę, miejsce i przedmiot spisanego protokołu;
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2)       nazwiska przedstawicieli:
-          Inżyniera,
-          jednostki przejmującej most w administrację,
-          wykonawcy montażu,
-          jednostki  naukowo-badawczej  orzekającej  o  przydatności  eksploatacyjnej  obiektu

mostowego;
3)       oświadczenie  jednostki  przejmującej  most  w  administrację  o  przejęciu  od  Wykonawcy

kompletnej dokumentacji budowy w skład której wchodzą:
-          dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami,
-          dziennik wytwarzania w wytwórni,
-          dziennik budowy,
-          atesty materiałów użytych w wytwórni i podczas montażu,
-          świadectwa kontroli laboratoryjnej wszystkich badań wymaganych w specyfikacjach,
-          protokoły odbiorów częściowych,
-          inne dokumenty przewidziane w programach wytwarzania i montażu;
4)       stwierdzenie  zgodności  wykonanego  obiektu  z  dokumentacją  projektową  i  wymaganiami

specyfikacji;
5)       wykaz  dopuszczonych  do  pozostawienia  odstępstw  od  dokumentacji  projektowej,  nie

mających wpływu na nośność,  walory  użytkowe i  trwałość obiektu (mogą mieć wpływ na należność za
wykonane roboty);

6)       stwierdzenie o dokonaniu odbioru i określenie warunków eksploatacji;
7)       podpisy stron odbioru wg pktu 2 protokołu.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB „Wymagania ogólne”, pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wykonanie konstrukcji stalowej obejmuje: 
· przygotowanie rysunków warsztatowych,
· przygotowanie programu wytwarzania konstrukcji,
· przygotowanie projektu podniesienia wykonawczego
· wykonanie  oraz  uzgodnienie  projektów  warsztatowych  i  technologicznych  z  Inżynierem  oraz

Projektantem,
· dostarczenie materiałów i wszystkich pozostałych środków produkcji,
· badanie materiałów,
· wykonanie konstrukcji zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy oraz PZJ, 
· prowadzenie badań robót spawalniczych,
· zapewnienie łączników do montażu na budowie,
· wykonanie powłok antykorozyjnych (metalizacja + powłoki malarskie),
· próbny montaż oraz oznakowanie elementów konstrukcji wg kolejności ich montażu na budowie,
· odbiór konstrukcji w wytwórni i transport na budowę,
· przygotowanie placu montażowego,
· wykonanie rusztowań i pomostów roboczych,
· wykonanie montażu wstępnego i końcowego,
· badanie połączeń w tym nieniszczących,
· rozebranie wszystkich konstrukcji pomocniczych,
· usunięcie materiałów pomocniczych i odpadów poza pas drogowy.

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących

Ceny wykonania robót określonych niniejszą STWiORB obejmują również: 
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· roboty  tymczasowe,  które  są  potrzebne  do  wykonania  robót  podstawowych,  ale  nie  są
przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych,

· prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót
tymczasowych.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
STWiORB DM.00.00.00 Wymagania ogólne
STWiORB M.13.01.00 Beton konstrukcyjny
STWiORB M.12.02.01 Stal zbrojeniowa

PN-S-10050:1989 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania
PN-EN 10025-1:2005 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych – Część 1: Ogólne warunki

techniczne dostawy
PN-EN 10025-2:2007 Wyroby  walcowane  na  gorąco  ze  stali  konstrukcyjnych  –  Część  2:  Warunki

techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych
PN-EN ISO 17635:2010 Badania nieniszczące spoin - Zasady ogólne dotyczące metali (oryg.)
PN-EN 970:1999 Spawalnictwo - Badania nieniszczące złączy spawanych - Badania wizualne
PN-EN 571:1999 Badania nieniszczące - Badania penetracyjne - Zasady ogólne
PN-EN 12517-1:2008 Badania nieniszczące spoin – Część 1: Ocena złączy spawanych ze stali, niklu,

tytanu i ich stopów na podstawie radiografii – Poziomy akceptacji
PN-EN 1712:2001 Badanie  nieniszczące  złączy  spawanych  –  Badanie  ultradźwiękowe  złączy

spawanych - Poziomy akceptacji.
PN-EN ISO 9692-1:2008 Spawanie  i  procesy  pokrewne  –  Zalecenia  dotyczące  przygotowania  złączy  –

Część  1:  Ręczne  spawanie  łukowe,  spawanie  łukowe  elektrodą  metalową  w
osłonie gazów, spawanie gazowe, spawanie metodą TIG i spawanie wiązką stali

PN-EN ISO 5817:2009 Spawanie – Złącza spawane ze stali, niklu, tytanu i ich stopów (z wyjątkiem
spawanych wiązką) – Poziomy jakości według niezgodności spawalniczych

PN-EN ISO 9013:2008    Cięcie  termiczne  –  Klasyfikacja  cięcia  termicznego  –  Specyfikacja  geometrii
wyrobu i tolerancje jakości

PN-EN 970:1999   Spawalnictwo – Badania nieniszczące złączy spawanych – Badania wizualne
PN-M-70055.01:1989  Spawalnictwo. Badania ultradźwiękowe złączy spawanych.  Postanowienia

ogólne.
PN-EN 10204:2005 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentów kontroli
PN-M-69014:1975 Spawanie  łukowe  elektrodami  otulonymi  stali  węglowych  i  niskostopowych.

Przygotowanie brzegów do spawania
PN-M-69016:1975 Spawalnictwo. Spawanie w osłonie dwutlenku węgla lub mieszanek gazowych stali

węglowych i niskostopowych. Przygotowanie brzegów do spawania
PN-EN 1435:2001 Badania  nieniszczące  złączy  spawanych.  Badania  radiograficzne  złączy

spawanych
PN-EN 1714:2002 Badania  nieniszczące  złączy  spawanych   -  Badanie  ultradźwiękowe  złączy

spawanych
PN-EN ISO 23279:2010 Badania nieniszczące spoin -  Badania ultradźwiękowe – Charakterystyka

wskazań w spoinach (oryg.)
PN-EN 583-1:2001 Badania nieniszczące - Badania ultradźwiękowe – Część 1: Zasady ogólne
PN-EN 462-1:1998 Badania nieniszczące - Jakość obrazów radiogramów - Wskaźniki jakości obrazu

(typu pręcikowego) - Liczbowe wyznaczanie jakości obrazu
PN-EN ISO 17638:2010 Badania nieniszczące spoin - Badania magnetyczno-proszkowe (oryg.)
PN-EN ISO 23278:2010 Badania  nieniszczące  spoin  -  Badania  magnetyczno-proszkowe  spoin  -

Poziomy akceptacji (oryg.)
PN-EN ISO 23277:2010 Badania  nieniszczące  spoin  -  Badania  penetracyjne  spoin  -Poziomy

akceptacji (oryg.)
PN-EN ISO 14175:2009 Materiały dodatkowe do spawania – Gazy i mieszaniny gazów do spawania

i procesów pokrewnych
PN-EN 760:1998 Materiały  dodatkowe  do  spawania.  Topniki  do  spawania  łukiem  krytym.

Oznaczenie.

M.12.00.00 STAL

M.12.02.00 Stal kształtowa

M.12.02.01 Wykonanie i montaż elementów ze stali kształtowej 56



                                                                                                                                                            SSTWiORB – BRANŻA MOSTOWA  

Remont i przebudowa przepustów oraz przebudowa mostu w ramach inwestycji 
pn „Ścieżki pieszo-rowerowe na zamkniętej linii kolejowej”

PN-EN ISO 17632:2008 Materiały  dodatkowe  do  spawania  -  Druty  elektrodowe  proszkowe  do
spawania łukowego elektrodą metalową w osłonie gazu i  bez osłony gazu stali
niestopowych i drobnoziarnistych - Klasyfikacja

PN-EN 757:2005 Materiały  dodatkowe  do  spawania  -  Elektrody  otulone  do  ręcznego  spawania
łukowego stali o wysokiej wytrzymałości - Oznaczenie

PN-EN ISO 14341:2008 Materiały  dodatkowe  do  spawania   -  Druty  elektrodowe  i  stopiwo  do
spawania  łukowego  elektrodą  metalową  w  osłonie  gazu  stali  niestopowych  i
drobnoziarnistych – Klasyfikacja (oryg.)

PN-EN ISO 636:2008 Materiały dodatkowe do spawania – Pręty, druty i stopiwa do spawania   elektrodą
wolframową w osłonie gazu obojętnego stali  niestopowych i drobnoziarnistych –
Klasyfikacja (oryg.)

PN-EN ISO 18276:2008 Materiały dodatkowe do spawania - Druty proszkowe do spawania łukowego
elektrodą  metalową  w  osłonie  gazu  i  bez  osłony  gazu  stali  o  wysokiej
wytrzymałości - Klasyfikacja.

PN-EN ISO 3580:2008 Materiały  dodatkowe  do  spawania  -  Elektrody  otulone  do  ręcznego
spawania łukowego elektrodą metalową stali odpornych na pełzanie - Klasyfikacja

PN-EN ISO 13918:2010 Spawanie – Kołki i pierścienie ceramiczne do zgrzewania łukowego kołków
(oryg.)

PN-EN 15273-3:2010 Kolejnictwo – Skrajnie – Część 3: Skrajnie budowli (oryg.)
PN-EN 15273-2:2010 Kolejnictwo – Skrajnie – Część 2: Skrajnia pojazdów szynowych (oryg.)
PN-M-69703:1975 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia
PN-M-48090:1996 Rusztowania stalowe z elementów składanych do budowy mostów. Wymagania i

badania przy odbiorze zmontowanych rusztowań
PN-EN ISO 10042:2008 Spawanie - Złącza spawane łukowo w aluminium i jego stopach -  Poziomy

jakości dla niezgodności spawalniczych
PN-M-69430:1991 Spawalnictwo. Elektrody otulone do spawania i napawania. Ogólne wymagania i

badania
PN-EN 760:1998 Materiały  dodatkowe  do  spawania  -  Topniki  do  spawania  łukiem  krytym  -

Oznaczenie
PN-M-69356:1967 Topniki do spawania żużlowego
PN-EN ISO 2560:2010 Materiały  dodatkowe  do  spawania  -  Elektrody  otulone  do  ręcznego

spawania łukowego elektrodą metalową stali niestopowych i drobnoziarnistych –
Klasyfikacja (oryg.)

PN-EN 473:2008 Badania nieniszczące - Kwalifikacja i certyfikacja personelu badań nieniszczących
- Zasady ogólne

PN-EN ISO 9692-2:2002 Spawanie i procesy pokrewne -  Przygotowanie brzegów do spawania - Część 2:
Spawanie stali łukiem krytym

PN-M-69013:1965 Spawanie gazowe stali niskowęglowych i niskostopowych. Rowki do spawania
PN-M-69017:1965 Spawanie argonowe elektrodą nietopliwą stali stopowych. Rowki do spawania
PN-M-69018:1988 Spawalnictwo.  Spawanie  żużlowe  stali  węglowych  i  niskostopowych.

Przygotowanie brzegów do spawania
PN-EN ISO 6947:1999 Spawalnictwo - Pozycje spawania - Określanie kątów pochylenia i obrotu
PN-EN ISO 13920:2000 Spawalnictwo  -  Tolerancje  ogólne  dotyczące  konstrukcji  spawanych  -

Wymiary liniowe i kąty - Kształt i położenie
PN-EN ISO 14731:2008 Nadzorowanie spawania – Zadania i odpowiedzialność
PN-EN 1994-1-1:2008 Eurokod 4 – Projektowanie zespolonych konstrukcji stalowo-betonowych – Część

1: Reguły ogólne i reguły dla budynków
PN-EN 756:2007 Materiały  dodatkowe  do  spawania  -  Druty  oraz  kombinacje  drutów  litych  i

proszkowych  z topikami  do  spawania  łukiem  krytym  stali  niestopowych  i
drobnoziarnistych - Klasyfikacja.

PN-EN 1090-1 Wykonanie  konstrukcji  stalowych  i  aluminiowych  --  Część  1:  Zasady  oceny
zgodności elementów konstrukcyjnych

PN-EN 1090-2 Wykonanie  konstrukcji  stalowych  i  aluminiowych  --  Część  2:  Wymagania
techniczne dotyczące konstrukcji stalowych

PN-EN ISO 8501-3:2007 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -
Wzrokowa ocena czystości powierzchni - Część 3: Stopnie przygotowania spoin,
krawędzi i innych obszarów z wadami powierzchni
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PN-EN  ISO  11124-
2:2000

Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych
produktów.  Wymagania  techniczne  dotyczące  metalowych  ścierniw
stosowanych w obróbce strumieniowo-ściernej. Ostrokątny śrut z żeliwa
utwardzonego

PN-EN  ISO  11126-
3:2000

Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych
produktów.  Wymagania techniczne dotyczące niemetalowych ścierniw
stosowanych w obróbce strumieniowo-ściernej. Żużel pomiedziowy

PN-EN  ISO  11126-
4:2002

Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych
produktów.  Wymagania techniczne dotyczące niemetalowych ścierniw
stosowanych  w  obróbce  strumieniowo-ściernej.  Część  4:  Żużel
pomiedziowy

PN-EN  ISO  11126-
7:2001

Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych
produktów.  Wymagania techniczne dotyczące niemetalowych ścierniw
stosowanych w obróbce strumieniowo-ściernej. Część 7: Elektro-korund

PN-EN ISO 14919:2002 Natryskiwanie  cieplne.  Druty,  pręty  i  żyłki  do  natryskiwania
płomieniowego i łukowego. Klasyfikacja. Techniczne warunki dostawy

PN-EN ISO 2178:1998 Powłoki niemagnetyczne na podłożu magnetycznym. Pomiar grubości
powłok. Metoda magnetyczna

PN-EN ISO 2063:2006 Natryskiwanie  cieplne.  Powłoki  metalowe i  inne nieorganiczne.  Cynk,
aluminium i ich stopy

PN-EN  ISO  8503-
4:1999

Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych
produktów.  Charakterystyki  chropowatości  powierzchni  podłoży
stalowych  po  obróbce  strumieniowo-ściernej.  Część  4:  Metoda
kalibrowania  wzorców  ISO  profilu  powierzchni  do  określania  profilu
powierzchni. Sposób postępowania z użyciem przyrządu stykowego

PN-ISO 8501-1:2002 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych
produktów.  Wzrokowa  ocena  czystości  powierzchni.  Stopnie
skorodowania  i  stopnie  przygotowania  niezabezpieczonych  podłoży
stalowych oraz podłoży stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej
nałożonych powłok

PN-ISO8501-1/
AD1:1998/Apl:2002

Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych
produktów.  Wzrokowa  ocena  czystości  powierzchni.  Stopnie
skorodowania  i  stopnie  przygotowania  niezabezpieczonych  podłoży
stalowych  po  całkowitym  usunięciu  wcześniej  nałożonych  powłok
(Dodatek AD1)

PN-EN  ISO  8504-
2:2002

Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych
produktów.  Metody  przygotowania  powierzchni.  Część  2:  Obróbka
strumieniowo-ścierna.

PN-EN 13507:2002 Natryskiwanie  cieplne.  Przygotowanie  powierzchni  metalowych
przedmiotów i części przed natryskiwaniem cieplnym

PN-C-81400:1989 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport
PN-EN  ISO  8501-
4:2008 

Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych
produktów.  Wzrokowa  ocena  czystości  powierzchni.  Część  4:  Stany
wyjściowe powierzchni, stopnie przygotowania i stopnie rdzy nalotowej
związane z czyszczeniem strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem

PN-EN  ISO  8503-
2:1999

Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych
produktów.  Charakterystyki  chropowatości  powierzchni  podłoży
stalowych  po  obróbce  strumieniowo-ściernej.  Metoda  stopniowania
profilu  powierzchni  stalowych  po  obróbce  strumieniowo-ściernej.
Sposób postępowania z użyciem wzorca

PN-EN  ISO  8502-
3:2000

Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych
produktów.  Badania  służące  do  oceny  czystości  powierzchni.  Ocena
pozostałości  kurzu  na  powierzchniach  stalowych  przygotowanych  do
malowania (metoda z taśmą samoprzylepną)
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PN-EN  ISO  12944-
1:2001

Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą
ochronnych systemów malarskich. Część 1: Ogólne wprowadzenie

PN-EN  ISO  12944-
2:2001

Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą
ochronnych systemów malarskich. Część 2: Klasyfikacja środowisk

PN-89/C-81400. Farby i lakiery. Pakowanie, przechowywanie, transport
PN-EN  ISO  12944-
7:2001

Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomocą
systemów malarskich. Część 7: Wykonywanie i nadzór prac malarskich.

PN-EN  ISO  12944-
8:2001

Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomocą
systemów malarskich.  Część 8:  Opracowanie dokumentacji  dotyczącej
nowych prac i renowacji

PN-EN ISO 1513:1999 Farby i lakiery. Sprawdzenie przygotowania próbek do badań
PN-EN  ISO  8502-
3:2000

Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i  podobnych
produktów.  Wzrokowa  ocena  czystości  powierzchni.  Stopnie
skorodowania  i  stopnie  przygotowania  niezabezpieczonych  podłoży
stalowych  oraz  podłoży  stalowych  po  całkowitym usunięciu  wcześniej
nałożonych powłok

PN-ISO 8501-2:2002. Przygotowywanie  podłoży  stalowych  przed  nakładaniem  farb  i
podobnych produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Stopnie
przygotowania  wcześniej  pokrytych  powłokami  podłoży  stalowych  po
miejscowym usunięciu tych powłok (kolorowe wzorce)

PN-EN  ISO  4628-
2:2005

Farby i lakiery. Ocena zniszczenia powłok. Określanie ilości i  rozmiaru
uszkodzeń oraz intensywności jednolitych zmian w wyglądzie. Część 2:
Ocena stopnia spęcherzenia

PN-EN  ISO  4628-
3:2005

Farby i lakiery. Ocena zniszczenia powłok. Określanie ilości i  rozmiaru
uszkodzeń oraz intensywności jednolitych zmian w wyglądzie. Część 3:
Ocena stopnia zardzewienia

PN-EN  ISO  4628-
4:2005

Farby i lakiery. Ocena zniszczenia powłok. Określanie ilości i  rozmiaru
uszkodzeń oraz intensywności jednolitych zmian w wyglądzie. Część 4:
Ocena stopnia spękania

PN-EN  ISO  4628-
5:2005

Farby i lakiery. Ocena zniszczenia powłok. Określanie ilości i  rozmiaru
uszkodzeń oraz intensywności jednolitych zmian w wyglądzie. Część 5:
Ocena stopnia złuszczenia

PN-EN  ISO  4628-
6:2001

Farby  i  lakiery.  Ocena  zniszczenia  powłok.  Określanie  intensywności,
ilości  i  rozmiaru  podstawowych  rodzajów  uszkodzeń.  Ocena  stopnia
skredowania metodą taśmy

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacięć
ASTM D 3359:1997 Oznaczenie przyczepności powłoki  do podłoża metodą taśmy (metoda

krzyża Andrzeja)
PN-EN ISO 4624 Farby i lakiery. Próba odrywania do oceny przyczepności
PN-70/H-97052 Ochrona przed korozją. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i

żeliwa do malowania
ISO/DIS 8502-7 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i   podobnych

produktów. Badania służące do oceny czystości powierzchni.  Część 7:
Możliwe  do  stosowania  w  warunkach  terenowych  analityczne  metody
oznaczania olejów i smarów

PN-EN  ISO  8502-
6:2000

Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i  podobnych
produktów. Badania służące do oceny czystości powierzchni.  Część 6:
Ekstrakcja rozpuszczalnych zanieczyszczeń do analizy. Metoda Bresle’a

PN-EN  ISO  8502-
3:2000

Przygotowanie  podłoży  stalowych  przed  nakładaniem  farb  podobnych
produktów.  Badania  służące  do  oceny  czystości  powierzchni.  Ocena
pozostałości  kurzu  na  powierzchniach  stalowych  przygotowanych  do
malowania (metoda z taśmą samoprzylepną)

PN-EN  ISO  8502-
5:2005

Przygotowanie  podłoży  stalowych przed  nakładaniem farb  i  lakierów i
podobnych produktów. Badania służące do oceny czystości powierzchni.
Część  5:  Oznaczanie  chlorków  na  powierzchniach  stalowych
przygotowanych do malowania (metoda rurki wskaźnikowej)
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PN-EN  ISO  8502-
9:2002

Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i  podobnych
produktów. Badania służące do oceny czystości powierzchni. Część 9:
Terenowa  metoda  konduktometrycznego  oznaczania  soli
rozpuszczalnych w wodzie

PN-EN  ISO  8502-
4:2000

Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i  podobnych
produktów. Badania służące do oceny czystości powierzchni. Wytyczne
dotyczące oceny  prawdopodobieństwa kondensacji  pary  wodnej  przed
nakładaniem farby

PN-EN  ISO  8502-
8:2005

Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i  podobnych
produktów. Badania służące do oceny czystości powierzchni.  Część 8:
Metoda polowa refraktometrycznego oznaczania wilgoci

PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery. Oznaczanie grubości powłoki
ISO 15184:2001 Farby i lakiery. Sprawdzenie twardości metodą ołówkową

Zalecenia do wykonania i odbioru antykorozyjnych zabezpieczeń konstrukcji stalowych drogowych obiektów
mostowych, nowelizacja w 2006 r. stanowiąca załącznik do zarządzenia nr 15 Generalnego Dyrektora Dróg
Krajowych i Autostrad z dnia 8 marca 2006 r.
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M.12.03.00  Kotwienie prętów na żywicy chemicznej

M.12.03.01  Klamrowanie  spękań  prętami  na  żywicy  iniekcyjnej,  zespolenie
żelbetowych oczepów z istniejącą konstrukcją przepustów

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) są
wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  związanych  z  wykonaniem  klamrowania
zinwentaryzowanych  spękań,  uszkodzeń  powierzchni  elementów  nośnych  dla  istniejących  obiektów
inżynierskich w ramach inwestycji pn „Ścieżki pieszo-rowerowe na zamkniętej linii kolejowej”

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji  Robót wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych STWiORB

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji   dotyczą  wykonania  Robót  wymienionych  w  p.  1.1.,
mających  na  celu  wykonanie otworów i wklejenie prętów lub kotew na żywicy iniekcyjnej. 

Prace swym zakresem obejmują: 

A) osadzenie   prętów   kotwiących   w   istniejącej   konstrukcji   ustroju   nośnego   w   celu  

B) wypełnienie otworu żywicą iniekcyjną,

C) osadzenie prętów kotwiących w istniejącej konstrukcji przyczółka (na pókach lub skrzydłach) w celu
zespolenia z nowoprojektowanym oczepem żelbetowym .

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1.  Kotwy  wklejane –  inaczej  kotwy  chemiczne  lub  żywiczne,  stosowane  do  mocowania  prętów
zbrojeniowych,  prętów  gwintowanych oraz  tulei  z  gwintem wewnętrznym do różnych rodzajów podłoża.
Kotwienie prętów polega na wykorzystaniu sił adhezji. Zaletami kotwienia wklejanego są:

- brak naprężeń w podłożach nowych jak i zniszczonych,

- szczelność mocowania,

- wysoka nośność. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 1.5.

Wykonawca  Robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  Robót  i  ich  zgodność  z  Dokumentacją
Projektową, STWiORB i poleceniami Kierownika Projektu. 

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów  podano  w  STWiORB  DM.00.00.00.  "Wymagania  Ogólne".  W
projekcie  przyjęto  mocowanie  prętów przy  użyciu żywic  epoksydowych.  Pręty  wklejane φ 12mm należy
osadzać w otworach o średnicy φ 16 mm.

2.2. Elementy mocujące

2.2.1. Żywica iniekcyjna 

Podstawowe dane techniczne:

M.12.00.00 STAL
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- Materiał podłoża: Beton zarysowany i niezarysowany, cegła, mur kamienny na zaprawie cementowej

- Zakres temeperatur podłoża: -50C  -  400C

- Kierunek montażu: Wszystkie

- Zakres temperatur podczas montażu: 50C  -  400C

- Zakres temperatur przechowywania i transportu: 50C  -  250C.

Cechy produktu:

- przydatność do kotwienia prętów zbojeniowych średnicy Ø12

- uniwersalny system do stosowania na placu budowy

- wysoka wytrzymałość zaprawy we wszystkich materiałach budowlanych.

2.2.2. Pręty wklejane

Podstawowe dane techniczne:

- Średnica: Ø12

- Klasa stali: A-IIIN 

- Gatunek stali:  Bst500S

- Charakterystyczna granica plastyczności fyk: 500 MPa

- Obliczeniowa granica plastyczności  fyd: 420 MPa

- Charakterystyczna wytrzymalość na rozciąganie ftk: 550 MPa

- Głębokość wklejenia: 350mm

- Otwór przelotowy: 14mm

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania Ogólne". Dopuszcza
się  stosowanie  zwykłych  wiertarek  udarowych.  Użyty  przez  Wykonawcę  sprzęt  wiertniczy  powinien
zapewniać ciągłość prowadzonych prac i uzyskanie właściwej jakości robót.

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania Ogólne".

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 5.

5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót 

Otwory   konstrukcyjne   lub   technologiczne   w   betonie   elementów   konstrukcyjnych   obiektów
inzynierskich    mogą    być  wykonywane  przy  użyciu  wierteł  widiowych.  Otwory  wykonywać  wiertarką
udarową.  Nieprzelotowe  otwory  konstrukcyjne  Wykonawca  obowiązany  jest   oczyścić  strumieniem
sprężonego   powietrza   o   ciśnieniu  nie  mniejszym  niż  0,6  MPa  lub  odkurzaczem  przemysłowym  i
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zabezpieczycie przed zanieczyszczeniem. Zlikwidowanie otworów technologicznych po ich wykorzystaniu
należy  do  Wykonawcy.  Wyrównanie   powierzchni   bocznych   otworów   konstrukcyjnych   wykonanych
metodą  wiercenia  perforacyjnego  należy  do Wykonawcy. Wyrównanie,  zabezpieczenie,  utrzymanie  oraz
rozbiórka   rusztowań,   pomostów   roboczych   i   innych   urządzeń  pomocniczych  niezbędnych  do
prowadzenia robót, należy do Wykonawcy. Minimalna   średnica   otworów:   1,2 d - przy   osadzaniu   „na
zaprawę"   i    1,1d   przy   osadzaniu   „na   materiał   pochodzenia żywicznego", gdzie d - średnica
mocowanego pręta. Wykonywanie robót związanych z przygotowaniem i montażem zbrojenia wg M.12.00.00

6. OBMIAR

6.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w  STWiORB „Wymagania ogólne”, pkt 8.

6. 2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiaru jest:

1  sztuka  wykonywanego  otworu  o  określonej  średnicy i   długości  z  przygotowaniem  zbrojenia  i
montażem  kotew  oraz  1  t przygotowanego i zmontowanego zbrojenia.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 8.

8.2. Odbiór końcowy

Odbiorowi   podlegają   roboty  objęte  umową  po  ich  całkowitym  zakończeniu.   Podstawą  odbioru
końcowego  jest  pisemne stwierdzenie  przez  Kierownika  Projektu  w  dzienniku budowy  zakończenia
wszystkich  robót  związanych  z  wykonaniem zbrojenia  i  spełnienia  wymagań  określonych  w  projekcie
technicznym,  STWiORB  oraz  innych  warunków  dotyczących  tych robót zawartych w  umowie.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Wykonanie  robót  podstawowych  oraz  wszystkich  robót  towarzyszących,  wynikających  z  warunków
realizacyjnych. Cena jednostkowa uwzględnia zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, dostarczenie
elementów pracę sprzętu, wykonanie otworów, zamocowanie prętów wklejanych, przygotowanie i montaż
zbrojenia oraz oczyszczenie miejsca pracy.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Specyfikacje

M.12.00.00 Stal

10.2. Inne dokumenty

- Instrukcje producenta sprzętu i zaprawy do mocowania kotew i prętów zbrojeniowych wklejanych. 
- WP-D, DP-31 Wytyczne projektowania rusztowań dla budowy mostów stalowych, żelbetowych lub z betonu
sprężonego.;  M.K. W-wa 1967r. 
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz 627, z późniejszymi
zmianami). 
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz 628, z późniejszymi zmianami) 
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- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. W sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr
112, poz 1206).

M.12.00.00 STAL

M.12.03.00  Kotwienie prętów na żywicy chemicznej

M.12.03.01 Klamrowanie spękań prętami na żywicy iniekcyjnej, zespolenie żelbetowych oczepów z istniejącą konstrukcją przepustów
64



                                                                                                                                                            SSTWiORB – BRANŻA MOSTOWA  

Remont i przebudowa przepustów oraz przebudowa mostu w ramach inwestycji 
pn „Ścieżki pieszo-rowerowe na zamkniętej linii kolejowej”

M.13.00.00 BETON

M.13.01.00 Beton konstrukcyjny 

M.13.01.01 Deskowanie i wykonanie elementów żelbetowych

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) są
wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z  wykonaniem  oraz  ułożeniem  betonu
konstrukcyjnego  w  monolitycznych  elementach  obiektów  inżynierskich  podlegających  przebudowie  lub
remoncie w ramach zamierzenia budowlanego: Remont i przebudowa przepustów oraz przebudowa mostu

w ramach inwestycji pn „Przepusty i most w ciągu pieszo-rowerowego”

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji  Robót wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej  specyfikacji  dotyczą zasad prowadzenia robót  związanych z wykonaniem
i odbiorem betonu konstrukcyjnego oraz ułożeniu go w monolitycznych elementach obiektów inżynierskich
zgodnie z dokumentacją projektową.

Zakres robót obejmuje:

- wykonanie elementów obiektów inżynierskich z betonów konstrukcyjnych o określonej klasie wytrzymałości.

1.4. Określenia podstawowe

Beton - materiał powstały ze zmieszania cementu, kruszywa grubego i drobnego, wody oraz ewentualnych
domieszek i dodatków, który uzyskuje swoje właściwości w wyniku hydratacji cementu.

Beton  konstrukcyjny  –  beton  w  monolitycznych  elementach  obiektu  inżynierskiego  klasy  C20/25  lub
wyższej.

Mieszanka betonowa -  mieszanina wszystkich składników betonu przygotowane zgodnie z recepturą na
beton o wymaganych właściowościach  przed jego związaniem.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy np. C25/30 klasyfikujący beton pod względem jego wytrzymałości
na ściskanie.

Klasy wytrzymałości betonu wg [1] określane są na podstawie wytrzymałości charakterystycznej na ściskanie
w 28 dniu dojrzewania betonu w badaniu próbek walcowych o średnicy 150 mm i wysokości 300 mm ( fckcyl)

lub próbek sześciennych o boku 150 mm (fckcube), pielęgnowanych zgodnie z [5]. Charakterystyczne klasy
wytrzymałości betonu wg [1] podano w tabl.1

Tablica 1. Klasy wytrzymałości betonu i odniesienie do klas betonu

Wg PN-EN 206-
1:2003

Minimalna
wytrzymałość

charakterystyczna
wyznaczana na

próbkach
sześciennych
150x150mm
fckcube[N/mm2]

Minimalna
wytrzymałość

charakterystyczna
wyznaczana na

próbkach
walcowych

Ø150/h300 mm 
fckcl[N/mm2]

klasa betonu 
wg PN-B0625 

oraz 
wg PN-91/S-10042)

Beton
niekonstrukcyjny

C8/10 10 8 -

C12/15 15 12 -

M.13.00.00 Beton

M.13.01.00 Beton konstrukcyjny 

M.13.01.01 Deskowanie i wykonanie elementów żelbetowych 65



                                                                                                                                                            SSTWiORB – BRANŻA MOSTOWA  

Remont i przebudowa przepustów oraz przebudowa mostu w ramach inwestycji 
pn „Ścieżki pieszo-rowerowe na zamkniętej linii kolejowej”

C16/20 20 16 B20

Beton konstrukcyjny C20/25 25 20 B25

C25/30 30 25 B30

C30/37 37 30 B35

C35/45 45 35 B45

C40/50 50 40 B50

C45/55 55 45 -

C50/60 60 50 B60

C55/67 67 55 -

C60/75 75 60 -

C70/85 85 70 -

C80/95 95 80 -

C90/105 105 90 -

C100/115 115 100 -

Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody,  którą zdolny  jest  wchłonąć beton do jego masy w stanie
suchym w określonym czasie badania, wg [2]

Stopień mrozoodporności - symbol literowo-liczbowy, np. F150, klasyfikujący beton pod względem jego
odporności na działanie mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą w badaniu liczbę cykli zamrażania i
odmrażania próbek betonowych, wg [2].

Stopień  wodoszczelności  –  symbol  literowo-liczbowy,  np.  W8,  klasyfikujący  beton  pod  względem
przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotnie zwiększoną wartość ciśnienia wody
w [MPa], działającego w czasie badania na próbki betonowe, wg [2].

Partia  betonu  –  iilość  betonu  o  tych  samych  wymaganiach  i  wytworzona  według  tej  samejrecepty  na
mieszankę betonową w tej samej betoniarni, podlegająca oddzielnej ocenie, wyprodukowana: – w okresie
umownym nie dłuższym niż 1 miesiąc, – z takich samych składników, w ten sam sposób i w tych samych
warunkach.

Oddziaływanie środowiska – takie oddziaływania chemiczne i fizyczne na beton, które wpływają na
niego lub na zbrojenie lub inne znajdujące się w nim elementy metalowe, a które nie zostały uwzględnione
jako obciążenie w projekcie konstrukcyjnym.

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i  z definicjami podanymi
w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 1.5. Dla betonu
konstrukcyjnego  stosowanego  w  drogowych  obiektach  inżynierskich  powinny  być  spełnione  wymagania
podane w Rozporządzeniu Ministra Transportu i  Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.  w sprawie
warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  drogowe  obiekty  inżynierskie  i  ich  usytuowanie”,
zwanym dalej Rozporządzeniem [24].

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania,  podano  w  DM.00.00.00
„Wymagania ogólne” [1] pkt 2. Należy stosować materiały, które są oznakowane znakiem CE lub B , i dla
których Wykonawca przedstawi deklarację zgodności z Polską Normą, Normą Zharmonizowaną, aprobatą
M.13.00.00 Beton
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techniczną wydaną przez IBDiM lub europejską aprobatą techniczną.

Dla  betonu  konstrukcyjnego  stosowanego  w  drogowych  obiektach  inżynierskich  powinny  być  spełnione
wymagania podane w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie.

 Niezbędne dane istotne z punktu widzenia:

· organizacji i ochrony robót budowlanych;

· zabezpieczenia interesu publicznego, prywatnego i interesu osób trzecich;

· ochrony środowiska;

· ochrony pożarowej;

· warunków bezpieczeństwa i higieny pracy;

· zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

· warunków organizacji ruchu;

· zabezpieczenia terenu budowy;

podano w STWiORB DM 00.00.00. Wymagania ogólne.

2.2. Wymagania szczegółowe 

Wykonawca  jest  zobowiązany  na  co  najmniej  dwa  tygodnie  przed  rozpoczęciem  robót  betonowych  do
opracowania i przedstawienia Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zaakceptowania:

- projektów technologii betonowania wraz z harmonogramem betonowań oraz projektów

rusztowań i deskowań (szczegóły w p.5.),

- planu badań laboratoryjnych betonów i badań mieszanki betonowej wykonywanych w

czasie betonowania, w tym projektu próbnych obciążeń, jeżeli taki jest wymagany

przepisami,

-  receptur  na betony konstrukcyjne o wymaganych właściwościach i  klasach zgodnych z Dokumentacją
projektową oraz STWiORB.

2.3. Wymagania dotyczące właściowości betonu konstrukcyjnego

Beton konstrukcyjny powinien mieć wytrzymałość określoną klasą wytrzymałości na ściskanie według PN-EN
206-1  [1]  zgodną  z  wymaganiami  ustalonymi  dla  klas  ekspozycji  betonu  według  norm  [1]  i  [3]  oraz
odpowiadać wymaganiom podanym w dokumentacji projektowej.

Beton  w  elementach  konstrukcji  narażonych  na  agresywne  oddziaływanie  zamrażania/rozmrażania  bez
środków odladzających albo ze środkami odladzającymi powinien wykazywać odporność na działanie mrozu
oznaczoną stopniem mrozoodporności według  [3] nie mniejszą niż:

- F100 w klasie ekspozycji XF1,

- F150 w klasach ekspozycji XF2, XF3 i XF4.

Beton  w  elementach  konstrukcji  narażonych  na  oddziaływanie  środowiska  chemicznie  agresywnego
powinien  wykazywać  odporność  na  penetrację  wody  pod  ciśnieniem  według  [7]  mierzoną  maksymalną
głębokością penetracji nie większą niż:

- 60 mm w klasie ekspozycji XA1,

- 50 mm w klasie ekspozycji XA2,

- 40 mm w klasie ekspozycji XA3.

Beton w  elementach konstrukcji narażonych na korozję spowodowaną chlorkami w klasach ekspozycji XD3 i
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XS3  powinien  wykazywać  odporność  na  penetrację  wody  pod  ciśnieniem według  PN-EN 12390-8  [35]
mierzoną maksymalną głębokością penetracji nie większą niż 40 mm.

2.4. Składniki mieszanki betonowej

Przez  cały  okres  betonowania  muszą  być  zapewnione  dostawy  identycznych  składników  mieszanki
betonowej. W tym celu należy zgromadzić w betoniarni odpowiednie ilości kruszyw i cementu potrzebne do
wylania fragmentów konstrukcji, które muszą być jednorodne (stanowią naturalną całość).

2.4.1. Cement

Do wykonania betonu konstrukcyjnego powinien być stosowany cement portlandzki spełniający
wymagania normy [13]:
- cement portlandzki CEM I o całkowitej zawartości alkaliów Na2Oeq według PN-EN 196-
2 do 0,8 % i początku wiązania według PN-EN 196-3 powyżej 120 minut o następujących klasach, zależnych
od klas betonu:
- do betonów C20/25 – CEM 32,5;,
- do betonów C25/30 i C30/37 – CEM 42,5;
- do betonów C35/45 i wyższych klas – CEM 52,5. 

Do betonu konstrukcyjnego stosowanego w elementach narażonych na oddziaływanie środowiska w klasach
ekspozycji XC2, XD1 oraz XF2 powinien być zastosowany cement CEM I odporny na siarczany (SR), 
zgodny z [13]. 

Dopuszcza się, w razie potrzeby, zastosowanie cementów o wysokiej wytrzymałości wczesnej (R). 

2.4.2. Kruszywo

Kruszywa do wykonania betonu konstrukcyjnego powinny odpowiadać wymaganiom normy [8]. Kruszywa
powinny  charakteryzować  się  stałością  cech  fizycznych  i  jednorodności  uziarnienia  pozwalającą  na
wykonanie betonu o stałej wymaganej jakości. Producent kruszywa powinien zapewnić odbiorcy dostęp do
procesu produkcyjnego oraz wgląd do Zakładowej Kontroli Produkcji.

Ziarna kruszywa mierzone wg PN-EN 933-1 nie powinny być większe niż:
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
- 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej
do kierunku betonowania. 

2.4.2.1. Kruszywo grube

Jako kruszywo grube należy stosować grysy bazaltowe lub granitowe (do wykonywania betonu 
przeznaczonych do pali dopuszcza się kruszywo żwirowe) o maksymalnym wymiarze ziarna nie większym 
niż 31,5 mm spełniające następujące wymagania podane poniżej:
◦ kategoria uziarnienia wg PN-EN 933-1:
▪ dla D/d ≤2 i D ≤ 11,2 Gc 85/20,
▪ dla D/d > 2 i D > 11,2 Gc 90/15,
◦ tolerancja uziarnienia, w zależności od wymiaru kruszywa:
▪ D/d < 4 GT 15,
◦ D/d ≤ 4 GT 17,5 (D – maksymalny wymiar kruszywa, d – minimalny wymiar kruszywa),
◦ zawartość pyłów mineralnych, wg PN-EN 933-1, nie powinna być większa niż 1,5% a kategoria nie wyższa 
niż f 1,5,
◦ kształt kruszywa grubego, wg PN-EN 933-3 lub PN-EN 933-4, kategoria nie wyższa niż FI20 lub SI20,
◦ zaleca się, aby procentowa zawartość ziaren o powierzchni przekruszonej i łamanej w kruszywie grubym, 
wg PN-EN 933-5, kategoria C100/0 (w przypadkach uzasadnionych technologicznie i potwierdzonych 
badaniami dopuszcza się niższe kategorie lub kruszywa naturalne),
◦ mrozoodporność w wodzie badana dla frakcji 8/16, wg PN-EN 1367-1, nie powinna być większa niż 2% 
(F2), a mrozoodporność w roztworze soli, wg PN-EN 1367-6 (w 1% roztworze NaCl), nie większa niż 6%, a 
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dla betonów do elementów pracujących w środowiskach XC4, XF4, XD4 lub XS3 mrozoodporność z wodzie 
powinna wynosić nie więcej niż F1,
◦ odporność na rozdrabnianie badana na frakcji 10/14, wg PN-EN1097-2, kategoria nie wyższa niż LA35,
◦ zgorzel słoneczna bazaltu badana na frakcji 10/14, wg PN-EN 1367-3, kategoria BLLA,

◦ reaktywność alkaliczna z cementem, wg PN-B-06714-34:1991, nie wywołująca zwiększenia wymiarów 
liniowych ponad 0,1% lub stopień reaktywności 0, wg PN-B-06714-46:1992,
◦ zawartość związków siarki całkowitej, wg PN-EN 1744-1, nie powinna być wyższa niż 1% a zawartość 
siarczanów rozpuszczalnych, wg PN-EN 1744-1, kategoria nie wyższa niż AS0,2,
◦ zawartość chlorków rozpuszczalnych w wodzie, wg PN-EN 1744-1, wartość nie wyższa niż 0,02,
◦ zawartość zanieczyszczeń organicznych, wg PN-EN 1744-1, nie powodująca barwy ciemniejszej od 
wzorcowej,
◦ w kruszywie nie dopuszcza się grudek gliny. 

2.4.2.2. Kruszywo drobne o uziarnieniu nie większym od 4mm

Jako  kruszywo  drobne  powinny  być  stosowane  kruszywa  o  maksymalnym  uziarnieniu  do 4  mm,
spełniające poniższe wymagania:

· uziarnienie, wg PN-EN 933-1, wymagana kategoria nie niższa niż GF85,
· zawartość pyłów mineralnych, wg PN-EN 933-1, nie powinna być większa niż 3,0% a kategoria nie wyższa 
niż f3, 

· reaktywność alkaliczna z cementem, wg PN-B-06714-34:1991, nie wywołująca zwiększenia
wymiarów liniowych ponad 0,1%, lub stopień reaktywności 0, wg PN-B-06714-46:1992,
· zawartość związków siarki całkowitej, wg PN-EN 1744-1, nie powinna być wyższa niż 1%,
a zawartość siarczanów rozpuszczalnych, wg PN-EN 1744-1, kategoria nie wyższa niż AS 0,2,
· zawartość zanieczyszczeń organicznych, wg PN-EN 1744-1, nie powodująca barwy
ciemniejszej ciemniejszej od wzorcowej,
· zawartość lekkich zanieczyszczeń organicznych, wg PN-EN 1744-1, dla betonów, dla
których wymaga się podwyższonej jakości wyglądu powierzchni, nie powinna być większa
niż 0,25%, 

· nie dopuszcza się grudek gliny. 

Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone doświadczalnie. Dla kruszyw o maksymalnym
uziarnieniu do 16 mm, do 22,5 mm oraz do 31,5 mm można posłużyć się krzywymi granicznymi
podanymi w tabl. 2.

Tablica 2. Zalecane krzywe graniczne uziarnienia kruszywa D≤16,0, D≤22,5 i D≤ 31,5 do betonu.

sito #
[mm]

ułamek masowy
kruszywa
przechodzący przez
sito, [%], D ≤ 16,0 

ułamek masowy
kruszywa
przechodzący przez
sito, [%], D ≤ 22,5 

ułamek masowy kruszywa
przechodzący przez sito,
[%], D ≤ 31,5

0,25 3 do 8 2 do 9 2 do8

0,50 7 do 20 5 do 17 5 do 18

1,0 12 do 32 9 do 26 8 do 28

2,0 21 do 42 16 do 38 14 do 37

4,0 36 do 56 28 do 51 23 do 47

8,0 60 do 79 45 do 67 38 do 62

16,0 100 73 do 91 62 do 80

22,4 - 100 76 do 92

31,5 - - 100

2.4.3. Woda zarobowa do betonu
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Wodę zarobową do betonu zaleca się czerpać z wodociągów miejskich. Stosowanie wody wodociągowej nie
wymaga badań. Woda zarobowa dla betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1008:2004.

2.4.4. Domieszki i dodatki do betonu

Do  betonu  zaleca  się  stosowanie  domieszek  modyfikujących  właściwości  mieszanki  lub
stwardniałego  betonu,  pod  warunkiem  przeprowadzenia  kontroli  skutków  ubocznych,  takich  jak:
zmniejszenie  wytrzymałości,  zwiększenie  nasiąkliwości  i  skurczu  po  stwardnieniu  betonu.  Należy
też  ocenić  wpływy  domieszek  na  zmniejszenie  trwałości  betonu.  Całkowita  ilość  domieszek  nie
powinna  być  większa  od  ilości  zalecanej  przez  ich  producenta  i  nie  większa  niż  50  g  na  każdy  kg
cementu  (chyba,  że  znany  jest  wpływ  większego  dozowania  na  trwałość  betonu).
Do  betonu  przeznaczonego  do  wykonania  elementów  narażonych  na  oddziaływanie  środowiska  w
klasach  ekspozycji:  XF2,  XF3,  XF4  należy  stosować  domieszki  napowietrzające,  zgodnie  z
wymaganiami  normy  [1].  Przydatność  domieszek  do  betonu  powinna  być  ustalona  na  podstawie
wymagań  określonych  w  normach  [9],  [10]  i  [11].  W  składzie  i  właściwościach  stosowanych
domieszkach,  z  uwagi  na  trwałość  betonu,  szczególnie  istotne  są:
-zawartość chloru i chlorków rozpuszczalnych w wodzie,
-zawartość alkaliów,
-oddziaływanie korozyjne.
W  przypadku  stosowania  więcej  niż  jednej  domieszki,  kompatybilność  tych  domieszek  należy
sprawdzić  w  badaniach  wstępnych.  Kompatybilność  domieszki  napowietrzającej  z  innymi
domieszkani  należy  stwierdzić  na  podstawie  kryteriów  dotyczących  domieszek  napowietrzających,
określonych  w  [10].  Stosowanie  domieszki  napowietrzającej  w  betonie  wykonanym  z  cementu
innego  niż  CEM  I  wymaga  także  sprawdzenia  w  badaniach  wstępnych,  odniesionych  do  kryteriów
zawartych w Dopuszcza  się  stosowanie  do  betonu  dodatku  pyłu  krzemionkowego  według  normy  [11]  

2.5. Skład mieszanki betonowej

2.5.1. Ustalanie składu mieszanki betonowej

Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony tak, aby przy najmniejszej ilości wody zapewnić
szczelne ułożenie mieszanki zagęszczanej metodą wibrowania. Skład mieszanki betonowej ustala
laboratorium Wykonawcy lub zaakceptowanej wytwórni betonów i wymaga on zakceptowania
przez Inżyniera/Kierownika projektu.
Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą [1] i następującymi zasadami:
· skład mieszanki betonowej powinien przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne
ułożenie mieszanki zagęszczanej metodą wibrowania,
· wartość wskaźnika w/c nie większa niż 0,5 dla C20/25 i C25/30 i nie więcej niż 0,45 dla
pozostałych betonów konstrukcyjnych., W trakcie betonowania należy utrzymywać wartość
wskaźnika w/c możliwie na tym samym poziomie. W wypadku wykonywania betonów
architektonicznych różnice w wartości wskaźnika w/c nie powinny przekraczać 0,02,
· odpowiednią urabialność mieszanki uzyskuje się przez dobór konsystencji mieszanki oraz
dobór odpowiedniej ilości zaprawy i łącznej ilości cementu oraz frakcji kruszywa poniżej 0,125
mm, klasa konsystencji mieszanki betonowej wg metody opadu stożka, wg PN-EN 12350-2,
powinna wynosić S2 (od 50 do 90 mm) lub S3 (od 100 do 150 mm),
· minimalna zawartość cementu nie powinna być mniejsza niż podano w [1] i [3] w zależności
od klas ekspozycji, przy czym dla klas ekspozycji XD3 i XS3 minimalna zawartość cementu nie
powinna być mniejsza niż 380 kg/m3,
· maksymalna zawartość cementu nie powinna przekraczać 400 kg/m3 dla C20/25 i C25/30 i
450 kg/m3 dla pozostałych betonów,
· zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie
zapewniać niezbędną urabialność przy zagęszczeniu metodą wibrowania przez wibrowanie
oraz nie powinna być większa niż: - 42% przy kruszywie grubym do 16 mm, - 38% przy
kruszywie grubym do 22,5 mm, - 37% przy kruszywie grubym do 31,5 mm,
· zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg PN-EN
12350-7 nie powinna przekraczać:
1. wartości 2 % w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających,
2. nie mniej niż 4% dla betonów narażonych na czynniki atmosferyczne, w tym
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zamrażanie i odmrażanie, ale nie powinna również przekraczać wartości 6,0%.
Przy ustalaniu składu betonu średnia wytrzymałość na ściskanie fcm próbek powinna większa niż
wartość fck z zapasem niezbędnym dla spełnienia kryteriów zgodności podanych w [1] p.8.2.1.
Zaleca się, aby zapas był dwa razy większy niż przewidywane odchylenie standardowe i wynosił
od 6 do 12 MPa.
fcm > fck + (6 – 12) [MPa]
fcm – średnia wytrzymałość betonu na ściskanie,
fck – wytrzymałość charakterystyczna betonu na ściskanie oznaczona na próbkach sześciennych. 

2.7. Pozostałe właściwości betonu

Beton do konstrukcji inżynierskich musi spełniać wymagania zestawione w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagane właściwości betonu

lp. cecha wymaganie metoda badań wg

1 wytrzymałość 
ocena klasy wytrzymałości wg tab. 
14. PN-EN
206-1 

PN-EN 12390-3

2 nasiąkliwość do 5% PN-B-06250:1988

3 
głębokość
penetracji wody
pod ciśnieniem

- 60 mm w klasie ekspozycji XA1,
- 50 mm w klasie ekspozycji XA2,
- 40 mm w klasie ekspozycji XA3.

PN-EN 12390-8

W8 PN-B-06250:1988

4 mrozoodporność 

- F100 w klasie ekspozycji XF1,
- F150 w klasach ekspozycji XF2, 
XF3 i XF4.
ubytek masy nie większy od 5%. 
spadek
wytrzymałości nie większy od 20 % 
po x
cyklach zamrażania i odmrażania 
(Fx)

PN-B-06250:1988

Jeżeli  od  betonów  konstrukcyjnych  wymaga  się  spełnienia  innych  parametrów  użytkowych,  skład
mieszanki  betonowej  musi  być  odpowiednio  zaprojektowany  a  spełnienie  przez  stwardniały  beton
określonych  wymagań  musi  być  sprawdzone  i  potwierdzone  wynikami  badań  zarobu  próbnego  

3. SPRZĘT

3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  D-M-00.00.00  „Wymagania  ogólne”,  pkt  3.  Sprzęt  do
wykonania robót musi uzyskać akceptację Inżyniera.

3.2. Wytwórnia mieszanki betonowej

Należy  korzystać  wyłącznie  z  nowoczesnych  węzłów  betoniarskich  zapewniających  powtarzalność
dozowania poszczególnych składników, domieszek i dodatków oraz mających oprzyrządowanie do pomiaru
rzeczywistej wilgotności kruszywa, co pozwala na bieżąco korygować ilości wody w mieszance. Wytwórnia
powinna być zlokalizowana od miejsca wbudowania tak, aby móc przetransportować mieszankę w ciągu
maksymalnie jednej godziny. Betoniarka nie może zakłócać warunków ochrony środowiska, tj. powodować
zapylenia terenu,  zanieczyszczenia  wód i  wywoływać hałas  powyżej  dopuszczalnych 50 decybeli.  Teren
wytwórni musi być ogrodzony i zabezpieczony pod względem bhp i ppoż. Składowiska materiałów powinny
być  utwardzone,  materiały  zabezpieczone  przed  możliwością  mieszania  się  poszczególnych  rodzajów  i
frakcji.  Wytwórnia  musi  mieć  doprowadzoną  energię  elektryczną  i  wodę.  Wykonawca  musi  posiadać
świadectwo  dopuszczenia  wytwórni  do  ruchu  przez  inspekcję  sanitarną  i  władze  ochrony  środowiska.
Betoniarnia  powinna  mieć  pełne  wyposażenia  gwarantujące  właściwą,  zgodną  z  wymaganiami,  jakość
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wytwarzanej mieszanki betonowej i  stałość jej  właściwości.  Węzeł betoniarski musi spełniać następujące
warunki:

- dozowanie wagowe cementu z dokładnością ±3%,

- dozowanie wagowe kruszywa z dokładnością ±3%,

- dozowanie wody może być objętościowe przy pomocy objętościomierza przepływowego z

dokładnością ±3%,

- dozowanie domieszek z dokładnością ±5%,

- musi istnieć możliwość dozowania kilku rodzajów kruszyw,

- mieszanie składników musi się odbywać w betoniarce o wymuszonym działaniu,

- zabrania się stosowania betoniarek wolnospadowych,

- silosy na cement muszą mieć zapewnioną wymaganą szczelność z uwagi na wilgoć

atmosferyczną

- domieszki muszą być przechowywane w pomieszczeniach gwarantujących utrzymanie

temperatury nie niższej niż +5oC.

Wytwórnia musi posiadać Zakładową Kontrolę Produkcji, dozatory i wagi muszą mieć aktualne

świadectwa legalizacji.

3.3. Mieszanie składników

Mieszanie  składników  musi  odbywać  się  wyłącznie  w  betoniarkach  o  wymuszonym  działaniu,
zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych.

3.4. Warunki prowadzenia produkcji

Przed  przystąpieniem do produkcji,  wszystkie  zespoły  i  urządzenia  betoniarni  mające  wpływ  na jakość
produkowanej mieszanki zostaną komisyjnie sprawdzone, co zostanie potwierdzone protokołem podpisanym
przez Wykonawcę i Inżyniera/Kierownika projektu. Produkcja może odbywać się jedynie na podstawie recept
laboratoryjnych  opracowanych  przez  Wykonawcę  lub  na  jego  zlecenie  i  zaakceptowanych  przez
Inżyniera/Kierownika  projektu.  Wykonawca  musi  mieć  na  budowie  własne,  zaakceptowane  przez
Inżyniera/Kierownika projektu laboratorium lub  też,  za  zgodą Inżyniera/Kierownika  projektu,  zleci  nadzór
laboratoryjny  niezależnemu,  zaakceptowanemu  przez  Inżyniera/Kierownika  projektu  laboratorium.  Czas
mieszania składników powinien trwać min 2 minuty ale też być jak najkrótszy, ustalony doświadczalnie, w
zależności  od  składu  i  wymaganej  konsystencji  produkowanej  mieszanki  oraz  rodzaju  urządzenia
mieszającego, zapewniający wytworzenie mieszanki spełniającej wszystkie wymagania.

3.5. Zagęszczanie

Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować wibratory wgłębne o częstotliwości min.6000 drgań/
min z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia krzyżującymi się w
płaszczyźnie  poziomej.  Belki  i  łaty  wibracyjne  stosowane  do  wyrównywania  powierzchni  betonu  płyt
pomostów powinny charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

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

4.2. Transport i przechowywanie cementu

Transport i przechowywanie cementu powinny być zgodne z PN-EN 197-1:2002 [2] i BN-88/6731-08 [5].
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Cement workowany powinien być składowany składach otwartych (w wydzielonych miejscach zadaszonych
na otwartym terenie, zabezpieczonych z boków przed opadami) lub w magazynach zamkniętych (budynkach
lub  pomieszczeniach o szczelnym dachu i  ścianach).  Podłoża składów otwartych  powinny być twarde i
suche,  odpowiednio  pochylone,  zabezpieczające  cement  przed  ściekami  wody  deszczowej  i
zanieczyszczeń. Podłogi  magazynów zamkniętych powinny być suche i  czyste, zabezpieczające cement
przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Do  transportu  cementu  luzem  należy  stosować  cementowagony  i  cementosamochody  wyposażone  we
wsypy  umożliwiające  grawitacyjne  napełnianie  zbiorników  i  urządzenie  do  ładowania  i  wyładowania
cementu.  Cement  wysyłany luzem powinien mieć identyfikator  zawierający dane zgodnie z PN-EN 197-
1:2002 [2]. Cement luzem powinien być przechowywany w specjalnych magazynach (zbiornikach stalowych,
żelbetowych  lub  betonowych  przystosowanych  do  pneumatycznego  załadowywania  i  wyładowywania
cementu luzem, zaopatrzonych w urządzenia do przeprowadzenia kontroli objętości cementu znajdującego
się w zbiorniku  lub otwory  do przeprowadzenia  kontroli  cementu,  włazy do czyszczenia oraz klamry na
wewnętrznych ścianach).

Do każdej partii dostarczanego cementu powinien być dołączony dokument dostawy zawierający dane oraz
sygnaturę odbiorczą kontroli  jakości  wg PN-B-197-1:2002 [2].  Każda partia  cementu,  dla  której  wydano
oddzielne  świadectwo  jakości  powinna  być  przechowywana  osobno  w  sposób  umożliwiający  jej  łatwe
rozróżnienie.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależy od miejsca przechowywania. Cement nie może być
użyty po upływie terminu trwałości podanego przez producenta, w przypadku przechowywania w składach
zamkniętych.

4.3. Transport i magazynowanie kruszywa

Kruszywo  należy  transportować  i  przechowywać  w  warunkach  zabezpieczających  je  przed
rozfrakcjowaniem,  zanieczyszczeniem  oraz  zmieszaniem  z  kruszywem  innych  klas  petrograficznych,
asortymentów,  marek  i  gatunków.  Kruszywo  powinno  być  składowane  na  dobrze  zagęszczonym  i
odwodnionym podłożu.

4.4. Ogólne zasady transportu masy betonowej

Masę betonową należy transportować środkami nie powodującymi segregacji ani zmian w składzie masy w
stosunku do stanu początkowego. Masę betonową można transportować mieszalnikami samochodowymi
(„gruszkami”).  Ilość  „gruszek”  należy  dobrać  tak,  aby  zapewnić  wymaganą  szybkość  betonowania  z
uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii
samochodu.  Niedozwolone  jest  stosowanie  samochodów  skrzyniowych  ani  wywrotek.  Czas  trwania
transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca układania masy betonowej o takiej
konsystencji, jaka została ustalona dla danego sposobu zagęszczania i rodzaju konstrukcji.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:

- 90 minut przy temperaturze otoczenia nie wyższej niż + 15ºC,

- 70 minut przy temperaturze otoczenia + 20ºC,

- 30 minut przy temperaturze otoczenia nie niższej niż + 30ºC.

- W celu przedłużenia czasu transportu należy stosować domieszki opóźniające czas wiązania w ilościach
zgodnych z kartą techniczną.

Latem,  gdy  przy  dłuższym  czasie  transportu  beton  zaczyna  sztywnieć,  należy  awaryjnie  dozować  do
mieszanki w betonowozie niewielką ilość superplastyfikatora lub opóźniacza.

Mieszankę powinno się dostarczać do miejsca ułożenia w pojemnikach o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich
opróżnianie.  Do dostarczania  mieszanki  na  odległość  nie  większą  niż  10  m dopuszcza się  stosowanie
przenośników taśmowych jednosekcyjnych przy zachowaniu następujących warunków:

a) masa betonowa powinna być co najmniej konsystencji plastycznej,

b) szybkość posuwu taśmy nie powinna być większa niż 1 m/s,

c)  kąt  pochylenia  przenośnika  nie  powinien  być  większy  niż  180  przy  transporcie  do  góry  i  120  przy
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transporcie w dół,

d)  przenośnik  powinien  być  wyposażony  w  urządzenie  do  równomiernego  wysypywania  masy  oraz  do
zgarniania zaprawy i zaczynu z taśmy przy jej ruchu powrotnym przy czym zgarnięty materiał powinien być
stopniowo wprowadzony do dostarczanej masy betonowej.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót

Ogólne zasady wykonywania robót podano w DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 5.

Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacja projektową, wymaganiami STWiORB, PZJ
opracowanych  przez  Wykonawcę  i  zaakceptowanych  przez  Inżyniera/Kierownika  projektu  oraz  z
wymaganiami  normy  [1]  i  dokumentacją  technologiczną  dostarczoną  przez  Wykonawcę,  również
zaakceptowaną  przez  Inżyniera/Kierownika  projektu.  Dokumentacja  technologiczna  dostarczona  przez
Wykonawcę powinna zawierać projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w
jakich  będą  wykonywane  roboty  betoniarskie,  projekty  wykonawcze  rusztowań  i  deskowań,  projekt
technologiczny betonowania.

Projekt technologiczny betonowania powinien obejmować:
a) projekt dróg dojazdowych i technologicznych,
b) wybór składników betonu,
c) opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
d) sposób wytwarzania mieszanki betonowej,
e) sposób transportu mieszanki betonowej,
f) projekt betonowania uwzględniający ustawienie pomp podających beton i sposób dojazdu
betonowozów,
g) kolejność i sposób betonowania,
h) wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w przerwach,
i) sposób pielęgnacji betonu,
j) warunki rozformowania konstrukcji,
k) metodologię naprawy ewentualnych błędów wykonania, w tym naprawy powierzchni betonu,
l) zestawienie koniecznych badań wykonywanych w trakcie betonowania i laboratoryjnych pobranych próbek.

Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują:
· roboty przygotowawcze (w tym wykonanie deskowań i rusztowań),
· wytworzenie mieszanki betonowej,
· podawanie, układanie i zagęszczanie mieszanki betonowej,
· pielęgnację betonu,
· rozbiórkę deskowań i rusztowań,
· wykańczanie powierzchni betonu,
· roboty wykończeniowe i porządkowe 

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed  przystąpieniem  do  robót  betoniarskich,  powinna  być  stwierdzona  przez  Inżyniera  prawidłowość
wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności:

– prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp.,

– prawidłowość wykonania zbrojenia,

– zgodność rzędnych z dokumentacja projektową,

– czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny.

– przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej,

– prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania przerw dylatacyjnych,
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warstw izolacyjnych, ułożenia łożysk itp.,

–  prawidłowość  rozmieszczenia  i  niezmienność  kształtu  elementów  wbudowywanych  w  betonową
konstrukcję (kanały, wpusty, sączki, kotwy, rury itp.),

– gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania.

5.2.1. Deskowania

Należy zapewnić  wysoką jakość deskowania i  jego montażu. Wykonawca dostarczy projekt techniczny
deskowań wg [14], wykonany w oparciu o rysunki zawarte w dokumentacji projektowej lub wg własnego
opracowania.  Projekt  deskowań  powinien  być  każdorazowo  oparty  na  obliczeniach  statycznych  i
wytrzymałościowych. Ustalona konstrukcja deskowań powinna być sprawdzona na siły wywołane parciem
świeżej  masy  betonowej  i  uderzenia  przy  jej  wylewaniu  z  pojemników  z  uwzględnieniem  szybkości
betonowania, sposobu zagęszczenia i obciążania pomostami roboczymi. Poza tym w trakcie projektowania
deskowania należy uwzględnić szerokość deskowania, kierunek jego ułożenia, podział na odcinki, rozstaw
i rozmieszczenie kotew, aby ze względu na właściwość betonu do odwzorowania powierzchni deskowania,
nie doprowadzić do wizualnego zaburzenia zaplanowanej kompozycji architektonicznej.

Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki:

• zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji,

• zapewniać  odpowiednią  szczelność,  przez  zastosowanie  uszczelek  na  łączeniach  elementów
deskowania.  Połączenia  na  śruby  między  płytami  są  niedozwolone,  W  przypadku  braku  wymaganej
szczelności większe wypływy mieszanki mogą prowadzić nie tylko do zmian barwy betonu, ale także do
odsłonięcia ziaren kruszywa i powstania „gniazd żwirowych”, a nawet do osłabienia nośności konstrukcji.
Nieszczelne deskowania mogą też być przyczyną powstawania tzw. „firanek” na powierzchni betonu, 

• wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych,

• powierzchnie  deskowań  stykające  się  z  betonem  powinny  być  pokryte  środkiem  adhezyjnym
zaakceptowanym przez Inżyniera/Kierownika projektu. Do deskowań należy stosować środki adhezyjne:

• właściwie dobrane do warunków atmosferycznych,

• umożliwiające równomiernie nałożenie na powierzchni deskowań,

• pozwalające  na  usunięcie  ewentualnego  nadmiaru  (zbyt  duża  ilość  może  spowodować
odbarwienia powierzchni),

• zapewniać wykończenie powierzchni betonu, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej,

W celu uzyskania jednolitej powierzchni widocznych powierzchni betonowych:
- w  przypadku  deskowania  drewnianego  należy  stosować  deskowania  z  tego  samego

gatunkudrewna, nie należy stosować do betonowania jednego elementu deskowań nowych i używanych,  
- w  przypadku  deskowania  ze  sklejki  wodoodpornej  należy  dążyć  do  wyeliminowaniamożliwości

wystąpienia  tzw.  „marmurków”  powstających  w  wyniku  osadzania  się  kropel  wody  na  niechłonnej
powierzchni deskowania (lokalnie powstają wówczas miejsca o różnych wartościach wskaźnika w/c, które
prowadzą do powstawania jasnych i ciemnych plam, beton o mniejszym w/c jest ciemniejszy zaś beton o
wyższym w/c jest jaśniejszy,

- w przypadku deskowania stalowego należy dążyć do wyeliminowania powstawania rdzawychplam.
Deskowania powinny być przed wypełnieniem mieszanką betonową dokładnie sprawdzone i odebrane,

aby  wykluczyć  możliwość  powstania  zniekształceń  lub  odchyleń  w  wymiarach  betonowej  konstrukcji.
Wykonanie deskowania powinno być odebrane, a fakt ten odnotowany w dzienniku budowy.

Dopuszcza się następujące odchylenia deskowań od wymiarów nominalnych przewidzianych 
dokumentacją projektową:

1. rozstaw żeber deskowań ± 0,5% i nie więcej niż 2 cm,
2. grubość desek jednego elementu deskowania: ± 0,2 cm,
3. odchylenie deskowań od prostoliniowości lub od płaszczyzny o 1%,
4. odchylenie ścian od pionu o ± 0,2%, lecz nie więcej niż 0,5 cm,
5. wybrzuszenie powierzchni o  ± 0,2 cm na odcinku 3 m,

Odchyłki wymiarów wewnętrznych deskowania (przekrojów betonowych):
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0,2% wysokości lecz nie więcej niż –0,5 cm,
+0,5% wysokości, lecz nie więcej niż +2 cm,
0,2% grubości (szerokości), lecz nie więcej niż –0,2 cm,
+0,5% grubości (szerokości), lecz nie więcej niż +0,5 cm.

Dopuszcza się następujące ugięcia deskowań:
1/200 l - w płytach i belkach pomostów obiektów inżynieryjnych,
1/400 l - w deskach deskowań widocznych powierzchni obiektów betonowych i żelbetowych,
1/250 l - w deskach deskowań niewidocznych powierzchni obiektów betonowych i żelbetowych. 

Wszystkie deskowania powinny być tego samego typu i wytworzone przez jednego producenta.

Wszystkie krawędzie betonu powinny być ścięte pod kątem 45° za pomocą listwy trójkątnej o boku 15 do
25 mm. Listwy te muszą być następnie usuwane z wykonanej konstrukcji.

5.3.2. Rusztowania

Rusztowania  i  ich  posadowienie  do  wykonania  ustroju  niosącego  należy  wykonać  według  projektu
technologicznego,  opartego  na  obliczeniach  statyczno-wytrzymałościowych.  Rusztowania  muszą
uwzględniać  podniesienie  wykonawcze  ustroju  niosącego  (podane  w  dokumentacji  projektowej)  oraz
wpływ  osiadania  samych  podpór  tymczasowych  przyjętych  przez  Wykonawcę.  Sposób  posadowienia
rusztowania mostów należy uzgodnić z administratorem cieku lub rzeki oraz uzyskać wszelkie pozwolenia.

W konstrukcji rusztowań można dopuścić następujące odchylenia od wymiarów lub położenia: 
1)zmniejszenie przekroju elementu nie więcej niż o 1,5%,
2)odchylenie rozstawu pali lub ram do 5%, lecz nie więcej niż o 20 cm,
3)odchylenie od pionu pali lub ram do 0,01 radiana lecz nie więcej niż wychylenie o ± 10 cm w poziomie,
4)różnice w rozstawie belek poprzecznych (oczepów) lub podłużnic (rygli lub dźwigarów) o ± 2,0 cm,
5)różnice w położeniu górnej krawędzi oczepu +2 cm i –1 cm, 6)strzałki 
różne od obliczeniowych do 5,0%.

Na  rusztowaniach  powinny  być  pomosty  robocze  z  desek  z  obustronnymi  poręczami  wysokości  co
najmniej 1,10 m i z krawężnikami wysokości 15 cm, zgodnie z wymaganiami bhp.

5.4. Wytworzenie mieszanki betonowej

Wytwarzanie  mieszanki  betonowej  powinno  odbywać  się  wyłącznie  w  wyspecjalizowanym  zakładzie
produkcji  betonu,  który  może  zapewnić  spełnienie  określonych  w  STWiORB wymagań.  Wykonywanie
masy  betonowej  powinno  odbywać  się  na  podstawie  recepty  roboczej  zaakceptowanej  przez
Inżyniera/Kierownika  projektu.  Zakład  wytwórczy  mieszanki  powinien  posiadać  Zakładową  Kontrolę
Produkcji.

Przygotowując  mieszankę  betonową,  cement  i  kruszywo  powinno  się  dozować  wyłącznie  wagowo  z
dokładnością  3%,  domieszki  i  dodatki  stosowane  w ilościach  ≤  5% w  stosunku  do  masy  cementu  z
dokładnością  5%,  a  wodę  można  dozować  objętościowo  z  dokładnością  3%.  Wagi  powinny  być
kontrolowane  co  najmniej  raz  w  roku.  Urządzenia  dozujące  wodę  i  płynne  domieszki  powinny  być
sprawdzane co najmniej raz w miesiącu. Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę
związaną ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

Składniki powinno się mieszać wyłącznie w betoniarkach przeciwbieżnych. Czas mieszania powinien być
ustalony  doświadczalnie  w  zależności  od  składu  mieszanki  betonowej  oraz  od  rodzaju  urządzenia
mieszającego, do momentu uzyskania jednorodnego wyglądu mieszanki betonowej, jednak nie powinien
być krótszy niż 2 minuty.

Domieszki, jeśli są stosowane, należy dodawać ściśle według zaleceń ich producentów.

5.5. Podawanie, układanie i zagęszczanie mieszanki betonowej
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5.5.1. Roboty przed przystąpieniem do układania mieszanki betonowej

Przed  przystąpieniem do układania  betonu  należy  sprawdzić  prawidłowość  wykonania  wszystkich  robót
poprzedzających betonowanie, zgodnie z pkt.5.3.

Deskowanie należy pokryć środkiem antyadhezyjnym dopuszczonym do stosowania w budownictwie.

Należy  pamiętać  o  wykonaniu  wszelkiego  rodzaju  otworów,  nisz,  zagłębień,  zamocowań  zgodnie  z
dokumentacją  projektową.  Wszystkie  konsekwencje  wynikające  z  braku  lub  nieprawidłowości  tych
elementów obciążają całkowicie Wykonawcę zarówno jeśli  chodzi o późniejsze rozkucia i  naprawy, jak i
ewentualne  opóźnienia  w  wykonaniu  prac  własnych  i  towarzyszących  (wykonywanych  przez  innych
podwykonawców).

5.5.2. Układanie mieszanki betonowej

Przy stosowaniu pomp do układania mieszanki betonowej wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji
mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą spada.

W przypadku gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do
wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m).

Przy  wykonywaniu  elementów  konstrukcji  monolitycznych  należy  przestrzegać  dokumentacji
technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia:

– w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub
rurociągu  pompy,  bądź  też  za  pośrednictwem  rynny,  warstwami  o  grubości  do  40  cm,  zagęszczając
wibratorami wgłębnymi;

–  przy  wykonywaniu  płyt  mieszankę betonową należy  układać  bezpośrednio  z  pojemnika  lub  rurociągu
pompy;

– przerwa w układaniu poszczególnych warstw nie powinna być dłuższa niż 15 min.

5.5.3. Zagęszczanie mieszanki betonowej

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy stosować następujące warunki:

- wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy nie
większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej,

-  podczas  zagęszczania  wibratorami  wgłębnymi  nie  wolno  dotykać  zbrojenia  ani  deskowania  buławą
wibratora,

- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5÷8 cm w warstwę
poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20÷30 s, po czym wyjmować powoli w stanie
wibrującym, prędkość wyciągania buławy nie powinna być większa niż 8cm/s

- kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35¸- 0,7 m,

- grubość płyt zagęszczanych wibratorami nie powinna być mniejsza niż 12 cm; płyty o mniejszej grubości
należy zagęszczać za pomocą łat wibracyjnych,

-  belki  (łaty)  wibracyjne  powinny  być  stosowane  do  wyrównania  powierzchni  betonu  płyt  pomostów  i
charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości,

- czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą) wibracyjną w jednym miejscu powinien
wynosić od 30 do 60 s,

-  wibratory  przyczepne  mogą  być  stosowane  do  zagęszczania  mieszanki  betonowej  w  elementach  nie
grubszych niż 0,5 m, przy jednostronnym dostępie oraz 2,0 m przy obustronnym,

- zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 1,0 do
1,5  m  w  kierunku  długości  elementu.  Rozstaw  wibratorów  należy  ustalić  doświadczalnie,  tak  aby  nie
powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne
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- niedopuszczalne jest zetknięcie się buławy z deskowaniem i zbrojeniem,

- górny obszar elementów pionowych powinien być wtórnie zawibrowany

Oprzyrządowanie, czasy i  sposoby wibrowania powinny być uzgodnione i  zatwierdzone przez Inżyniera.
Zabrania się wyładunku mieszanki w jedną hałdę i rozprowadzenie jej przy pomocy wibratorów.

5.5.4. Przerwy w betonowaniu

Przerwy  w  betonowaniu  należy  sytuować  w  miejscach  przewidzianych  w  dokumentacji  projektowej.
Ukształtowanie  powierzchni  betonu  w  przerwie  roboczej  powinno  być  uzgodnione  z  Inżynierem,  a  w
prostszych  przypadkach  można  się  kierować  zasadą,  że  powinna  ona  być  prostopadła  do  kierunku
naprężeń głównych, ukształtowana i zlokalizowana zgodnie z normami [15] i [16]. Powierzchnia betonu w
miejscu  przerwania  betonowania  powinna  być  starannie  przygotowana  do  połączenia  betonu
stwardniałego ze świeżym przez:

- usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego luźnych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego
szkliwa cementowego,

- obfite  zwilżenie  wodą  i  narzucenie  warstwy  kontaktowej  z  gęstego  zaczynu  cementowego  o
grubości 2-3 mm lub zaprawy cementowej 1:1 o grubości 5 mm i układanie betonu metodą świeże na
świeże.

Dopuszcza się stosowanie warstw szczepnych, wchodzących w skład systemów naprawczych do betonu
wg [17]. W tym wypadku należy postępować zgodnie z instrukcją producenta zastosowanego materiału.

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie
powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura
powietrza jest wyższa niż 200C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu
betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu.

5.5.5. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu

a) Temperatura otoczenia

Betonowanie  konstrukcji  należy  wykonywać  wyłącznie  w  temperaturach  nie  niższych  niż  plus  5ºC,
zachowując  warunki  umożliwiające  uzyskanie  przez  beton  wytrzymałości  co  najmniej  15  MPa  przed
pierwszym  zamarznięciem.  Uzyskanie  wytrzymałości  15  MPa  powinno  być  zbadane  na  próbkach
przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5ºC, jednak wymaga to zgody
Inżyniera oraz zapewnienia mieszance betonowej temperatury +20ºC w chwili układania i zabezpieczenia
uformowanego  elementu  przed  utratą  ciepła  w  czasie  co  najmniej  7  dni  i  uzyskania  przez  niego
wytrzymałości 15 MPa. Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżniania betoniarki nie powinna być
wyższa niż 35ºC.

b) Zabezpieczenie robót betonowych podczas opadów

Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek wystąpienia
ulewnego  deszczu.  Konieczne  jest  przygotowanie  odpowiedniej  ilości  osłon  wodoszczelnych  dla
zabezpieczenia  odkrytych  powierzchni  świeżego  betonu.  Niedopuszczalne  jest  betonowanie  w  czasie
deszczu bez stosowania odpowiednich zabezpieczeń.

5.6. Pielęgnacja betonu

Bezpośrednio  po  zakończeniu  betonowania  zaleca  się  przykrycie  powierzchni  betonu  lekkimi  osłonami
wodoszczelnymi  (np.  wilgotnymi  matami  jutowymi,  przykrytymi  dodatkowo  foliami)  zapobiegającymi
odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem.

Przy temperaturze  otoczenia wyższej  niż  +5ºC należy nie później  niż  po 12 godzinach od zakończenia
betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobę). Przy temperaturze +15ºC i wyższej, beton należy polewać w ciągu
pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzień i co najmniej raz w nocy, a w następne dni jak wyżej.
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Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył
z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane specjalne wymagania odnośnie
jakości pielęgnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004 [14].

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

W  trakcie  dojrzewania  betonu  należy  przestrzegać  warunku,  aby  beton  w  poszczególnych  elementach
obiektu  dojrzewał  w  takiej  samej  temperaturze.  Szczególnie  jest  to  istotne  w  przypadku  stosowania
elektronagrzewu w celu zabezpieczenia betonu przed zmrożeniem. Należy wówczas zachować wyjątkowy
„reżim technologiczny” polegający na ścisłej kontroli czasu nagrzewania i temperatury betonu w konstrukcji.

5.7. Rozbiórka deskowań i rusztowań

Rozformowanie konstrukcji, może nastąpić po osiągnięciu przez beton pełnej wytrzymałości projektowej
i/lub po okresie dojrzewania określonym w STWiORB, w [14] i w dokumentacji projektowej. Wcześniejsze
rozformowanie  elementów  konstrukcji  jest  możliwe  po  uzgodnieniu  z  projektantem  i  akceptacji
Inżyniera/Kierownika projektu. 

5.8. Wykańczanie powierzchni betonu

Dla widocznych powierzchni betonowych obowiązują następujące wymagania:

• wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień, wybrzuszeń ponad
powierzchnię,

pęknięcia i rysy są niedopuszczalne,

• równość  górnej  powierzchni  ustroju  nośnego  przeznaczonej  pod  izolację  powinna  odpowiadać
wymaganiom  producenta  zastosowanego  systemu  hydroizolacyjnego  i  STWiORB  określającej
warunki układania hydroizolacji,

• kształtowanie  odpowiednich  spadków poprzecznych  i  podłużnych  powinno  następować  podczas
betonowania  elementu.  Wyklucza  się  szpachlowanie  w  tym  celu  konstrukcji  po  rozdeskowaniu.
Powierzchnię płyty powinno się wyrównywać podczas betonowania łatami wibracyjnymi. Odchylenie
równości powierzchni zmierzone na łacie długości 4,0 m nie powinno przekraczać 1,0 cm,

• ostre  krawędzie  betonu  po  rozdeskowaniu  powinny  być  oszlifowane.  Jeżeli  dokumentacja
projektowa  nie  przewiduje  specjalnego  wykończenia  powierzchni  betonowych  konstrukcji,  to
bezpośrednio  po  rozebraniu  deskowań  należy  wszystkie  wystające  nierówności  wyrównać  za
pomocą tarcz karborundowych i czystej wody,

• gładkość  powierzchni  powinna  cechować  się  brakiem  lokalnych  progów,  raków,  wgłębień  i
wybrzuszeń, wystających ziaren kruszywa, itp.. Dopuszczalne są lokalne nierówności do 3 mm lub
wgłębienia do 5 mm, które w zależności od ustaleń mogą być naprawiane zaprawami naprawczymi
lub szpachlówkami,

• ewentualne łączniki stalowe (druty, pręty, śruby, itp.), które spełniały funkcję stężeń deskowań lub
inne i wystają z betonu po rozdeskowaniu, powinny być obcięte przynajmniej 1 cm pod wykończoną
powierzchnią betonu, a otwory powinny być wypełnione zaprawą naprawczą.

Wszystkie  uszkodzenia  powierzchni  powinny  być  naprawione.  Części  wystające powinny  być  skute  lub
zeszlifowane, a zagłębienia i raki wypełnione odpowiednim systemem naprawczym spełniającym wymagania
normy [17].

5.9. Roboty wykończeniowe

Roboty  wykończeniowe  powinny  być  zgodne  z  dokumentacją  projektową  i  STWiORB.  Do  robót
wykończeniowych należą prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących warunków
terenowych, takie jak:

– odtworzenie elementów czasowo usuniętych,

– roboty porządkujące otoczenie terenu robót.
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 6.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:

a) uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(oznaczenie CE lub znakiem budowlanym, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne,
ew.  badania  materiałów  wykonane  przez  dostawców  itp.)  i  na  ich  podstawie  sprawdzić  właściwości
zastosowanych materiałów na zgodność z wymaganiami podanymi w STWiORB,

Do oznakowania CE producent lub jego przedstawiciel jest zobowiązany dołączyć dodatkowe informacje
zawierające:

- określenie, siedzibę i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób budowlany

- określenie, siedzibę i adres upoważnionego przedstawiciela

- ostatnie dwie cyfry roku w którym umieszczono znakowanie CE na wyrobie budowlanym

- numer certyfikatu zgodności, jeśli taki certyfikat był wymagany

-  dane umożliwiające identyfikację cech i  deklarowanych właściwości  użytkowych wyrobu budowlanego,
jeżeli wynika to ze zharmonizowanej specyfikacji technicznej wyrobu

Do wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym producent zobowiązany jest dołączyć:

- określenie, siedzibę i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób budowlany

- identyfikacje wyrobu budowlanego zawierającą: nazwę, nazwę handlową, typ, odmianę, gatunek i klasę
według specyfikacji technicznej

- numer i rok publikacji  Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z którą potwierdzono zgodność
wyrobu budowlanego

- numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności

- inne dane, jeżeli wynika to ze specyfikacji technicznej

-  nazwę  jednostki  certyfikującej,  jeżeli  taka  jednostka  brała  udział  w  zastosowanym  systemie  oceny
zgodności wyrobu budowlanego

b) wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone w pkcie
2 lub przez Inżyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.

6.3. Badania składników mieszanki betonowej

Za bieżącą kontrolę i badania składników betonu odpowiada jego dostawca.

6.4. Kontrola jakości mieszanki betonowej i betonu

6.4.1. Zakres kontroli

Kontroli  podlegają  następujące  właściwości  mieszanki  betonowej:  a)
konsystencja mieszanki betonowej dla każdego betonowozu,,

b)  zawartość  powietrza  w  mieszance  betonowej  dla  każdego  betonowozu,  oraz
betonu:
      w wypadku projektowania składu betonu wg PN-EN 206-1:

• wytrzymałość betonu na ściskanie,

• głębokość wnikania wody pod ciśnieniem w beton, w wypadku projektowania składu według PN-B-
06250:
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• wytrzymałość betonu na ściskanie,

• nasiąkliwość betonu,

• odporność betonu na działanie mrozu, 

• wodoszczelność.
Wymagane parametry i normy badania wg tab. 3.

Próbki mieszanki betonowej należy pobierać zgodnie z [12] i pielęgnować zgodnie z [5]. Ilość pobieranych
próbek do kontroli jakości betonu powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w planie kontroli jakości
betonu  zawierającego  m.in.  podział  obiektu  (konstrukcji)  na  części  podlegające  osobnej  ocenie  oraz
szczegółowe określenie liczebności i terminów pobierania próbek do kontroli jakości mieszanki i betonu.
Plan kontroli  jakości betonu podlega akceptacji  Inżyniera/Kierownika projektu. Projektant może określić
dodatkowe wymagania dotyczące kontroli jakości betonu.
Badania powinny być prowadzone w wytwórni zgodnie z Zakładową Kontrolą Produkcji wg PN-EN 206-1
oraz w trakcie betonowania zgodnie z planem kontroli jakości zaakceptowanym przez Inżyniera/Kierownika
projektu.

W  przypadkach  technicznie  uzasadnionych  Inżynier  może  zlecić  przeprowadzenie  badania  betonu  w
konstrukcji w oparciu o wyniki badań z odwiertów i metodami nieniszczącymi, zgodnie z zaakceptowanym
programem badań i odpowiednimi normami.

6.4.2. Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej

Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej przeprowadza się zgodnie z planem kontroli jakości 
betonu przy stanowisku i w czasie betonowania, co najmniej 3 razy na pierwsze 50 m3 i dalej raz na każdy 
betonowóz.

Tablica 4. Klasy konsystencji betonu według metody opadu stożka.

Klasa konsystencji, pomiar 
wg PN-EN 12350-2

Opad stożka w mm

S1 od 10 do 40

S2 od 50 do 90

S3 od 100 do 150

S4 od 160 do 210

S5 powyżej 220

Maksymalne  dopuszczalne  odchylenia  pojedynczego  oznaczenia  kontrolowanej  konsystencji  od  granic
przyjętej klasy konsystencji według opadu stożka wynoszą: - -10 mm od dolnej granicy, - +20 mm od górnej
granicy.

6.4.3. Sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej

Kontrola zawartości powietrza w mieszance betonowej, do której dodano domieszki napowietrzające, 
powinna być prowadzona w sposób ciągły na węźle betoniarskim zgodnie z Zakładową Kontrolą Produkcji.

Sprawdzenie  zawartości  powietrza  w  mieszance  betonowej  w  warunkach  budowy  przeprowadza  się
metodą  ciśnieniową  zgodnie  z  planem  kontroli  jakości  betonu,  a  przy  stosowaniu  domieszek
napowietrzających co  najmniej  raz  w czasie  zmiany  roboczej  podczas  betonowania  lub  raz  na każdy
betonowóz. Badanie to należy przeprowadzić zgodnie z normą [12]. Zawartość powietrza w zagęszczonej
mieszance betonowej powinna spełniać wymagania podane w p. 2. i nie powinna być mniejsza niż 4%

6.4.4. Sprawdzenie wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu)

Kontrola  wytrzymałości  betonu  na  ściskanie  powinna  być  prowadzona  w  sposób  ciągły  na  węźle
betoniarskim na próbka laboratoryjnych zgodnie z Zakładową Kontrolą Produkcji, co najmniej raz dziennie.
M.13.00.00 Beton

M.13.01.00 Beton konstrukcyjny 

M.13.01.01 Deskowanie i wykonanie elementów żelbetowych 81



                                                                                                                                                            SSTWiORB – BRANŻA MOSTOWA  

Remont i przebudowa przepustów oraz przebudowa mostu w ramach inwestycji 
pn „Ścieżki pieszo-rowerowe na zamkniętej linii kolejowej”

W  celu  sprawdzenia  wytrzymałości  betonu  na  ściskanie  (klasy  wytrzymałości  betonu)  w  warunkach
budowy należy pobrać próbki o liczności określonej w planie kontroli jakości, lecz nie mniej niż: 

·  jedna próbka na jeden element ale nie mniej niż jedno badanie (3 próbki) na grupę elementów np.,
słupy, podpory,

i jednocześnie nie mniej niż:
• jedna próbka na 50 m3 betonu,
• jedna próbka na zmianę roboczą, 
• jedno badanie 3 próbki na partię betonu.

Jako podstawowy typ próbek należy traktować próbki sześcienne o boku 150 mm.
Badanie betonu, jeżeli  dokumentacja projektowa nie zakłada inaczej,  powinno być przeprowadzane na
próbkach z betonu w wieku 28 dni wg [6], pobranych wg [12] i pielęgnowanych wg [5].
Wynik badania powinien stanowić średnią z trzech lub więcej próbek wykonanych z jednej partii mieszanki
betonowej. Wyniki różniące się o więcej niż 15% od średniej należy pominąć.

W przypadku certyfikowanej kontroli produkcji uznaje się, że określona objętość betonu należy do danej
klasy jeżeli spełnia kryteria zgodności podane w tablicy 5.

Tablica 5. Kryteria identyczności wytrzymałości na ściskanie 
w warunkach certyfikowanej kontroli produkcji

liczba ”n” wyników 
badań wytrzymałości 
na ściskanie na 
próbkach z określonej 
objętości
betonu

kryterium 1 kryterium 2

średnia z „n” wyników 
fcm  w [N /mm2]

dowolny pojedynczy 
wynik badania fci w
[N/mm2]

1 Nie stosuje się ≥ fck – 4

2 – 4 ≥ fck + 1 ≥ fck – 4

5 – 6 ≥ fck + 2 ≥ fck – 4

W przypadku betonu wytwarzanego w warunkach niecertyfikowanej kontroli produkcji należy przyjąć 
kryteria wg tablicy 6.

Tablica 6. Kryteria identyczności wytrzymałości na ściskanie 
w warunkach niecertyfikowanej kontroli produkcji

liczba ”n” wyników 
badań wytrzymałości na
ściskanie na próbkach

 z 
określonej objętości 
betonu

kryterium 1 kryterium 2

średnia z „n” wyników 
fcm  w [N /mm2]

dowolny pojedynczy 
wynik badania fci w [N/
mm2]

3 ≥ fck  + 4 ≥ fck – 4

fcm – średnia z n wyników badania wytrzymałości serii n próbek, fck –  
wytrzymałość charakterystyczna na ściskanie (klasa betonu), fci –   
pojedynczy wynik badania wytrzymałości z serii n próbek.

6.4.5. Sprawdzenie nasiąkliwości betonu

Sprawdzenie  nasiąkliwości  betonu  należy  przeprowadzić  zgodnie  z  PN-B-06250.  Sprawdzenie
nasiąkliwości  betonu  przeprowadza  się  na  próbkach  laboratoryjnych  przy  ustalaniu  składu  mieszanki
betonowej  zgodnie  z  Zakładową  Kontrolą  Produkcji  oraz  na  próbkach  pobranych  przy  stanowisku
betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu oraz nie
rzadziej niż 1 raz na 5000 m3 betonu, dla danej recepty.
Nasiąkliwość betonu powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w tablicy 3.

M.13.00.00 Beton

M.13.01.00 Beton konstrukcyjny 

M.13.01.01 Deskowanie i wykonanie elementów żelbetowych 82



                                                                                                                                                            SSTWiORB – BRANŻA MOSTOWA  

Remont i przebudowa przepustów oraz przebudowa mostu w ramach inwestycji 
pn „Ścieżki pieszo-rowerowe na zamkniętej linii kolejowej”

6.4.6. Sprawdzenie odporności betonu na działanie mrozu

Sprawdzenie  odporności  betonu  na  działanie  mrozu  należy  przeprowadzić  zgodnie  z  PN-B-06250.
Sprawdzenie stopnia mrozoodporności betonu przeprowadza się na próbkach wykonanych w warunkach
laboratoryjnych podczas ustalania składu mieszanki betonowej zgodnie z Zakładową Kontrolą Produkcji
oraz na próbkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 2
razy w okresie wykonywania obiektu oraz nie rzadziej niż 1 raz na 5000 m3 betonu dla danej recepty.

Wymagany stopień mrozoodporności betonu Fx jest osiągnięty, jeśli spełnione są następujące warunki po
badaniu metodą zwykłą, wg PN-B-06250:

• próbka nie wykazuje pęknięć,

• łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi, odprysków kruszywa
itp. nie przekracza 5% masy próbek nie zamrażanych,

• obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamrażanych nie
jest większe niż 20%,

Mrozoodporność powinna spełniać wymagania podane w tablicy 3.

6.4.7. Sprawdzenie przepuszczalności wody przez beton (wodoszczelności betonu)

Głębokość wnikania wody pod ciśnieniem w beton należy wykonać zgodnie z [7]. Beton uznaje się za
wystarczająco  wodoszczelny  jeżeli  głębokość  zawilgocenia  próbki  po  72  ±2h  działania  wody  pod
ciśnieniem 0,5 MPa spełnia wymagania podane w tablicy 3, w zależności od środowiska.

Wodoszczelność Wx jest badana według normy [2] p.6.6.3 Uważa się, że pożądana wodoszczelność Wx
jest spełniona jeżeli przy ciśnieniu x/10MPa nie więcej jak dwie próbki wykazują oznaki przesiąkania.

6.4.8. Pobranie próbek i badanie

Na  Wykonawcy  spoczywa  obowiązek  zapewnienia  wykonania  badań  laboratoryjnych  przewidzianych  w
STWiORB i planem kontroli jakości oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inżynierowi wszystkich
wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów.

6.4.9. Badania nieniszczące betonu w konstrukcji

W  przypadkach  technicznie  uzasadnionych  Inżynier  może  zlecić  przeprowadzenie  badania  betonu  w
konstrukcji.

Do badania betonu w konstrukcji mogą być wykorzystane następujące metody:

– sklerometryczna (za pomocą młotka Schmidta wg PN-EN 12504-2:2013-03  [21])

– ultradźwiękowa (wg PN-EN 12504-4:2005 [22]),

– lokalnie niszczące (np. metoda badań próbek wyciętych z konstrukcji wg PN-EN 12504-1:2019-08 [23]),

–  inne metody badań pośrednich i  bezpośrednich  betonu w konstrukcji,  pod warunkiem zweryfikowania
proponowanej  w  nich  kalibracji  cech  wytrzymałościowych  w  konstrukcji  i  na  pobranych  z  konstrukcji
odwiertach lub wykonanych wcześniej próbkach.

Interpretacji wyników  badań należy dokonać wg PN-EN 13791:2008 [24].

6.5. Tolerancje wymiarów betonowych konstrukcji mostowych

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe od określonych w dokumentacji projektowej wynoszą:

– długość przęsła: ± 2,0 cm,

– rozpiętość usytuowania łożysk: ± 1,0 cm,

– oś podłużna w planie: ± 2,0 cm,
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– usytuowanie w planie belek podłużnych i poprzecznych: ± 2,0 cm,

– wysokość dźwigara: + 0,5 % i – 0,2 %, lecz nie więcej niż 5 mm,

- szerokość dźwigara : + 0,4 % i -0,2 %, lecz nie więcej niż 3 mm,

- grubość płyt: + 1 % i – 0,5 %, lecz nie więcej niż ± 0,5 cm,

Tolerancje dla fundamentów:

– usytuowanie w planie: ± 5,0 cm (dla fundamentów o szer. < 2,0 m: ± 2,0 cm),

– rzędne wierzchu ławy: ± 1,0 cm,

– płaszczyzny i krawędzie- odchylenie od pionu: ± 2,0 cm,

Tolerancje dla podpór masywnych i słupowych:

– pochylenie ścian i słupów: 0,5% wysokości (jednak dla słupów nie więcej niż 1,5 cm),

– wymiary w planie: ± 2,0 cm dla podpór masywnych, ± 1,0 cm dla podpór słupowych,

– rzędne wierzchu podpory: ± 1,0 cm.

W ścianach oporowych odchyłki nie powinny przekraczać:

- 1 % wysokości w odniesieniu do nachylenia w pionie, lecz nie więcej niż 50 mm,

- ± 2,0 cm w odniesieniu do wymiarów w planie,

- ± 2,0 cm w odniesieniu do rzędnej górnej powierzchni budowli.

6.6. Kontrola rusztowań i deskowań

Każde rusztowanie podlega odbiorowi, w czasie którego należy sprawdzać:

• rodzaj użytego materiału na zgodność z projektem technologicznym,

łączniki, złącza,

• poziomy górnych krawędzi przed obciążeniem i po obciążeniu oraz krawędzi dolnych stanowiących
miarę odkształcalności posadowienia (niwelacyjnie),

• efektywność stężeń,

• wielkość podniesienia wykonawczego,

• przygotowanie podłoża i sposób przekazywania nacisków na podłoże.

Każde deskowanie powinno podlegać odbiorowi. Przedmiotem kontroli w czasie odbioru powinny być:

• rodzaj użytego materiału na zgodność z projektem technologicznym,

• szczelność deskowań w płaszczyznach i narożach,

• poziom górnej krawędzi i powierzchni deskowań przed betonowaniem i po nim orazporównanie z
poziomem wymaganym.

Rusztowania  i  deskowania  w  czasie  betonowania  powinny  być  przedmiotem  kontroli  geodezyjnej  w
nawiązaniu do niezależnych reperów. 

Podczas  budowy  rusztowań  i  deskowań  oraz  podczas  ich  obciążania  świeżym  betonem  powinny  być
prowadzone  badania  geodezyjne  w  nawiązaniu  do  reperów  państwowych.  Pomiary  te  powinny  być
prowadzone również w czasie dojrzewania betonu, oraz przy rozbiórce deskowań i rusztowań.

6.7. Kontrola wykończenia powierzchni betonowych

Jeżeli dokumentacja projektowa oraz STWiORB nie przewidują inaczej, wszystkie widoczne powierzchnie
betonowe powinny być gładkie i  mieć jednolitą barwę i  fakturę. Na powierzchniach tych nie mogą być
widoczne żadne zabrudzenia, przebarwienia czy inne wady.
Pęknięcia elementów konstrukcyjnych są niedopuszczalne. Dopuszcza się rysy skurczowe przy rozwarciu
nie  większym  niż  0,2  mm;  jeżeli  otulina  zbrojenia  jest  zgodna  z  PN-EN  1994-2  i  PN-EN  1992-2  i
M.13.00.00 Beton

M.13.01.00 Beton konstrukcyjny 

M.13.01.01 Deskowanie i wykonanie elementów żelbetowych 84



                                                                                                                                                            SSTWiORB – BRANŻA MOSTOWA  

Remont i przebudowa przepustów oraz przebudowa mostu w ramach inwestycji 
pn „Ścieżki pieszo-rowerowe na zamkniętej linii kolejowej”

dokumentacją projektową. Rysy te nie powinny przekraczać długości 1,0 m w kierunku podłużnym i połowy
szerokości belki w kierunku poprzecznym, lecz nie więcej niż 0,5 m.

Należy wykluczyć pustki, raki i wykruszyny. Lokalne ubytki należy wypełnić betonem o minimalnym skurczu
i wytrzymałości nie mniejszej niż wytrzymałość betonu w konstrukcji, najlepiej stosując zaprawy naprawcze
o  odpowiednim  uziarnieniu  spełniające  wymagania  klasy  R3,  lub  R4  wg  PN-EN  1504-3.  Wszystkie
nieprawidłowości wykończenia powierzchni muszą być naprawione przez Wykonawcę.

6.7. Postępowanie z wadliwie wykonanymi robotami

Elementy konstrukcyjne wykonane niezgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej, STWiORB i PZJ,
których wymiary nie mieszczą się w dopuszczalnych tolerancjach, z niewłaściwego jakościowo betonu,
zostaną usunięte i zastąpione elementami wykonanymi zgodnie z wymaganiami, lub wzmocnione, na koszt
Wykonawcy.  Projekt  ewentualnego  wzmocnienia  i  program  naprawczy  podlegają  akceptacji
Inżyniera/Kierownika projektu.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

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

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką  obmiaru  jest  m3  (metr  sześcienny)  wbudowanego  betonu  konstrukcyjnego  wbudowanego
w określony element, danej klasy na podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB i wymaganiami Inżyniera,
jeżeli  wszystkie  pomiary  i  badania  z  zachowaniem tolerancji  wg  punktu  6  dały  wyniki  pozytywne  i  po
pisemnym stwierdzeniu potwierdzonym wpisem do Dziennika Budowy.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

– wykonanie deskowań i rusztowań,

– wykonanie betonu w konstrukcjach ulegających zakryciu (np. fundamentów).

Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne“ oraz niniejszej
STWiORB.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 9.

9.2.Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m3 betonu obejmuje:
-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
-oznakowanie robót,
-dostarczenie materiałów i sprzętu,
-wykonanie i uzgodnienia projektów technologicznych (w tym projektów deskowań i rusztowań),

-wykonanie operatów wodnoprawnych dla konstrukcji tymczasowych (np. rusztowania) na czas robót nad 
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rzekami i ciekami, uzyskanie wszelkich uzgodnień i pozwoleń,

-opracowanie recept laboratoryjnych mieszanek betonowych,
-opracowanie PZJ,
-wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,

-oczyszczenie deskowania,

-przygotowanie i transport mieszanki,

-ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem i pielęgnacją,

-przygotowanie betonu i wykonanie warstw szczepnych w przypadku przerw roboczych,

-wykonanie dojazdów i stanowisk roboczych dla sprzętu,
-wykonanie przerw dylatacyjnych,

-wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych dokumentacją projektową otworów jak również 
osadzenie potrzebnych zakotwień, marek, rur, itp.,

-rozbiórkę deskowań, rusztowań i pomostów,

-oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych,

-wykonanie wszelkich wymaganych i niezbędnych badań i pomiarów,

-odwiezienie sprzętu.

Wszystkie  roboty  powinny  być  wykonane  wg  wymagań  dokumentacji  projektowej,  STWiORB,  PZJ
i poleceń Inżyniera/Kierownika projektu.

Cena wykonania robót tymczasowych i prac towarzyszących określonych niniejszą STwiORB obejmuje:

· roboty  tymczasowe,  które  są  potrzebne  do  wykonania  robót  podstawowych,  ale  nie  są
przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych,

· prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane
do robót tymczasowych.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB)

D-M-00.00.00 Wymagania ogólne

10.2. Normy

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

2. PN-B-06250:1988 Beton zwykły.

3. PN-B-6225:  2004  Krajowe  uzupełnienie  PN-EN  206-1:2003  Beton.  Część  1.  Wymagania,
właściwości, produkcja i zgodność.

4. PN-EN 12390-1 Badania betonu Część 1: Kształt wymiary i inne wymagania dotyczące próbek do
badania i form.

5. PN-EN 12390-2 Badania betonu. Wykonywanie i pielęgnacja próbek do badań wytrzymałościowych.

6. PN-EN 12390-3 Badania betonu. Część 3. Wytrzymałość na ściskanie próbek do badania.

7. PN-EN 12390-8 Badania betonu. Część 8. Głębokość penetracji wody pod ciśnieniem.

8. PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.

9. PN-EN 934-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 1: Wymagania podstawowe.

10. PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Część 2: Domieszki do betonu Definicje,
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wymagania, zgodność, oznakowanie i etykietowanie.

11. PN-EN 13263-1 Pył krzemionkowy do betonu. Część 1. Definicje, wymagania i kryteria zgodności.

12. PN-EN 12350-1, 2, 7  Badania mieszanki betonowej.

13. PN-EN  197-1  Cement.  Część  1:  Skład,  wymagania  i  kryteria  zgodności  dotyczące  cementów
powszechnego użytku.

14. PN-EN 12812 Deskowania. Warunki wykonania i ogólne zasady.

15. PN-EN 1994-2 Eurokod 4. Projektowanie konstrukcji zespolonych stalowo-betonowych – Część 2:
Reguły ogólne i reguły dla mostów.

16. PN-EN  1992-2  Eurokod  2.  Projektowanie  konstrukcji  z  betonu  –  Część  2:  Mosty  z  betonu  –
Obliczanie i reguły konstrukcyjne.

17. PN-EN  1504-3  Wyroby  i  systemy  do  ochrony  i  napraw  konstrukcji  betonowych.  Definicje,
wymagania,  sterowanie  jakością  i  ocena  zgodności.  Część  3:  Naprawy  konstrukcyjne  i
niekonstrukcyjne.

18. PN-EN  1008  Woda  zarobowa  do  betonu  -  Specyfikacja  pobierania  próbek,  badanie  i  ocena
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu,

19. PN-B-06714-34:1991 Kruszywa mineralne - Badania - Oznaczanie reaktywności alkalicznej.

20. PN-B-06714-46:1992  Kruszywa  mineralne  -  Badania  -  Oznaczanie  potencjalnej  reaktywności
alkalicznej metodą szybką.

21. PN-EN 12504-2:2013-03  Badania  betonu w konstrukcjach --  Część 2:  Badanie  nieniszczące --
Oznaczanie liczby odbicia 

22. PN-EN 12504-4 Badania betonu -- Część 4: Oznaczanie prędkości fali ultradźwiękowej

23. PN-EN  12504-1:2019-08  Badania  betonu  w  konstrukcjach  --  Część  1:  Próbki  rdzeniowe  --
Pobieranie, ocena i badanie wytrzymałości na ściskanie 

24. PN-EN 13791:2008 Ocena wytrzymałości betonu na ściskanie w konstrukcjach i prefabrykowanych
wyrobach betonowych 

10.3. Inne dokumenty

A) Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  30  maja  2000  r.  w  sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. Dz.U. nr
63, poz. 735.

B) PB-TB-01/2001 Odporność na działanie środków odladzających w 3 % roztworze NaCl.

C) Wykonywanie  robót  budowlanych  w  okresie  obniżonej  temperatury,  Wytyczne,  Instrukcja  nr
282/2011, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa, 2011.
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M.14.00.00 ROBOTY MUROWE I KONSERWACYJNE

M.14.01.00 Murowanie ścian obiektów 

M.14.01.01 Uzupełnianie ubytków ścian kamiennych i ceglanych

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych  z częściowym  przemurowaniem  i  uzupełnianiem  ubytków  w  ścianach  ceglanych  oraz
kamiennych  obiektów inżynierskich dla zamierzenia budowlanego: Remont i przebudowa przepustów oraz

przebudowa  mostu w ramach  inwestycji  pn  „Ścieżki  pieszo-rowerowe  w  ciągu  pieszo-
rowerowym”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji  Robót wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą wykonania następujących robót budowlanych: 

•  remont  konstrukcji  kamiennej  i  ceglanej:  uzupełnianie  ubyktów,  w  tym  przygotowanie  powierzchni,
ustawianie rusztowań, pomostów,

• odtworzenie uszkodzonych fragmentów ścian: wyjęcie rozkruszonych, spękanych kamieni i przemurowanie
tych miejsc.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z normami, wytycznymi i określeniami podanymi w
STWiORB  DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

Ubytek  w  kamieniu  lub  cegle –  brak  części  kamienia  lub  cegły  na  skutek  korozji  lub  uszkodzenia
mechanicznego

Powierzchnia matowo-wilgotna – powierzchnia wilgotna ale nie mokra, bez widocznej warstewki wody

Zaprawa cementowa – mieszanina cementu, wody i drobnoziarnistego kruszywa

Zaprawa epoksydowa – mieszanina żywicy epoksydowej i drobnoziarnistego wypełniacza

Zaprawa cementowa modyfikowana polimerem – zaprawa cementowa z dodatkiem żywicy syntetycznej
(n.p. epoksydowej lub akrylowej)

Zaprawa uzupełniająca – zaprawa wypełniająca ubytek w kamieniu, cegle lub spoinie

Porowatość materiału – stosunek objętości porów (wolnych przestrzeni) do objętości materiałów z porami

Ściana (mur) oporowa - budowla utrzymująca w stanie stateczności uskok naziomu gruntów rodzimych lub

nasypowych albo innych materiałów rozdrobnionych

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  STWiORB
DM.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 2. 

Wykonawca jest  odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót  oraz   zgodność z umową, projektem,
pozostałymi SST  i  poleceniami nadzoru inwestorskiego.  
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1.6. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy

Dokumentacja   przedstawiona przez wykonawcę  musi  być   zgodna z  zasadami  podanymi  w  Ogólnej
Specyfikacji Technicznej .  Rozpoczęcie i  zakończenie robót   należy udokumentować w dzienniku budowy.

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  STWiORB
DM.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 2. 
Za  sprawdzenie  przydatności  materiałów  oraz  jakość  wbudowania  odpowiada  Wykonawca.  Przed
przystąpieniem do wbudowania  materiałów  Wykonawca zobowiązany  jest  do  przedstawienia  dla  każdej
dostawy  deklaracji  zgodności  materiału  z  aktualnie  obowiązującą  normą  lub  w  przypadku  jej  braku  z
aprobatą techniczną.
2.2. Wymagania dla materiałów stosowanych do naprawy

Materiały przyjęte do oczyszczenia powierzchni kamiennych i ceglanych
- materiały do czyszczenia metodą strumieniowo-ścierną
- materiały do usunięcie mchów, glonów i porostów oraz wykwitów soli
- materiały do iniekcji spękań i szczelin w kamieniu

Materiały do usuwania zanieczyszczeń powierzchni - nie powinny zagrażać środowisku

2.3. Materiały na częściowe odtworzenie,  uzupełnienie konstrukcji kamiennych i ceglanych

Można stosować kamień łamany, bloki kamienne o wymiarach dostosowanych do istniejących, o cechach
fizycznych odpowiadających wymaganiom PN-B-01080 . Cechy wytrzymałościowe i fizyczne kamienia
powinny odpowiadać wymaganiom podanym w tablicy 1

Wymagania wytrzymałościowe i fizyczne kamienia takie jak:
wytrzymałość  na  ściskanie  [MPa],  mrozoodporność,  odporność  na  niszczące  działanie  atmosfery
przemysłowej, ścieralność na tarczy Boehmego oraz nasiąkliwość wodą 
powinny  spełniać  wymagania  normy  PN-EN  1926:2007  i  być  zaakceptowane  przez  Inżyniera
reprezentuającego inwestora.

Dopuszcza się następujące wady powierzchni licowej kamienia:
– wgłębienia do 20 mm, o rozmiarach nie przekraczających 20 % powierzchni,
– szczerby oraz uszkodzenia krawędzi i naroży o głębokości do 10 mm, przy łącznej długości uszkodzeń
nie więcej niż 10 % długości każdej krawędzi.

Kamień  łamany  należy  przechowywać  w  warunkach  zabezpieczających  przed  zanieczyszczeniem  i
zmieszaniem poszczególnych jego rodzajów.

Na niewielkie ubytki materiału można stosować masy uzupełniające, spełniające następujące wymagania:

– masy uzupełniające powinny mieć zbliżoną nasiąkliwość i podobną rozszerzalność cieplną do materiału 

   naprawianej konstrukcji

– mieć dobrą przyczepność do materiału naprawianej konstrukcji

– wykazywać odporność na działanie czynników atmosferycznych, wody, mrozu i mikroorganizmów

– mieć zbliżony wygląd zewnętrzny do uzupełnianego materiału (barwa, uziarnienie, struktura)

– nie powinny zawierać rozpuszczalnych w wodzie soli i suchych substancji mogących wywierać 

   szkodliwe działanie chemiczne na naprawiany materiał

– powinien charakteryzować się małym skurczem podczas wiązania.
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2.4. Zaprawa cementowa

Należy stosować zaprawę cementowo-piaskową 1:2. Zaprawa powinna spełniać wymagania podane w 

PN-B-14501:1990. Cement do zaprawy powinien być klasy 32,5 N wg PN-EN 197-1:2002 . 

Woda powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008:2004 . Piasek powinien odpowiadać wymaganiom
PN-EN 13139:2003 .

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonywania robót
Wykonawca  zobowiązany  jest  posiadać  niezbędny  sprzęt  do  wykonywania  robót,  zgodnie  z  przyjętą
technologią.  Dla  kontroli  procesu technologicznego i  wykonywanych  prac,  Wykonawca winien  posiadać
podstawowy sprzęt  laboratoryjny.  Podczas  robót,  wykonawca  zobowiązany  jest  kontrolować  warunki
atmosferyczne i posiadać do dyspozycji wilgotnościomierz i termometry do pomiaru temperatury powietrza i
podłoża.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport materiałów
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je rozmieszczać  równomiernie
 po całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania w czasie
 transportu.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
Roboty   prowadzić   zgodnie   z   rozporządzeniem   Ministra   Infrastruktury   z   dnia 06.02.2003r.
(Dz.  U.   Nr  47  poz.  401)  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas wykonywania robót
budowlanych. 
5.2 Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie ST i wskazań Inżyniera/upoważnionego 
przedstawiciela Inwestora:
– ustalić lokalizację i zakres robót,
– ustalić materiały niezbędne do wykonania robót,
– określić kolejność, sposób i termin wykonania robót.
Wszelkie  roboty  remontowe  należy  prowadzić  w  sposób  gwarantujący  brak  uszkodzeń  pozostających
elementów obiektu,  które są  przeznaczone do pozostawienia.  Koszt  usunięcia  ewentualnych uszkodzeń
obciąża Wykonawcę.
Do Wykonawcy należy również wykonanie, zabezpieczenie, utrzymanie oraz rozbiórka  rusztowań,
pomostów roboczych i innych urządzeń pomocniczych niezbędnych do prowadzenia robót.
5.3. Przygotowanie podłoża
Roboty rozbiórkowe elementów do przemurowania oraz przygotowanie powierzchni do napraw, należy
 wykonać w sposób nie powodujący uszkodzenia pozostających elementów obiektu. Jeżeli elementy, 
które mają być zachowane, zostaną uszkodzone lub zniszczone przez Wykonawcę, to powinny one być
 odtworzone na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez Zamawiającego.
Przygotowanie materiałów z rozbiórki i powierzchni do napraw:
- usunięcie zanieczyszczeń, z zachowaniem istniejącej faktury, w sposób mechaniczny np.metodą 
  strumieniowościerną lub chemicznie preparatami zawierającymi związki fluoru. Preparaty należy stosować
zgodnie z zaleceniami producenta.
- usunięcie wykruszonych i wyługowanych spoin
- odsolenie i dezynfekcję elementów kamiennych
Powierzchnia kamienna przeznaczona do remontu (uzupełniania, spoinowania) musi zostać oczyszczona
 z olejów, smarów i pyłów oraz części luźnych pogarszających przyczepność. Zaleca się wykonanie wykucia
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skorodowanych spoin do gł.5cm i wypiaskowanie spoin przed wypełnieniem.
5.4. Przygotowanie podłoża
Przy wykonywaniu robót powinny być zachowane następujące zasady:
l) roboty należy wykonywać przy temperaturze powietrza nie niższej niż + 5° C,
2) bezpośrednio przed osadzeniem elementów należy podłoże oczyścić z resztek zaprawy, z tłustych 
    plam, brudu, pyłu, itp., a następnie zmyć dokładnie czystą wodą. Przed przystąpieniem do osadzania 
    elementów należy sprawdzić prawidłowość przygotowania powierzchni
3) Jakość przygotowania elementów kamiennych z rozbiórki powinna być sprawdzona przed montażem. 
     Cechy zewnętrzne należy sprawdzić pod katem dopasowania pod względem estetycznym do elementów 
     istniejących.. Kamienie lub cegły powinny być oczyszczone i zmoczone przed ułożeniem,
4) pojedyncze kamienie powinny być ułożone w taki sposób, aby ich powierzchnie wsporne były 
     możliwie poziome, a sąsiadujące kamienie nie rozklinowywały się pod wpływem obciążenia 
     pionowego.
5) na każdą warstwę kamienia lub cegły powinna być nałożona warstwa zaprawy cementowej w taki sposób,
aby w  murze nie było miejsc niezapełnionych zaprawą,
6) dodawanie do zapraw chlorku wapnia, szkła wodnego lub innych domieszek powodujących wykwity 
     jest niedopuszczalne
7) spoiny należy oczyścić i po nasączeniu wodą wypełnić zaprawą, szczelną, elastyczną, odporną na 
     pękanie, mrozoodporną i wodoszczelną. Wygładzanie spoin poziomych odbywa się przy linijce, a 
     pionowych od ręki. Grubość spoin nie powinna wynosić więcej niż 2mm. Spoiny pionowe w kolejnych 
     warstwach kamienia, cegły powinny mijać się,
8) wykonane spoiny należy chronić przed szybkim wysychaniem, unikać wpływu wysokich temperatur, 
     mrozu oraz przeciągów powietrznych, utrzymywać wilgoć (poprzez pokrycie ich folią, plandekami lub 
      matami)
9) Po ukończeniu robót murowych, spoinowania i ewentualnych poprawek, należy  powierzchnię muru 
    dokładnie oczyścić. Wszelkie zacieki na powierzchni są niedopuszczalne
10) wygląd zewnętrzny muru powinien być jednolity.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:
- uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, ew. badania materiałów wykonane przez
dostawców itp.),potwierdzające zgodność materiałów z wymaganiami pktu 2 niniejszej specyfikacji,
- ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone w 
  pkcie 2 lub przez Inżyniera /upoważnionego przedstawiciela Inwestora.
Wszystkie  dokumenty  oraz  wyniki  badań  Wykonawca  przedstawi  Inżynierowi/upoważnionemu
przedstawicielowi Inwestora do akceptacji.
6.3. Kontrola wykonania robót 
Kontrola obejmuje:
- wykonanie rusztowań i pomostów
- prace rozbiórkowe
- przygotowanie podłoża
- przydatność materiałów
- jakość wykonanych robót
- zachowanie warunków zabezpieczenia środowiska przed skażeniem.
6.4. Tolerancje wykonania
Przy wykonywaniu prawidłowości ułożenia elementów kamiennych należy przeprowadzić badania zgodnie z
BN-74/8841-19 w zakresie i z tolerancją podaną poniżej:
1) sprawdzenie prawidłowości ułożenia i wiązania elementów kamiennych - przez oględziny,
2) sprawdzenie grubości muru - dopuszczalna odchyłka w grubości +/- 20mm
3) ukształtowanie górnej powierzchni powinny być zgodne z dokumentacją z tolerancją +/- 6mm
4) sprawdzenie grubości spoin
- spoin pionowych: grubość 12mm, odchyłka +8mm lub -4mm,
- spoin poziomych: grubość 10mm, odchyłka +10mm lub -5mm,
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i) sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi muru:
- zwichrowanie i skrzywienie powierzchni ścianki: co najwyżej 15 mm/m,
- odchylenie krawędzi od linii prostej: co najwyżej 6 mm/m i najwyżej dwa odchylenia na 2 m,
- odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego: co najwyżej 6 mm/m i 40 mm na całej 
    wysokości,
- odchylenia górnych powierzchni każdej warstwy kamieni od kierunku poziomego (jeśli mur ma podział
   na warstwy): co najwyżej 3 mm/m i nie więcej niż 30 mm na całej długości.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

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

7.2. Jednostka obmiarowa i zasady obmiarowania.

Jednostką obmiarową dla przemurowywanych murów przyjąć jako w m3 przy uwzględnieniu wszystkich robót
wyszczególnionych w przedmiarze robót. 

7.3. Ilość robót.

Określa   się na   podstawie   projektu   bądź   przedmiaru,   z   uwzględnieniem   zmian zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z ustaleniami technologicznymi, SST i wymaganiami Inżyniera/

upoważnionego przedstawiciela Inwestora, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji

 wg pkt 6, dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania remontu konstrukcji kamiennej z uzupełnieniem ubytków i spoinowaniem (w tym: 
rusztowania,pomosty, przygotowanie powierzchni) dla 1 m3 przemurowanych fragmentów muru obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie i zabezpieczenie terenu robót,

- dostarczenie materiałów i sprzętu,

- zakup, dostawę i magazynowanie materiałów, konstrukcji lub wyrobów potrzebnych do wykonania robót,

- roboty rozbiórkowe z usunięciem i utylizacją gruzu

- oczyszczenie podłoża

- roboty murowe

- wykonanie i rozbiórkę rusztowań, deskowań, pomostów roboczych, urządzeń pomocniczych,

  niezbędnych do wykonania robót z kosztem zajęć tymczasowych (jeżeli wystąpią),

- zapewnienie bezpieczeństwa robót i ochrony środowiska,

- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej,
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- usunięcie produktów czyszczenia i materiałów z rozbiórki

- oczyszczenie miejsca robót.

Wszystkie roboty powinny być wykonane według wymagań zlecenia i niniejszej specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB)

D-M-00.00.00 Wymagania ogólne

10.2. Normy

1. PN-84/B-01080 Kamień dla budownictwa i drogownictwa. Podział i zastosowanie wg własn.fizyczno-
mechanicznych

2. PN-85/B-04101 Materiały kamienne. Oznaczanie nasiąkliwości wody (lub PN-EN 13755:2002 

3. Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczanie nasiąkliwości przy ciśnieniu atmosferycznym)

4. PN-85/B-04102 Materiały kamienne. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią (lub PN-
EN 12371:2002 Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczanie mrozoodporności)

5. PN-84/B-04110 Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie (lub PN-EN 1926:2001
Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie)

6. PN-84/B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego

7. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

8. PN- B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykłe

9. PN-EN  197-1:2002  Cement  -  Część  1:  Skład,  wymagania  i  kryteria  zgodności  dot.cementu
powszechnego użytku

10. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu.  Specyfikacja pobierania próbek, badanie i  ocena
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu

11. BN-67/6747-14 Sposoby zabezpieczania wyrobów kamiennych podczas transportu

12. BN-74/8841-19 Roboty murowe. Mury z kamienia naturalnego. Wymagania i badania przy odbiorze

13. BN-76/8847-01 Ściany oporowe budowli kolejowych i drogowych. Wymagania i badania.

M.14.00.00 ROBOTY murowe I KONSERWACYJNE

M.14.01.00 Murowanie ścian obiektów 

M.14.01.01 Uzupełnianie ubytków ścian kamiennych i ceglanych 93



                                                                                                                                                            SSTWiORB – BRANŻA MOSTOWA  

Remont i przebudowa przepustów oraz przebudowa mostu w ramach inwestycji 
pn „Ścieżki pieszo-rowerowe na zamkniętej linii kolejowej”

M.14.02.00 Spoinowanie ścian obiektów 

M.14.02.01 Uzupełnianie spoin i ubytków elastycznymi zaprawami naprawczymi

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych  z  uzupełnieniem  ubytków  w  spoinach  ścian  murowanych  i  naprawą  betonu   obiektów
inżynierskich dla  zamierzenia budowlanego:  Remont i przebudowa przepustów oraz przebudowa mostu
w ramach inwestycji pn „Ścieżki pieszo-rowerowe w ciągu pieszo-rowerowym”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji  Robót wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą wykonania następujących robót budowlanych: 

• uzupełnienie wykruszonych i wyługowanych spoin w konstrukcjach kamiennych (w tym 

   przygotowanie powierzchni).

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z normami, wytycznymi i określeniami podanymi w
STWiORB  DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

Wykruszenie spoin – uszkodzenie spoin na skutek czynników mechanicznych, warunków atmosferycznych
lub zmian zachodzących pod wpływem czasu

Wypełnienie spoin – uzupełnienie części odspojonej lub wykruszonej spoiny

Zaprawa cementowa – mieszanina cementu, wody i drobnoziarnistego kruszywa

Zaprawa epoksydowa – mieszanina żywicy epoksydowej i drobnoziarnistego wypełniacza

Zaprawa cementowa modyfikowana polimerem – zaprawa cementowa z dodatkiem żywicy syntetycznej
(n.p. epoksydowej lub akrylowej)

Zaprawa uzupełniająca – zaprawa wypełniająca ubytek w kamieniu, cegle lub spoinie

Porowatość materiału – stosunek objętości porów (wolnych przestrzeni) do objętości materiałów z porami

Ściana (mur) oporowa - budowla utrzymująca w stanie stateczności uskok naziomu gruntów rodzimych lub

nasypowych albo innych materiałów rozdrobnionych

PCC (Polimer-Cement-Concret) – zaprawa cementowa z dodatkiem Ŝywicy syntetycznej. Stosowana do
napraw lokalnych  i  na duŜych powierzchniach,  nie  współpracuje statycznie z konstrukcją,  moŜna go za
to stosować cienkowarstwowo. Zatrzymuje proces karbonizacji.

Szlam PCC –  j.w. lecz o uziarnieniu szkieletu mineralnego do 0,5 mm i zawartości cementu 50%.

Powłoka  antykorozyjna  zbrojenia  –  w-wa  służąca  do  ochrony  zbrojenia  przed  korozją  i  zwiększenia
przyczepności do stali materiału wypełniającego ubytek 

Szpachla   wyrównawcza –   zaprawa   wypełniająca   i   zamykająca   wszystkie   nierówności   materiału
wypełniającego ubytek, tworząca podłoże pod powłoki ochronne betonu 

Warstwa  sczepna  (podkładowa)  warstwa  zwiększająca  przyczepność   zaprawy   naprawczej   do
podłoża   betonowego. 
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Metoda  „pull  off”  –  metoda  badawcza  polegająca  na  pomiarze  wytrzymałości  betonu  na  odrywanie,
nazywana niekiedy takze „Bond-Test”. Jej istota polega na odrywaniu za pomocą siłownika, przyklejonego do
podłoża metalowego krążka. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  STWiORB
DM.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 2. 

Wykonawca jest  odpowiedzialny  za jakość wykonania tych robót   oraz   zgodność z umową, projektem,
pozostałymi SST  i  poleceniami nadzoru inwestorskiego.  

1.6. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy

Dokumentacja   przedstawiona przez wykonawcę  musi  być   zgodna z  zasadami  podanymi  w  Ogólnej
Specyfikacji Technicznej .  Rozpoczęcie i  zakończenie robót   należy udokumentować w dzienniku budowy.

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  STWiORB
DM.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 2. 
W przypadku naprawy ubytków w betonie elementów konstrukcyjnych obiektów inżynierskich należy użyć
materiałów typu PCC należących do jednego systemu materiałowego obejmującego  powłokę  antykorozyjną
zbrojenia,  w-wę  szczepną  oraz  zaprawę  naprawczą  i szpachlę), posiadającego Aprobatę Techniczną
wydaną przez IBDiM. 
Do  wbudowania  mogą  być  zastosowane  tylko  materiały  zaakceptowane  przez  Inwestora.  Dla  każdej
dostawy  wykonawca jest zobowiązany przedstawić deklarację zgodności lub certyfikatu zgodności materiału
z  Polską  Normą lub  w  przypadku  jej  braku  z  Aprobatą  Techniczną.  Na  żądanie  inwestora  wykonawca
powinien przedstawić aktualne wyniki badań materiałów wykonywanych w ramach  nadzoru  wewnętrznego
przez   producenta.   Ponadto  wykonawca   zobowiązany   jest   do   sprawdzenia   daty  produkcji,  daty
przydatności  do  stosowania,  stanu  opakowań  oraz  właściwego  przechowywania  materiałów.  Za  jakość
wbudowanych materiałów odpowiada Wykonawca. Przed  wbudowaniem  materiałów  wykonawca  musi
przedstawić  nadzorowi  Karty  techniczne  poszczególnych materiałów

2.2. Wymagania dla materiałów stosowanych do spoinowania murów

Należy stosować zaprawę cementowo-piaskową 1:2. Zaprawa powinna spełniać wymagania podane w 
PN-B-14501:1990. Cement do zaprawy powinien być klasy 32,5 N wg PN-EN 197-1:2002 . 
Zalecane   jest   stosowanie    wody    wodociągowej   pitnej.  W przypadku innego  poboru  wody  należy
przeprowadzić stosowne badania zgodnie z PN-EN 1008:2004.

2.3. Właściwości zapraw do napraw powierzchni betonowych

Zaprawy naprawcze typu PCC do powierzchni betonowych muszą cechować się : 

− dobrą przyczepnością do podłoża, 

− minimalnym skurczem, 

− szczelnością, 

− odpornością na ścieranie. 

Do  napraw  konstrukcji  betonowych  należy  stosować  materiały  konfekcjonowane  tzn.  wytwarzane
przez producenta poza obiektem i dostarczane jako gotowy produkt do stosowania na obiekcie. Zaprawami
PCC  uzupełnia  się  ubytki  betonu  na  głębokość  1-10cm  w  kilku  warstwach.  Między  warstwami
zaprawy naprawczej stosuje się na ogół w-wę szczepną.  Maksymalne  uziarnienie  kruszywa  zaprawy
PCC  nie  może  być  większa  niż  1/3  planowanej  grubości  w-wy zaprawy i powinno być mniejsze niż
8mm.  W  przypadku  konieczności  wyrównywania  ubytków  o  głębokości  mniejszej  niż 1cm,  należy
stosować  specjalne  zaprawy  szpachlowe  wchodzące  w  skład  tego  samego  systemu  naprawczego.
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Jednorazowa maksymalna grubość warstwy powinna być zgodna z zaleceniami producenta materiału. 

2.4. Materiał na zbudowanie pomostów roboczych

Materiał    i    konstrukcja pomostów  roboczych  muszą  zapewnić  warunki   stateczności   i   posiadać
odpowiednią  nośność  (uwzględniającą ciężar zużytego ścierniwa) Pomosty  robocze  musza  zapewniać
bezpieczne  warunki  pracy  i   być  wyposażone  w  poręcze.  Rysunki  robocze pomostów roboczych
podlegają zatwierdzeniu przez Inżyniera.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonywania robót
Roboty   należy   wykonywać   przy   użyciu   sprawnego   technicznie   sprzętu   mechanicznego,
przeznaczonego  dla realizacji robót zgodnie z założoną technologią wbudowania oraz zaakceptowanego
przez  Inżyniera.  Powinien  on  spełniać  wymagania  obowiązujące w budownictwie  ogólnym i  mostowym.
Wyposażenie  w  sprzęt  zależy  od  możliwości  dostępu  do  wody  i  energii  elektrycznej.   Narzędzia  do
skuwania.  Przestawiane pomosty robocze.

3.3. Przygotowanie powierzchni 
Przed przystąpieniem do naprawy betonu zaprawami typu PCC należy oczyścić powierzchnię betonu i odkuć
skorodowany beton (aż do "zdrowego" betonu) poprzez:
- metodę piaskowania, hydropiaskowania 
- użycie lekkich młotków pneumatycznych. 

3.4. Wykonanie napraw betonu
Do wykonania napraw stosuje się specjalistyczny sprzęt przewidziany przez producenta materiałów oraz
sprzęt ogólnobudowlany  zaakceptowany  przez  Inżyniera.  Dla  kontroli  procesu  technologicznego  i
wykonywanych  prac,  Wykonawca  winien  posiadać  podstawowy  sprzęt  laboratoryjny.  Podczas  robót,
wykonawca zobowiązany jest  kontrolować   warunki  atmosferyczne,  a  podczas  robót  posiadać  do
dyspozycji    wilgotnościomierz   i  termometry  do  pomiaru  temperatury  powietrza  i  podłoża  betonowego.
Sprzęt,  maszyny  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  wymagań  jakościowych  zostaną  przez
Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport materiałów
Materiały   mogą   być   przewożone   dowolnymi  środkami   transportowymi   zaakceptowanymi   przez
Inżyniera  pod warunkiem  zabezpieczenia  przed  deszczem  dla  składnika  suchego  zaprawy  i  mrozem
dla  płynu  zarobowego. Składowanie materiałów musi również spełniać te warunki.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
Roboty   prowadzić   zgodnie   z   rozporządzeniem   Ministra   Infrastruktury   z   dnia 06.02.2003r.
(Dz.  U.   Nr  47  poz.  401)  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas wykonywania robót
budowlanych. 
5.2. Zakres robót naprawczych betonu
 5.2.1. Warunki atmosferyczne 
Należy  przestrzegać  temperatur  podłoża,  otoczenia  i  materiałów  podanych w  kartach technologicznych.
Jeżeli  producent   nie   podaje   inaczej   w   Kartach   Technicznych,   podczas   prowadzenia   napraw
zaprawami  o  spoiwie polimerowo-cementowym, temperatura podłoża i powietrza nie powinna być niższa
niż +50C. Zabronione  jest  wykonywanie  robót  poza  granicznymi temperaturami,  w  czasie  deszczu  i
przy  wilgotności przekraczającej 90% 
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5.2.2. Przygotowanie podłoża do napraw 
W zakres przygotowania podłoża wchodzą następujące prace:  
− Usunięcie pozostałości powłok ochronnych i pielęgnacyjnych oraz powierzchniowych zanieczyszczeń
− odkucie  skorodowanej  otuliny  i    w-w  powierzchniowych  betonu  do  głębokości,  na  której  wskaźnik
PH jest większy od 10 
− Usunięcie słabo związanych warstw betonu przez piaskowanie, hydropiaskowanie lub zgroszkowanie 
 − Usunięcie  szkodliwych  substancji  mogących  mieć  wpływ  na  połączenie  nakładanych  materiałów  z
betonem lub na korozję betonu albo stali  
− Oczyszczenie  podłoża  betonowego  z  wody,  pyłów  i  części  luźnych.  Podłoże  musi  być  czyste,
szorstkie, chłonne i wystarczająco  nośne.  
− Oczyszczenie  odsłoniętych    prętów  zbrojeniowych  z  rdzy  do    metalicznie  błyszczącej  powierzchni
do stopnia SA 2,5 zgodnie z PN-ISO 8501-1:1996, przez strumieniowanie sprężonym powietrzem z trwałym
ścierniwem. 
−Krawędzie obszarów naprawianych przy prętach zbrojeniowych powinny być odkute pod kątem 60-900. 

Zakres  robót  naprawczych  jest  określony  w  projekcie  szacunkowo.  Po  oczyszczeniu  konstrukcji
należy  przeprowadzić   weryfikację   podanych   obmiarów.   W   przypadku   stwierdzenia   istotnych
rozbieżności,  należy powiadomić Inżyniera i Projektanta. 
Wykonawca   zobowiązany    jest   posiadać   przyrząd   do   oznaczania    wytrzymałości   na   odrywanie   i
dokumentować odpowiednie przygotowanie podłoża protokołem z wynikami badań. Średnia wytrzymałość
betonu na odrywanie nie powinna być mniejsza od 1,5 MPa.  Minimalna wytrzymałość na odrywanie nie
powinna być mniejsza niż 1,0 MPa wg Warunków Technicznych jakim  powinny  odpowiadać  drogowe
obiekty  inżynierskie  i  ich  usytuowanie  (Dz.U.63  z  2000r,   poz.735  §170.2b, badana wg PN-92/B-
01814).. 
Średnia wytrzymałość na ściskanie nie powinna być mniejsza od 25 MPa (wg PN-74/B-06262).  Wartość  tę
można  zapewnić  za  pomocą  odpowiedniej  obróbki   wstępnej  np.frezowania,  piaskowania, natryskiwania
strugą wody pod wysokim ciśnieniem. 
Wykonawca zobowiązany jest dokumentować odpowiednie  przygotowanie podłoża protokołem z wynikami
badań. Jeżeli  podłoże wykazuje jakiekolwiek usterki to powinno być ono usunięte według zasad określonych
przez Inżyniera.
5.2.3. Wymiana i uzupełnienie zbrojenia 
W  przypadku  stwierdzenia  po  odkuciach  korozji  20%  przekroju  pręta  zbrojeniowego,  należy  wzmocnić
zbrojenie  prętami  uzupełniającymi  lub  odcinki  zniszczone  pręta  usunąć  i  zastąpić  nowymi.  Pręty
stanowiące uzupełnienie należy oczyścić do stopnia czystości jak pręty zbrojenia uzupełnianego.   
O   potrzebie   wymiany   lub   wprowadzenia   dodatkowego   zbrojenia   uzupełniającego   należy
powiadomić Inżyniera i Projektanta. 
5.2.4. Przygotowanie mieszanek.  Preparaty  dostarczane  są jako jednoskładnikowe bądź sucha zaprawa
do mieszania z wodą. Miesza się je w odpowiednich,  określonych  w  instrukcjach  proporcjach,  dodając  do
wody  w  mieszarkach  suchy  składnik.   Mieszać mieszadłem  wolnoobrotowym lub w betoniarce.   Po
wymieszaniu    masa    powinna    być    jednorodna    bez  smug,  o  określonej  konsystencji.    Należy
zwracaćszczególną  uwagę  na  dno    i   ścianki    pojemnika,  przestrzegając    czasu    mieszania  .  Należy
ograniczać napowietrzanie  mieszanek  stosując  odpowiednio  niskie  obroty  mieszarek.  Preparat  jest
gotowy  do  użycia zaraz po wymieszaniu. Należy zawsze przygotować mieszanki z pełnych zawartości
opakowań.  Dokładne   informacje   o   mieszaniu,   dane   produktów   i   uwagi   szczególne   znajdują   się
w   specjalnych  informacjach  technicznych o produktach.  
5.2.5. Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego stali 
Na  zabezpieczenie   prętów  zbrojeniowych  przed  korozją   należy   stosować  materiały   o  spoiwie
mineralnym. Materiały   te   należy   stosować   łącznie   z   materiałami   naprawczymi.   Ilość   i   grubość
warstw   ochrony antykorozyjnej   prętów   oraz   całość   przebiegu   procesu   wbudowywania   materiału
musi    odpowiadaćwymaganiom producenta  podanym w Kartach Technicznych materiałów.   Naniesione
warstwy  pokrycia  antykorozyjnego  nie  mogą  ulegać  nawilżaniu  podczas  procesu  wiązania.  Przy  silnym
nasłonecznieniu,  oddziaływaniu  deszczu  lub  mrozu,  należy  stosować  szczególne  środki  ochrony,  jak
np.przekrycie plandekami, matami itp. 
5.2.6. Wykonanie warstwy sczepnej (o ile przewiduje technologia) 
Na czystą i szorstką powierzchnię ubytku oraz zabezpieczenie antykorozyjne wciera się za pomocą pędzla
lub szczotki warstwę sczepną, zgodnie z wskazówkami producenta. Nie należy dopuszczać do podsychania
warstwy sczepnej przed nałożeniem następnej warstwy.  W  przypadku  stosowania  w-wy  sczepnej  na
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bazie  mineralnej,   podłoże  należy  nasączyć  kapilarnie  wodą. Powierzchnia  podłoŜa  powinna  być
matowo  wilgotna.  Należy  bezwzględnie  usunąć  pozostałości  wody  jak również film wodny.  
5.2.7. Wykonanie warstwy reperacyjnej  
Wypełnianie  ubytków  i  układanie  w-w  reprofilujących  należy  wykonywać  na  podłożu  stałym  i  wolnym
od plam olejowych i pyłu. Przygotowaną  mieszankę  należy  nanosić  stosując  nacisk,  warstwami  na
aktywną  jeszcze  pod  względem klejenia  warstwę  sczepną  (jeśli  występuje).  Większe  ubytki  muszą
być   wypełnione   w   kilku   procesach  roboczych.  Zaprawę  należy  nanosić  dobrze  zagęszczając  i  nie
dopuszczając do powstania pustek. Nałożonej  zaprawy  nie  należy  nanosić  poza  obrys  konstrukcji,  lecz
jedynie  wygładzić  pacą.  Każdorazowo winna  być  pokrywana  tak  mała  powierzchnia,  aby  możliwe  było
nanoszenie  warstwy  zawsze  na świeżą warstwę wiążącą. Należy przestrzegać czasu  obróbki  materiału
(zależnej od temp. )  Dla  zapraw  na  bazie  cementu,  w  przypadku  braku  w-wy  sczepnej,  podłoże
należy  wstępnie  nasączyć kapilarnie  wodą.  Powierzchnia  powinna  być  matowa  i  wilgotna.  Należy
bezwzględnie   usunąć   pozostałości  wody  jak  również  film  wodny.   W   miejscach   wskazanych
dokumentacją  odtworzenie  otuliny  i  geometrii  należy  wykonać  metodą  natrysku. Należy zachować
wymagania technologiczne producenta. 
5.2.8. Wykonanie szpachlowania Szpachlę  wyrównawczą  nakłada  się  w  dwóch  w-wach  na  uprzednio
zwilżone  i   lekko  przeschnięte   podłoże,  przy  pomocy packi  lub  kielni.  Grubość szpachli  nie powinna
przekraczać 3mm 
5.2.9. Pielęgnacja. 
Ze  względu  na  możliwość  pojawienia  się  rys skurczowych  odkryte powierzchnie betonu  wymagają:
−ochrony  przed  szybkim  wysychaniem.  Unikać  wpływu  wysokich  temperatur,  mrozu  oraz  przeciągów
powietrznych, utrzymywać wilgoć (poprzez pokrycie ich folią, plandekami lub matami), 
−w stanie świeżym zaprawy naprawczej nie należy spryskiwać wodą, 
−w   czasie   dojrzewania   (a   szczególnie   w   czasie   wiązania   betonu)   ochrony   zabetonowanych
elementów przed uderzeniami i drganiami .
Obowiązują zasady pielęgnacji materiałów budowlanych wiązanych cementem. Jeżeli producent materiałów 
nie podaje inaczej w Kartach Technicznych, zaprawę należy pielęgnować przez okres min.5 dni.  
Czas trwania pielęgnacji dobierać w zależności od warstwy naprawczej oraz warunków atmosferycznych.
5.2.10. Uwagi dodatkowe do wykonania.             
Przyrządy   robocze   można   czyścić   zwykłą   wodą.   Resztki   materiału   i   pojemniki   usunąć   zgodnie
z odpowiednimi przepisami.  W trakcie pracy zaleca się noszenie rękawic, okularów i ubrań ochronnych.
Należy   przestrzegać   zasad   podanych   na   kartach   danych   o   bezpieczeństwie   pracy   i   oznaczeń
na opakowaniach. 

5.3. Wykonanie lub odtworzenie spoinowania
Zaleca się wykonanie wykucia skorodowanych spoin do gł.5cm i wypiaskowanie spoin przed wypełnieniem.
Oczyszczone z pyłu, brudu, zanieczyszczeń i pozbawione resztek starej  zaprawy spoiny,  po wypiaskowaniu
i  nasączeniu  wodą  wypełnia  się  zaprawą  szczelną,  elastyczną,  odporną  na  pękanie,   mrozoodporną  i
wodoszczelną.  Wykonane  spoiny  należy  chronić  przed  szybkim wysychaniem,  unikać  wpływu  wysokich
temperatur,  mrozu  oraz  przeciągów  powietrznych,  utrzymywać  wilgoć  (poprzez   pokrycie  ich  folią,
plandekami lub matami).  Obowiązują zasady pielęgnacji  materiałów budowlanych wiązanych cementem.
Jeżeli  producent materiałów nie podaje inaczej w Kartach Technicznych, zaprawę należy pielęgnować przez
okres min.5 dni.  Czas trwania pielęgnacji  dobierać w zależności od warstwy naprawczej oraz warunków
atmosferycznych.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
Kontrola całości wykonania robót obejmuje: 
− wykonanie rusztowań i pomostów 
− przygotowanie podłoża 
− przydatność materiałów 
− jakość wykonanych napraw 
− zachowanie warunków zabezpieczenia środowiska przed skażeniem.

6.2. Badania i kontrola przed przystąpieniem do robót naprawczych     
Przed    przystąpieniem    do    robót    wykonawca  zobowiązany  jest  przedstawić    Inżynierowi    do
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akceptacji aktualne świadectwa  badań    materiałów  podstawowych  wykonywanych  w  ramach  nadzoru
wewnętrznego  przez  producenta  (atesty  materiałów).   Ponadto   Wykonawca   zobowiązany   jest   do
sprawdzenia   daty   produkcji,   daty   przydatności   do   stosowania,  stanu  opakowań  oraz  właściwego
przechowywania  materiałów.   Za  wbudowane  materiały  oraz  badanie  ich  przydatności  odpowiada
Wykonawca. 
  6.3. Kontrola przygotowania podłoża 
Ocena wytrzymałości na odrywanie metodą  „pull off” 
−Pomiar  wytrzymałości  na  odrywanie  należy  wykonać  zgodnie  z  PN-92/B-01814.  Należy  wykonać  co
najmniej  1  pomiar  na  każde  25m2  powierzchni  oczyszczonego  podłoża,  lecz  nie  mniej  niż  5  dla
każdego elementu.  
−W  przypadku  powstania  jakichkolwiek  wątpliwości,  należy  wykonać  dodatkowe  pomiary  w  miejscach
wskazanych przez Inżyniera.  
−Na  podstawie  uzyskanych  wartości  wytrzymałości  betonu  naley  wyliczyć  wartość  średnią  z  wyników  .
−Jakość podłoża betonowego można uznać za zadowalającą, jeśli uzyskana wartośćśrednia wytrzymałości
na  odrywanie  nie  będzie  mniejsza  niŜ  1.5MPa,  przy  czym  minimalna  wartość  pojedynczego  pomiaru
nie moŜe być niższa od 1.0MPa .   
−Jeżeli   wartość  pojedynczego  oznaczenia  jest  niższa  niż  1.0MPa,   należy  wykonać  dodatkowe
oznaczenie obok  w  odległości  około  1m.  W  przypadku  gdy  dodatkowe  oznaczenie  spełni  warunek
minimalnej wytrzymałości na odrywanie i równocześnie wartośćśrednia z wszystkich oznaczeń nie będzie
nisza  niż1.5MPa,  to  należy  uznać,  iż  warunek  wytrzymałości  podłoża  betonowego  na  odrywanie  został
spełniony.  
6.4. Badania w trakcie wykonywania robót 
W  czasie  robót  Wykonawca  powinien  prowadzić  systematyczne  badania  kontrolne  i  dostarczać  wyniki
tych  badań Inżynierowi.  W   trakcie    prowadzenia    robót   należy   w   sposób   ciągły   kontrolować
temperaturę  i   odpowiednią  suchość bądź wilgotność  podłoża, a  również odpowiednie przygotowanie
mieszanek. 
6.5. Kontrola po wykonaniu robót 
Jakość  wykonanej  naprawy  ocenia  Inżynier  po  sprawdzeniu  wyglądu  i  na  podstawie  przedstawionych
przez  Kierownika  dzienników  wykonania  naprawy  powierzchniowej.  Zakres  badań  kontrolnych  ustala
Inżynier.  W  szczególności  może  on  uznać  za  wystarczające  raporty  z  badań  wykonywanych   przez
Wykonawcę. Badanie wytrzymałości wykonanej naprawy na odrywanie od podłoża należy wykonać wg PN-
B-01814:1992. Zasady  badania  jak  w  p.6.3.  Miejsca  uszkodzone  podczas  badań  należy  naprawić
przy   użyciu   tej   samej  zaprawy,   która   była   stosowana   do   napraw,   zachowując   wymagania
technologiczne   odnośnie   jej   stosowania.  W  czasie  prac  należy  dążyć  do  odtworzenia,  w  miejscu
wykonania naprawy, charakteru istniejącej faktury.Sprawdzenie  podstawowych  wymiarów  geometrycznych
należy  wykonać  zgodnie  z  PN-S-10040:1997.  Po zakończeniu  naprawy  wskazane  jest  sprawdzenie
wykonanej otuliny  zbrojenia  w  naprawianym  elemencie, metodami nieniszczącymi, pod katem zachowania
wartości  założonych w projekcie.  Inżynier   może  pobierać  próbki   materiałów  i   prowadzić   badania
niezależnie  od  Wykonawcy  na  swój  koszt. Jeżeli  wyniki  niezależnych  badań  wykażą, że  badania
Wykonawcy  są  niewiarygodne,  to  Inżynier  może polecić  Wykonawcy  lub  niezależnemu  laboratorium
przeprowadzenie  powtórnych  lub  dodatkowych  badań albo może opierać się wyłącznie na własnych
badaniach przy ocenie zgodności  materiałów i  robót  z niniejszą specyfikacją.   Całkowite  koszty  takich
powtórnych   lub   dodatkowych   badań   i   pobierania   próbek   zostanąponiesione  przez  Wykonawcę.
Wszystkie  wyżej  wymienione  badania  wykonawca  wykonuje  w  obecności  Inżyniera,  a  wyniki  załącza
do dokumentacji powykonawczej. 

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

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

7.2. Jednostka obmiarowa i zasady obmiarowania.

Jednostką obmiarową uzupełnianych spoin i ubytków jest jednostkowa powierzchnia 1 m2.

8. ODBIÓR ROBÓT
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Ogólne zasady odbioru robót podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z ustaleniami technologicznymi, SST i wymaganiami Inżyniera/

upoważnionego przedstawiciela Inwestora, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji

 wg pkt 6, dały wyniki pozytywne.

W przypadku napraw powierzchni betonu i spoinowania murowanych powierzchniodbiorowi podlegaja:

– wykonania rusztowania tymczasowego i pomosty robocze,

– przygotowanie podłoża betonowego i muru,

– wykonana warstwa naprawcza, spoina.

Do  odbioru  Wykonawca  przedstawia  wszystkie wyniki pomiarów i badań z bieżącej kontroli materiałów i 
robót. Odbioru  dokonuje Inżynier na  podstawie  oględzin, pomiarów i wyników badań Wykonawcy.  Inżynier 
zleci  Wykonawcy  lub  niezależnemu  laboratorium  przeprowadzenie  uzupełniających  badań  i pomiarów 
wtedy gdy:  

−zakres lub częstotliwość badań Wykonawcy są niezgodne z niniejszą specyfikacją,  

−istnieją  jakiekolwiek  wątpliwości  co do jakości robót lub rzetelności badań Wykonawcy.  

Koszty  tych  badań  ponosi  Wykonawca  tylko  w  przypadku  gdy  ich  wyniki potwierdzą  wątpliwości 
Inżyniera.  W przypadku stwierdzenia wad Inżynier ustali zakres wykonania robót poprawkowych, według 
zasad określonych  w  niniejszej  specyfikacji.  Inżynier  może  uznać  wadę  za  nie  mającą  zasadniczego  
wpływu  na cechy eksploatacyjne obiektu i ustalić zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inżynierem. Czynność  
odbioru  winna  być  udokumentowana  odpowiednim  protokołem,  zgodnie  z  przyjętymi  w  SST 
DM.00.00.00. zasadami. Podstawą  odbioru  jest  pisemne  stwierdzenie  Inżyniera  w  Dzienniku  Budowy  o
wykonaniu  robót  zgodnie  z projektem i SST.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Szczegółowe warunki płatności

Cena  jednostkowa  wykonania  obejmuje  wykonanie spoinowania w miejscach stwierdzonych ubytków,
uszkodzeń powierzchni ceglano-kamiennych, naprawę  powierzchni  betonu  wg  technologii  przyjętej  przez
Wykonawcę  i  zaakceptowanej  przez  Zamawiającego i  obejmuje:  prace  pomiarowe,  oznakowanie  robót,
wykonanie  robót  wg  zakresu  w  p.1.3,  oczyszczenie  stanowisk  pracy  i  usunięcie  będących  własnością
wykonawcy materiałów poza pas drogowy. 

9.3. Szczegółowy zakres robót objętych płatnością wg przedmiaru robót 

Cena  wykonania robót obejmuje:

- wykonanie prac naprawczych powierzchni betonowych przepustów i mostu (odkucie skarbonatyzowanego
betonu,  hydropiaskowanie  powierzchni,  antykorozyjnie  zabezpieczanie  odkrytego  zbrojenia,  odtworzenie
otuliny betonowej z zaprawy PCC na warstwie szczepnej),

- wykonanie spoinowania ścian murowanych w miejscach stwierdzonych ubytków i uszkodzeń powierzchni
ceglanych lub kamiennych

- prace pomiarowe

- oznakowanie robót i wykonanie robót wg zakres w p. 1.3. 

- oczyszczenie stanowisk pracy i usunięcie będących własnością wykonawcy materiałów poza pas drogowy.
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB)

DM.00.00.00 Wymagania ogólne

10.2. Normy

1. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

2. PN- B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykłe

3. PN-EN  197-1:2002  Cement  -  Część  1:  Skład,  wymagania  i  kryteria  zgodności  dot.cementu
powszechnego użytku

4. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu.  Specyfikacja pobierania próbek, badanie i  ocena
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu

5. BN-67/6747-14 Sposoby zabezpieczania wyrobów kamiennych podczas transportu

6. BN-74/8841-19 Roboty murowe. Mury z kamienia naturalnego. Wymagania i badania przy odbiorze

7. BN-76/8847-01 Ściany oporowe budowli kolejowych i drogowych. Wymagania i badania.

8. PN-S-10042  Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie.  

9. PN-S-10040 żelbetowe i betonowe konstrukcje mostowe. Wymagania i badania.  

10. PN-B-01807  Antykorozyjne    zabezpieczenia    w  budownictwie.  Konstrukcje    betonowe  i
Ŝelbetowe.  Zasady diagnostyki  konstrukcji.  

11. PN-B-01814  Antykorozyjne    zabezpieczenia    w    budownictwie.    Konstrukcje    betonowe    i
Ŝelbetowe.     Metoda   badania   przyczepności  powłok  ochronnych.  PN-B-04500  Zaprawy
budowlane. Badania cech fizycznych i  wytrzymałościowych. 

12. PN-B-06262  Nieniszczące    badania    konstrukcji    z    betonu.      Metoda    sklerometryczna
badania  wytrzymałości betonu  na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N.  

13. ISO   8501-2   -Przygotowanie   podłoży   stalowych   przed   nakładaniem   farb   i   podobnych
produktów-  Wzrokowa  ocena czystości  powierzchni-  Arkusz  2:  Stopnie  przygotowania wcześniej
pokrytych  powłokami    podłoŜy stalowych po miejscowym usunięciu tych powłok. 

14. PN-ISO  8501-1  Przygotowanie  podłoży  stalowych  przed  nakładaniem  farb  i   podobnych
produktów.  Wzrokowa ocena czystości powierzchni. 

15. PN-H-97053  Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji  stalowych. Ogólne wytyczne.  

10.3. Rozporządzenia

1. Warunki  Techniczne  jakim  powinny  odpowiadać  drogowe  obiekty  inżynierskie i  ich  usytuowanie
(Dz.U.63  z  2000r, poz.735 Wymagania  Techniczne  Wykonania  i  Odbioru  Napraw  i  Ochrony
Powierzchniowej  Betonu  w  Konstrukcjach Mostowych, WTW nr X M/93, Instytut Badawczy Dróg i
Mostów, Warszawa, 1993.  

10.4. Poradniki, literatura

1. „Zalecenia  Dotyczące  Oceny  Jakości  Betonu  (In-Situ)  w  Nowo  Budowanych  Konstrukcjach
Mostów  i  Dróg, opracowywany na zlecenie GDDP przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów. 

2. Vademecum bieżącego utrzymania i odnowy drogowych obiektów mostowych tom 5.5 - wydany
przez GDDP. 
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M.14.03.00 Konserwacja lub remont stalowych przepustów rurowych

M.14.03.01 Odmulenie rur stalowych 

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych  z  odmuleniem  istniejących  przepustów  rurowych dla  zamierzenia  budowlanego:  Remont  i
przebudowa  przepustów  oraz  przebudowa  mostu w ramach  inwestycji  pn  „Ścieżki  pieszo-
rowerowe w ciągu pieszo-rowerowym”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji  Robót wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych STWiORB

Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu
wykonanie  robót  związanych  z  konserwacją,  udrożnieniem  i  oczyszczeniem  przepustów  rurowych  oraz
ewentualną   ich  wymianą  na  rury  stalowe  w  przypadku  stwierdzenia  złego  stanu  technicznego  lub
nieszczelności  udrażnianych rur .Rozmiar i zakres robót przedstawiono w załączonym przedmiarze robót.

1.4 Szczegółowy zakres wyszczególnionych robót
Przedmiot i zakres robót konserwacyjnych:

- ręczne wykoszenie trawy, wycinka krzewów i wykarczowanie korzeni roślin na wlocie i wylocie przepustów
rurowych 

-  odłożenie  wyciętej  roślinności  poza  koryto  rowów  ,  ich  utylizacja  lub  wywóz  poza  plac  budowy  we
wskazane i odpowiednio przystosowane do tego miejsce

- ręczne lub mechaniczne udrożnienie (oczyszczenie z namułu) przepustów rurowych o średnicy 0,5 i 0,6m i
głębokości zamulenia 1/2 lub 3/4 średnicy,

- rozplantowanie urobku (mułu) poza korytem rowów lub ich wywozem poza plac budowy

- ocena stanu technicznego odmulonych rur stalowych przepustów

- wymiana rur stalowych na nowe w przypadku stwierdzenia braku szczelności, wyraźnie zaawansowanej
korozji materiału lub widocznych uszkodzeń mechanicznych.

Z  uwagi  na  zanikowy  charakter  robót  prace  należy  wykonać  etapami  dla  poszczególnych  przepustów
rurowych w pełnym zakresie prac tj. wykoszenie i wygrabienie roślinności na wlotach i wylotach przepustów,
odmulenie,  rozplantowanie  lub  wywóz  odkładu  poza plac  budowy,  wycinka  krzaków z  wykarczowaniem
korzeni oraz uporządkowanie terenu. 

W przypadku stwierdzenia  konieczności  wymiany istniejących rur  stalowych przepustów zaakceptowanej
przez Inżyniera należy dokonać wymiany tych rur na nowe stalowe o takiej samej średnicy i odpowiednio
zabezpieczone przed korozją stali. 

Na wszystkie wyszczególnione prace należy uzyskać akceptację Inżyniera po stronie Zamawiającego.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z normami, wytycznymi i określeniami podanymi w
STWiORB  DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  STWiORB
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DM.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 2. 
Materiał pomocniczy – woda.
W przypadku stwierdzenia konieczności wymiany rur stalowych na obiektach inżynierskich należy użyć rur
stalowych wykonanych z materiałów zabezpieczonych powłoką antykorozyjną i posiadającego odpowiednią
Aprobatę Techniczną wydaną przez IBDiM. 
Do  wbudowania  mogą  być  zastosowane  tylko  materiały  zaakceptowane  przez  Inwestora.  Dla  każdej
dostawy  wykonawca jest zobowiązany przedstawić deklarację zgodności lub certyfikatu zgodności materiału
z  Polską  Normą lub  w  przypadku  jej  braku  z  Aprobatą  Techniczną.  Na  żądanie  inwestora  wykonawca
powinien przedstawić aktualne wyniki badań materiałów wykonywanych w ramach  nadzoru  wewnętrznego
przez   producenta.   Ponadto  wykonawca   zobowiązany   jest   do   sprawdzenia   daty  produkcji,  daty
przydatności  do  stosowania,  stanu  opakowań  oraz  właściwego  przechowywania  materiałów.  Za  jakość
wbudowanych materiałów odpowiada Wykonawca. Przed  wbudowaniem  materiałów  wykonawca  musi
przedstawić  nadzorowi  Karty  techniczne  poszczególnych materiałów

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonywania robót
Roboty   należy   wykonywać   przy   użyciu  narzędzi  ręcznych  i  sprawnego   technicznie   sprzętu
mechanicznego,  przeznaczonego  dla realizacji robót zgodnie z założoną technologią wbudowania oraz
zaakceptowanego przez Inżyniera. Powinien on spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym
i mostowym. 
Roboty związane z oczyszczeniem z namułu przepustów rurowych mogą być wykonane ręcznie lub przy
użyciu  wody  podawanej  pod  ciśnieniem  z  samochodów  -  beczkowozów  wyposażonych  w  urządzenia
pompujące  o  wysokiej  wydajności.  Oczyszczenie  z  namułu  stalowych  rur  przepustów  należy  wykonać
metodą hydrodynamiczną.                                                                              

Prace prowadzić przy wykorzystaniu sprzętu takiego jak:
- narzędzi ręczne np. kosa, piły ręczne, nożyce ogrodnicze, łopaty, sztychówki itp.
- piła motorowa
- urządzenia pompujące pod wysokim ciśnieniem.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport materiałów
Wyciete krzewy, wykarczowane korzenie, pnie krzaków, skoszoną trawę i inną usuniętą rośliność można
przewozić  dowolnymi środkami  transportowymi  zaakceptowanymi  przez  Inżyniera. Materiały te powinny
być zabezpieczone siatką lub innego typu zabezpieczeniem przed ich zsunięciem, wypadnięciem podczas
przewożenia.
Transport  namułu  z  oczyszczonych  rur  przepustów  może  odbywać  się  dowolnymi  środkami  transportu
wyposażonymi w urządzenia do mechanicznego wyładunku.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
Roboty   prowadzić   zgodnie   z   rozporządzeniem   Ministra   Infrastruktury   z   dnia 06.02.2003r.
(Dz.  U.   Nr  47  poz.  401)  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas wykonywania robót
budowlanych. 
5.2. Szczegółowe zasady wykonania robót
Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  ochrony  przeciwpożarowej.  Materiały  łatwopalne  będą
stosowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem powstałym w wyniku realizacji
robót. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i
higieny pracy.
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5.2.1. Ręczne odkrzaczanie i uporządkowanie terenu
Prace w zakresie prac przygotowawczych obejmują ręczne wycięcie krzaków z koryta rowu na wlotach i
wylotach przepustów przy pomocy pił motorowych. Odkrzaczanie ma na celu usunięcie zbędnej roślinności z
koryta cieku i z skarp. Przez krzaki rozumie się roślinność twardą o grubości do 10 cm i wieku do 10 lat.
Gałęzie leżące w  korycie rowu i wycięte krzaki należy ułożyć wzdłuż skarpy rowu, a następnie zutylizować
lub wywieźć poza placem budowy we wskazane miejsce przez Zamawiającego. 
5.2.2. Ręczne wykoszenie koryta rowów na wlotach i wylotach przepustów rurowych
Prace  obejmują  wykoszenie  za  pomocą  kosy  lub  innych  ręcznych  narzędzi  do  tego  przystosowanych
porostów i  traw znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie  tych obiektów.  Skoszoną trawę i  porosty
należy odłożyć wzdłuż skarp rowu z dala od lustra wody, a następnie zutylizować lub wywieźć poza plac
budowy we wskazane miejsce przez Zamawiającego.
5.2.3. Oczyszczenie stalowych rur przepustów
Wykonawca za zgodą Inspektora nadzoru, roboty związane z oczyszczeniem przepustów z namułu może
wykonać  za  pomocą  wody  podawanej  pod  ciśnieniem.  Oczyszczenie  z  namułu  rur  przepustów  należy
wykonać metodą hydrodynamiczną, przy pomocy wody podawanej pod wysokim ciśnieniem.

W  przypadku  uzasadnionej  konieczności  roboty  związane  z  oczyszczeniem  z  namułu  stalowych  rur
przepustów mogą być prowadzone poprzez ręczne usunięcie namułu za pomocą łopat, sztychówek, łomów
lub drągów stalowych,odrzuceniu namułu na pobocze cieku lub rowu, rozplantowaniu lub spryzmowaniu z
przygotowaniem do wywozu na odkład. Miejsce odkładu powinno być wcześniej wyznaczone i uzgodnione z
Zamawiającym w taki sposób, aby nie przedostawał się ponownie do oczyszczonych przepustów lub nie
zamulały rowów przydrożnych. 
Jeżeli Wykonawca w trakcie robót doprowadzi do zamulenia już oczyszczonych rowów lub przepustów, to
ponowne ich oczyszczenie wykona własnym kosztem.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
Roboty   prowadzić   zgodnie   z   rozporządzeniem   Ministra   Infrastruktury   z   dnia 06.02.2003r.
(Dz.  U.   Nr  47  poz.  401)  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas wykonywania robót
budowlanych. 
6.2. Kontrola jakości prac związanych z udrożnieniem przepustów
Kontrola  jakości  robót  związanych  z  oczyszczeniem  przepustów  z  namułu  polega  na  wizualnej  ocenie
wykonanych robót w przepustach i na odkładzie.      

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

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

7.2. Jednostka obmiarowa i zasady obmiarowania.

Jednostką obmiarową jest:

- mb (metr bieżący) oczyszczonego przepustu ruruowego.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty uznaje się za wykonane jeśli są zgodne z dokumentacją, ST i wymaganiami Inspektora.
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Szczegółowy zakres robót objętych płatnością

Cena  oczyszczenia 1 mb przepustu rurowego obejmuje:

• roboty przygotowawcze

• oznakowanie robót,

• oczyszczenie rur przepustu z wydobyciem namułu ręcznie lub metodą hydrodynamiczną,

• rozplantowanie namułu na miejscu lub złożenie namułu w stosy, a następnie załadunek na środki
transportowe i odwiezienie na odkład z rozplantowaniem.

                                                            
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB)

DM.00.00.00 Wymagania ogólne

10.2. Przepisy, rozporządzenia

-  Ustawa z dnia 7 lipca 1994r - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z 2006r.)
-  Ustawa Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. ( Dz. U. Nr 115 poz. 1229 ze zmianami)
- Rozporządzenie ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401 z  2003 r. )
-  Ustawa o ochronie przyrody ( Dz. U. nr 151 poz. 1220 z 2009 r - tekst ujednolicony).
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M.14.03.02 Ułożenie rur stalowych

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z ułożeniem przepustu z rury stalowej pod istniejącym nasypem nieczynnej linii  kolejowej w
przypadku  konieczności  wymiany  istniejacej,  nieszczelnej  rury  przepustu dla  zamierzenia  budowlanego:
Remont i przebudowa przepustów oraz przebudowa mostu w ramach inwestycji pn „Ścieżki pieszo-
rowerowe w ciągu pieszo-rowerowym”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji  Robót wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych STWiORB

Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu
wykonanie  robót  związanych  z  konserwacją,  udrożnieniem  i  oczyszczeniem  przepustów  rurowych  oraz
ewentualną   ich  wymianą  na  rury  stalowe  w  przypadku  stwierdzenia  złego  stanu  technicznego  lub
nieszczelności  udrażnianych rur. Rozmiar i zakres robót przedstawiono w załączonym przedmiarze robót.

1.4 Szczegółowy zakres wyszczególnionych robót
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i
odbiorem przepustu rurowego z rur stalowych. 

UWAGA:

Dopuszcza  się  wykonanie  przepustów  z  innego  typu  materiału  pod  warunkiem,  że  przepust  będzie
zaakceptowany przez Inżyniera reprezentującego interesy Zamawiającego, posiada odpowiednie atesty ITB
i jest dopuszczony do stosowania w budownictwie ogólnym oraz inżynieryjnym. 

1.5 Określenia podstawowe
Przepust  - obiekt wybudowany w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służący do przepływu małych
cieków wodnych pod nasypem korpusu drogowego lub służący do ruchu kołowego i pieszego.
Przepust rurowy  – przepust, którego konstrukcja nośna wykonana jest z rur.

Pozostałe  określenia  podane  w  niniejszej  STWiORB są zgodne  z  normami,  wytycznymi  i  określeniami
podanymi w STWiORB  DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  STWiORB
DM.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 2. 
2.2. Materiały do wykonania robót

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu przepustu są:

- rury z blach falistych o średnicach Ø500 i Ø600mm ocynkowanych i zabezpieczonych antykorozyjnie

- materiał stanowiący fundament pod rury i do zasypki przepustu, zgodny z dokumentacją projektową, np.
mieszanka  kruszywa  naturalnego  (pospółka)  odpowiadająca  wymaganiom  PN-EN  13043:2004 [1],  o
uziarnieniu 0÷20 mm lub 0÷31,5 mm

2.2. Składowanie materiałów

Rury  stalowe należy przechowywać tak, aby nie uległy mechanicznemu uszkodzeniu.Podłoże, na którym
składuje się rury, musi być równe, umożliwiające spoczywanie rury na karbach na całej długości rury. Rury
można składować  warstwowo do wysokości  max.  3,2  m.  Rury  układane swobodnie  zaleca się  układać
warstwami prostopadłymi względem siebie.  Układanie można wykonywać z podpórkami drewnianymi lub
metalowymi zapobiegającymi przemieszczaniu rur. Kształt podpórek musi być taki, aby nie występował zbyt

M.14.00.00 ROBOTY murowe I KONSERWACYJNE

M.14.03.00 Konserwacja lub remont stalowych przepustów rurowych

M.14.03.02 Ułożenie rur stalowych 106



                                                                                                                                                            SSTWiORB – BRANŻA MOSTOWA  

Remont i przebudowa przepustów oraz przebudowa mostu w ramach inwestycji 
pn „Ścieżki pieszo-rowerowe na zamkniętej linii kolejowej”

duży nacisk na sąsiednie warstwy rur, mogący spowodować ich uszkodzenie. Okres składowania na wolnym
powietrzu nie powinien przekraczać 2 lat.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonywania robót
Przy  wykonywaniu  robót  Wykonawca  w  zależności  od  potrzeb,  powinien  wykazać  się  możliwością
korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak np.:
– koparką chwytakową na podwoziu gąsienicowym o pojemności łyżki 0,4 m3,
– ubijakiem spalinowym, płytą wibracyjną, walcem lub innym sprzętem zagęszczającym,
– sprzętem transportowym,
– sprzętem do rozładunku rur, jak lekkim sprzętem dźwigowym, wózkami widłowymi (rozładunek może też
być wykonywany ręcznie).

Sprzęt  powinien  odpowiadać  wymaganiom  określonym  w  dokumentacji  projektowej,  ST,  instrukcjach
producentów lub propozycji Wykonawcy i powinien być zaakceptowany przez Inżyniera.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport materiałów
Materiały  sypkie  i  drobne  przedmioty  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu,  w  warunkach
zabezpieczających  je  przed  zanieczyszczeniem,  zmieszaniem  z  innymi  materiałami  i  nadmiernym
zawilgoceniem. 
Rury  należy  ułożyć  równomiernie  na  całej  powierzchni  ładunkowej  obok  siebie  i  zabezpieczyć  przed
możliwością przesuwania się podczas transportu. Nie należy dopuścić, aby więcej niż 1 m rury wystawał
poza obrys środka transportowego

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2 Zasady wykonywania robót
Na czas prowadzenia prac rozbiórkowych sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacją
projektową  i  ST.  W  przypadku  braku  wystarczających  danych  można  korzystać  z  ustaleń  podanych  w
niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych w załącznikach.

Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują:
1. roboty przygotowawcze, 
2. wykonanie wykopów
3. wykonanie podbudowy pod rury,np. z mieszanki kruszywa naturalnego (pospółki), 
4. ułożenie rury w spadku na podbudowie w jednym odcinku lub w odcinkach, wymagających połączenia
kolejnych dwóch rur złączką,
5. wykonanie zasypki przepustu,
6. roboty wykończeniowe.

5.3 Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej,  ST lub wskazań Inżyniera:
- ustalić lokalizację robót,
-  przeprowadzić  obliczenia  i  pomiary  geodezyjne  niezbędne  do szczegółowego  wytyczenia  robót  oraz
ustalenia danych wysokościowych,
- usunąć przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy dróg, ogrodzeń itd.,
-  ewentualnie  odwodnić  teren  budowy  w  zakresie  uzgodnionym  z  Inżynierem  będącym  po stronie
Zamawiającego.

5.4 Wykonywanie wykopów
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Wykonywanie wykopów pod ułożenie nowej rury przepustu powinno być zgodne z dokumentacją projektową.
Dobór  sprzętu  i  metody  wykonania  należy  dostosować  do  rodzaju  gruntu,  objętości  robót  i  odległości
transportu.

Wykonanie wykopów powinno odpowiadać wymaganiom określonym w  M.21.00.00 niniejszej specyfikacji. 

Dno wykopu powinno być wyrównane z dokładnością co najmniej ± 2 cm.
Wykop należy wykonać w takim okresie, aby po jego zakończeniu można było przystąpić do wykonywania
przepustu.
5.5 Podbudowa pod rurą przepustu
W przypadku układania przepustu bezpośrednio na gruncie (np. piaszczystym), kształt podłoża powinien być
wyprofilowany stosownie do kształtu spodu rury. Jeśli  grunt podłoża wymaga rozłożenia nacisku, to rury
przepustu powinny być układane na zagęszczonej warstwie podsypki (ławie) o miąższości min. 20cm, z
mieszanki  kruszywa  naturalnego  o  uziarnieniu  np.  0÷20  mm,  bez  zanieczyszczeń.  Podsypkę  należy
zagęścić do 0,98 Proctora normalnego.
Dopuszczalne odchyłki dla podbudowy (ław fundamentowych) przepustu wynoszą:
– dla wymiarów w planie ± 5 cm,
– dla rzędnych wierzchu ławy ± 2 cm.
5.6 Ułożenie rur przepustu na podbudowie (ławie)
Ułożenia rury na ławie należy dokonać po zaniwelowaniu poziomu dna i wytyczeniu osi przepustu. Zaleca
się układać rurę w jednym odcinku, jeśli możliwa jest dostawa rury o odpowiedniej długości, wynikająca z
asortymentu produkcji i możliwości transportowych. W innych przypadkach, przepust złożony z dwóch lub
większej liczby rur powinien mieć połączenia złączkami poszczególnych odcinków rur.

Łączenie dwóch odcinków rur polega na:
– ułożeniu na ławie złączki,
– położeniu na złączce dwóch sąsiednich końców rur,
– zamknięciu złączki,
– założeniu w złączce pasków lub śrub zaciskowych i zaciągnięcie ich. Rurę przepustu po ułożeniu należy
ustabilizować w taki sposób, aby nie zmieniła swojego położenia w czasie zasypywania przepustu. Można
dokonać tego podsypką wspierającą. Przycięcie skrajnych rur do płaszczyzny skarpy można wykonać przed
montażem przepustu lub też na budowie po wykonaniu nasypu.
5.7 Zasypka przepustu
Zasypka przepustu do wysokości co najmniej 30 cm ponad górną krawędź przepustu zaleca się wykonać
mieszanką  kruszywa  naturalnego  o  frakcji  0  ÷  31,5  mm  o  klasie  niejednorodności  D5  lub  piaskiem
gruboziarnistym. Za zgodą Inżyniera, do zasypki można użyć piasku lub gruntu rodzimego. Zasypka powinna
być wykonywana:
– równomiernie i równocześnie z obu stron przepustu,
– warstwami o grubości dostosowanej do wysokości zasypki, zagęszczonymi do wskaźnika zagęszczenia  ≥
0,98,   
– należy starannie wykonać podsypkę wspierającą przepust, umieszczoną nad podbudową (ławą). Materiał
na podsypkę wspierającą powinien odpowiadać wymaganiom mieszanki z kruszywa 0÷20 mm dla ławy.
5.8. Roboty wykończeniowe
Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i ST. Do robót wykończeniowych
należą prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących warunków terenowych, takie jak:
-  odtworzenie  przeszkód  czasowo  usuniętych,  np.  parkanów,  ogrodzeń  nawierzchni,  chodników,
krawężników itp.,
- niezbędne uzupełnienia zniszczonej w czasie robót roślinności, tj. zatrawienia,  krzewów itp.
- roboty porządkujące otoczenie terenu robót.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:
– uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
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(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez
dostawców itp.),
–  ewentualnie  wykonać  własne  badania  właściwości  materiałów  przeznaczonych  do  wykonania  robót,
określone w pkt. 2,
– sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw i prefabrykowanych. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.

6.2. Badania w czasie robót 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które należy wykonać w czasie robót  podaje tablica 1.

Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót

Lp. Wyszczególnienie robót Częstotliwość badań Wartości dopuszczalne

1 Lokalizacja i zgodność granic terenu robót
z dokumentacją projektową

1 raz Wg pktu 5 i
dokumentacjiprojektowej

2 Wykonanie wykopów Bieżąco Wg pktu 5

3 Wykonanie fundamentu (ławy) przepustu Bieżąco Wg pktu 5

4 Ułożenie rur przepustu na ławie Bieżąco Wg pktu 5

5 Zasypka przepustu Bieżąco Wg pktu 5

6 Wykonanie robót wykończeniowych Bieżąco Wg pktu 5

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostką obmiarową jest:

- mb (metr bieżący) ułożenia rury przepustu.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST DM.00.00.00 „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 wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

– wykonanie wykopu,

– wykonanie ławy fundamentowej. 

Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
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Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m kompletnego przepustu obejmuje:

– prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

– oznakowanie robót,

– przygotowanie podłoża,

– dostarczenie materiałów i sprzętu,

– wykonanie przepustu z wykopem, ławą, ułożeniem rur,  zasypką, umocnieniem skarp według wymagań
dokumentacji projektowej, ST i specyfikacji technicznej,

– przeprowadzenie pomiarów  i badań wymaganych w specyfikacji technicznej,

– odwiezienie sprzętu.

9.3. Sposób rozliczania robót tymczasowych i prac towarzyszących

Cena wykonania robót określonych niniejszą specyfikacją obejmuje:

-  roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane
Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych,

-  prace  towarzyszące,  które  są  niezbędne  do  wykonania  robót  podstawowych,  niezaliczane  do  robót
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd.

                                                            
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB)

DM.00.00.00 Wymagania ogólne

M.21.00.00 Roboty ziemne

10.2. Normy

1. PN-EN  13043:2004  Kruszywa  do  mieszanek  bitumicznych  i  powierzchniowych  utrwaleń
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.
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M.20.00.00 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

M.20.01.00 Rozbiórka elementów murowych przyczółków

M.20.01.01  Rozbiórka  okładzin  kamiennych oraz  fragmentów murów ceglanych i
kamiennych

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z rozbiórką  okładzin  kamiennych oraz  skuciem fragmentów murów ceglanych i  kamiennych
obiektów inżynierskich dla zamierzenia budowlanego: Remont i przebudowa przepustów oraz przebudowa

mostu w ramach inwestycji pn „Ścieżki pieszo-rowerowe w ciągu pieszo-rowerowym”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji  Robót wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą wykonanie następujących robót budowlanych: 

• skucie okładzin, gzymsów kamiennych na skrzydłach, półkach i ścianach czołowych przepustów

• rozbiórka fragmentów elementów murowych ścian i skrzydeł przepustów 

• częściowe wykucie spoin 

• wykucie w murze uszkodzonych i rozluźnionych kamieni oraz cegieł

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z normami, wytycznymi i określeniami podanymi w
STWiORB  DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  STWiORB
DM.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 2. 

Wykonawca jest  odpowiedzialny  za jakość wykonania tych robót   oraz   zgodność z umową, projektem,
pozostałymi SST  i  poleceniami nadzoru inwestorskiego.  

1.6. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy

Dokumentacja   przedstawiona przez wykonawcę  musi  być   zgodna z  zasadami  podanymi  w  Ogólnej
Specyfikacji Technicznej .  Rozpoczęcie i  zakończenie robót   należy udokumentować w dzienniku budowy.

2. MATERIAŁY
Materiały nie występują.
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3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonywania robót
Roboty związane z rozbiórką będą wykonywane ręcznie i mechanicznie. Wykonawca powinien posługiwać
się sprzętem zapewniającym spełnienie wymogów jakościowych, ilościowych i wymogów bezpieczeństwa.
Zastosowany przy prowadzeniu robót sprzęt nie moŜe powodować uszkodzeń pozostałych, nierozbieranych
elementów.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  uŜywania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego  wpływu  na  środowisko  i  jakość  wykonywanych  robót.  Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny  lub
narzędzia  nie  gwarantujące zachowania   wymogów  uzyskania  stosowej  jakości   robót   lub  przepisów
bezpieczeństwa  zostaną przez nadzór inwestorski zdyskwalifikowane  i nie dopuszczone  do robót. 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania
z następującego sprzętu:
− młoty pneumatyczne, udarowe lub obrotowo-udarowe, młotowiertarki
− narzędzia ręczne i elektronarzędzia
-  wciągarki.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport materiałów
Wykonawca  zapewni  odwóz  materiałów  i  gruzu  na  autoryzowane  wysypisko.  Materiały  i gruz z
rozbiórki można przewozić dowolnymi środkami transportu lub kontenerami, niemniej środki  transportowe
należy  dostosować  do  rodzaju  przewożonych  ładunków.  Gruz  i  inne elementy pochodzące z rozbiórek
będą wywożone sukcesywnie  w miarę  postępowania robót rozbiórkowych. 

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
Roboty   prowadzić   zgodnie   z   rozporządzeniem   Ministra   Infrastruktury   z   dnia 06.02.2003r.
(Dz.  U.   Nr  47  poz.  401)  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas wykonywania robót
budowlanych. 
5.2 Składowanie materiałów pochodzących z rozbiórki
Na czas prowadzenia prac rozbiórkowych należy przygotować tymczasowe stanowisko gruzu, stali   oraz
innych  materiałów.  Materiały  z  rozbiórki  powinny  być  składowane  w  miejscu wyrównanym do poziomu.
Materiały  pylące  i  inne,  które może rozwiewać wiatr należy przykryć plandekami lub siatką.
Przy składowaniu materiałów z rozbiórki odległość stosów nie powinna być mniejsza niż:

• 0,75m – od ogrodzenia i zabudowań
• 5,0 m – od stałego stanowiska pracy.

Między stosami, pryzmami i pojedynczymi elementami należy pozostawić przejścia o szerokości co najmniej
1,0m  oraz  przejazdy  o  szrokości  odpowiadającej  gabarytowi  naładowanych  środków  transportowych  i
powiększonej o:

• 2,0m przy ruchu jednokierunkowym i o 3,0m przy ruchu dwukierunkowym środków poruszanych siłą
mechaniczną

• 0,6m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9m przy ruchu dwukierunkowym środków poruszanych
przy pomocy siły ludzkiej.

Elementy nadające się do odzysku w ramach robót winny być przechowywane w miejscu krytym. 
5.3. Warunki przystąpienia do robót rozbiórkowych
Przed przystąpieniem do wykonania robót należy:  -  wyznaczyć  strefę  bezpieczeństwa  wokół  obiektu
budowlanego.  Musi  uwzględniać  obszar potencjalnego  upadania  materiałów  z  rozbieranych  elementów
i  być  powiększona  o  strefępracy i niezamierzonego oddziaływania sprzętu i narzędzi używanych do robót,
-  wyznaczyć,  oznakować  i  w  miarę  potrzeb  ogrodzić  wszystkie  przejścia  i  przejazdy znajdujące się w
strefie bezpieczeństwa, 
-  zabezpieczyć  przed  uszkodzeniem,  znajdujące  się  w  strefie  bezpieczeństwa  budynki, urządzenia
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użyteczności  publicznej,  latarnie,  słupy  z  przewodami,  drzewa,  nawierzchnie jezdni i chodników, itp. 
-  zaktualizować  ocenę  stanu  technicznego  obiektów inżynierskich  pod  kątem  warunków  i  możliwości
prowadzenia robót rozbiórkowych, 
-   zainstalować   odpowiednie   urządzenia   do   usuwania   z   obiektów  inżynierskich   materiałów
pochodzących  z rozbiórki, 
-  zaznajomić  pracowników,  zatrudnionych  przy  pracach  rozbiórkowych,  z  zakresem  robót, kolejnością
ich     wykonywania,     rozwiązaniami     konstrukcyjnymi      występującymi     w   remontowanych  i
przebudowywanych obiektach,
- wyposażyć pracowników w niezbędną odzież robocza, hełmy, okulary i rękawice ochronne.
 
Wykonawca   odpowiada   za   wszelkie   szkody   powstałe   z   jego   winy   na  istniejących  obiektach
inżynierskich  oraz na przylegających terenach.  Z  tego  tytułu,  Wykonawca  ma  obowiązek  dokonać
natychmiastowej naprawy na własny koszt wszystkich szkód znanych w momencie odbioru robót. 

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

6.2. Wizualna ocena jakości wykonanych prac rozbiórkowych
Kontrola jakości robót rozbiórkowych polega na wizualnej ocenie: 
- kompletności ich wykonania, 
-   wystąpienia   negatywnych   skutków   prowadzonych   prac   rozbiórkowych   na   pozostałe elementy
obiektów inżynierskich. 

– wystąpienia   negatywnych   skutków   prowadzonych   prac   rozbiórkowych   na   sąsiednie
nieruchomości i obiekty.

–

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

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

7.2. Jednostka obmiarowa i zasady obmiarowania.

Jednostką obmiarową przyjąć wg zasad opisanych w założeniach szczegółowych do poszczególnych 
katalogów stanowiących podstawę wyceny robót.

7.3. Ilość robót.

Określa   się na   podstawie   projektu   bądź   przedmiaru,   z   uwzględnieniem   zmian zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty rozbiórkowe z zasady należą do robót zanikających. Wykonawca zobowiązany jest zgłaszać 
Inspektorowi nadzoru przygotowanie i rozpoczęcie robót rozbiórkowych. Inspektor nadzoru sprawdza 
zgodność sposobu prowadzenia robót z warunkami BHP, warunkami niniejszej SST oraz zasadami sztuki 
budowlanej.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
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Cena rozbiórki 1 m3 muru i okładzin kamiennych obejmuje:

− roboty przygotowawcze,

− oznakowanie robót,

− organizacja placu budowy w związku ze składowaniem i wywozem materiałów pochodzących z rozbiórki'

− montaż i demontaż rusztowania w przypadku wystąpienia takiej konieczności,

− składowanie gruzu i innych materiałów pochodzących z rozbiórki na placu budowy w wyznaczonym 
miejscu,

− ładowanie na środki transportowe gruzu i jego wywóz w wyznaczone miejsce,

− przeprowadzenie pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

9.2. Sposób rozliczenia kosztów montażu, demontażu i czasu pracy rusztowania.

Rozliczenie kosztów  z  tego  tytułu  przysługuje  w  odniesieniu  do  robót  wykonywanych  na wysokości
powyżej  4,0  m.  W  celu  właściwego  obliczenia  kosztów  związanych  z  czasem pracy  rusztowań  należy
dokonać  stosownego  podziału  na  ilości  robót  wykonywanych  z wykorzystaniem rusztowań i bez nich. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Ustawy

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
późn. zm.). 

– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 

– Ustawa  z  dnia  16  kwietnia  2004  r.  –  o  wyborach  budowlanych  (Dz.  U.  Nr  92,  poz. 881). 

– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpoŜarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147,
poz. 1229). 

– Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.). 

– Ustawa  z  dnia  27  kwietnia  2001  r.  –  Prawo  ochrony środowiska  (Dz.  U.  Nr  62,  poz. 627 z późn.
zm.). 

– Ustawa  z  dnia  21  marca  1985  r.  –  o  drogach  publicznych  (jednolity  tekst  Dz.  U.  z 2004 r. Nr 204,
poz. 2086). 

10.2. Rozporządzenia

– Rozporządzenie  Ministra   Infrastruktury  z  dnia  2  grudnia  2002  r.  –  w  sprawie systemów  oceny
zgodności  wyrobów  budowlanych  oraz  sposobu  ich  oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz.
1779). 

– Rozporządzenie  Ministra   Infrastruktury  z  dnia  2  grudnia  2002  r.  –  w  sprawie określenia   polskich
jednostek   organizacyjnych   upoważnionych   do   wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i
formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 

– Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  dnia 26  września  1997  r.  –  w sprawie
ogólnych  przepisów  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  (Dz.  U.  Nr  169,  poz. 1650). 

– Rozporządzenie   Ministra   Infrastruktury   z   dnia   6   lutego   2003   r.   –   w   sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  –  w  sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

 – Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  –  w  sprawie szczegółowego
zakresu  i   formy  dokumentacji   projektowej,   specyfikacji   technicznych wykonania   i   odbioru  robót
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budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

–  Rozporządzenie   Ministra  Infrastruktury   z   dnia   11   sierpnia  2004  r.   –   w   sprawie sposobów
deklarowania   wyrobów   budowlanych   oraz   sposobu   znakowania   ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr
198, poz. 2041). 

– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  27  sierpnia  2004  r.  –  zmieniające rozporządzenie w
sprawie    dziennika    budowy,     montażu    i     rozbiórki,     tablicy informacyjnej  oraz  ogłoszenia
zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumentacje i instrukcje 

- Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych,  (tom  I) Arkady, Warszawa 
1990.

–Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.   Instytut  Techniki Budowlanej, Warszawa 
2003.
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M.20.01.02 Wywóz gruzu ceglanego i kamiennego z terenu budowy

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych  z  wywozem  gruzu  z  obiektów  inżynierskich dla  zamierzenia  budowlanego:  Remont  i
przebudowa  przepustów  oraz  przebudowa  mostu w ramach  inwestycji  pn  „Ścieżki  pieszo-
rowerowe w ciągu pieszo-rowerowym”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji  Robót wymienionych w
punkcie 1.1. Ustalenia w niniejszej specyfikacji mają na celu usunięcie gruzu z placu budowy. Wykonawca
jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz zgodność z umową, projektem i pozostałymi SST, a
także  poleceniami  nadzoru  inwestorskiego.  Wprowadzenie  jakichkolwiek  odstępstw  wymaga  akceptacji
projektanta i nadzoru inwestorskiego.

1.3. Zakres robót objętych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą wykonanie następujących robót budowlanych: 

• wywóz pryzmowanego gruzu z rozbiórek i wykopów.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z normami, wytycznymi i określeniami podanymi w
STWiORB  DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  STWiORB
DM.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 2. 

Wykonawca jest  odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót  oraz   zgodność z umową, projektem,
pozostałymi SST  i  poleceniami nadzoru inwestorskiego.  

1.6. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy

Dokumentacja  przedstawiona przez wykonawcę  musi  być   zgodna z  zasadami  podanymi   w  Ogólnej
Specyfikacji Technicznej. Rozpoczęcie i  zakończenie robót   należy udokumentować w dzienniku budowy.

2. MATERIAŁY

Materiały nie występują.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonywania robót
Roboty  związane  z  wywozem  gruzu  będą  wykonywane  ręcznie  i  za  pomocą  środków  transportowych.
Wykonawca  powinien  posługiwać  się  sprzętem  zapewniającym  spełnienie  wymogów  jakościowych,
ilościowych i wymogów bezpieczeństwa. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania  wymogów  uzyskania stosowej
jakości   robót   lub  przepisów  bezpieczeństwa   zostaną  przez  nadzór  inwestorski  zdyskwalifikowane
i nie dopuszczone  do robót. 

–
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4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport materiałów
Transport   materiałów  pochądzących  z  rozbiórki  będzie  realizowany   środkami   transportowymi
przewidzianymi w ofercie  przetargowej  i planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Załadunek, transport i
rozładunek należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ  i  przepisami ruchu drogowego. Wszystkie
materiały  z  rozbiórek Wykonawca wywozi  na własny koszt.  Wykonawca będzie  usuwać na bieżąco,  na
własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia  spowodowane  jego  pojazdami  na  drogach  publicznych  oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
Teren ogrodzić  i oznakować zgodnie z wymogami BHP.   Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U.  Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania    robót   budowlanych 

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

6.2. Wizualna ocena jakości wykonanych prac rozbiórkowych
W  czasie  kontroli  będzie  oceniane  bezpieczeństwo,  sposób  przewożenia  oraz  składowania  materiałów
pochodzących z rozbiórki zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami ruchu drogowego.

–
7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

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

Podstawą dokonywania  obmiarów  określającą sposób  i zakres obmiarowania  jest  przedmiar dołączony  
do dokumentacji  przedmiarowej. 

7.2. Jednostka obmiarowa i zasady obmiarowania.

Jednostkami  obmiarowe dla niniejszej specyfikacji:

- wywóz gruzu ceglanego i kamiennego  - m3 na 1 km

7.3. Ilość robót.

Określa   się na   podstawie   projektu   bądź   przedmiaru,   z   uwzględnieniem   zmian zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Rozporządzenia

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów
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bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, póz. 844)

–  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  06.02.2003  r.   (Dz.U.   Nr  47  poz.  401)  w  sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania   robót   budowlanych

10.2. Inne dokumentacje i instrukcje 

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych
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M.20.02.00 Rozbiórka konstrukcji stalowych

M.20.02.01 Rozbiórka i wywóz konstrukcji stalowej pomostu

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej  Specyfikacji  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  rozbiórkowych

stalowej konstrukcji płyty pomostu przyczółków  dla inwestycji pn.:  „Ścieżki pieszo-rowerowe w ciągu
pieszo-rowerowym”
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją
Roboty,  których  dotyczy  Specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu
rozbiórkę stalowej konstrukcji ustroju niosącego lub podpór na istniejącym  obiekcie inżynierskim.
Rozbiórka ta wynika z przebudowy  niektórych przepustów. 
Rozbieranymi  konstrkcjami  stalowymi  jest  stalowa  rama  płyty  pomostu  wykonana  z  belek  w  postaci
kształtowników stalowych stężonych krzyżulcami i poprzecznicami.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia  podane  w  niniejszej  Specyfikacji  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami  oraz
określeniami podanymi w  DM.00.00.00
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodności z Rysunkami, Specyfikacją i
poleceniami Inżyniera.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

2. MATERIAŁY
Materiały wbudowane nie występują. Materiał z rozbiórki jest własnością Wykonawcy.
Materiały służące do obsługi prac rozbiórkowych i pracy zastosowanego sprzętu nie są objęte wymaganiami
niniejszej Specyfikacji.

3. SPRZĘT
Sprzęt do wykonywania robót rozbiórkowych winien być dobrany przez Wykonawcę w Projekcie organizacji
robót i podlega on akceptacji przez Inżyniera.
Udźwig  zastosowanych  dźwigów  montażowych  dostosowany  musi  być  do  wielkości  demontowanych
elementów zgodnie z podziałem demontowanej  konstrukcji  na części  założonym w Projekcie organizacji
robót.

4. TRANSPORT 
Transport zdemontowanych elementów środkami transportowymi dostosowanymi gabarytami i nośnością do
wielkości rozbieranych elementów.
Transport do miejsca składowania elementów Wykonawcy.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia we własnym zakresie i na koszt własny Projektu organizacji
robót.
Projekt ten musi być:
-uzgodniony z administratorem nieczynnej linii kolejowej po której zaprojektowano ścieżkę pieszo-rowerową,
-uzgodniony  z  administratorami  przyległych  dróg  w  zakresie  kolizji  robót  rozbiórkowych  związanych  z
realizacją niniejszej inwestycji z ruchem drogowym na tych drogach,
- uzgodniony z administratorem przeszkody pod obiektem w postaci cieku wodnego lub rowu 
-przedłożony do akceptacji Inżynierowi.
5.2. Projekt organizacji robót 
Projekt ten winien zawierać:
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-podział rozbieranej konstrukcji na części,
-analizę statyczno - wytrzymałościową konstrukcji dla poszczególnych etapów jej rozbierania,
-analizę  stateczności  konstrukcji  w  trakcie  rozbiórki,  udowadniający  stateczność  nie  rozebranej  części
konstrukcji  dla  każdego  z  etapów  rozbiórki  oraz  stateczność  rozbieranych  elementów  w  trakcie  ich
przemieszczania,
-technologię robót rozbiórkowych, w tym sposób rozłączenia styków,
-dobór niezbędnego sprzętu,
-opracowanie  pomostów  roboczych,  uchwytów  i  urządzeń  pomocniczych  oraz  stężeń  niezbędnych  dla
prowadzenia robót, a wynikłych z przyjętej technologii prac rozbiórkowych,
-opracowanie sposobu odwozu elementów,
-opracowanie w uzgodnieniu z administratorem przeszkody w postaci cieku wodnego lub rowu pod obiektami
sposobów zabezpieczenia ciągłości swobodnego przepływu wód,
-opracowanie wytycznych zabezpieczenia warunków BHP w trakcie prowadzenia robót,
-opracowanie sposobu zabezpieczenia bezpieczeństwa ruchu na przyległych trasach komunikacyjnych,
-opracowanie harmonogramu ogólnego,
-opracowanie  szczegółowego  harmonogramu  niezbędnych  zamknięć  ruchu  na  liniach  komunikacyjnych
znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie lub będących w kolizji z projektowaną trasą ścieżki rowerowej
i uzgodnienie tego harmonogramu z administratorami tych linii.
5.3. Prowadzenie robót
Do robót rozbiórkowych przystąpić można dopiero po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera, który wydaje takii
dokumentna podstawie stwierdzenia, czy spełnione są wszystkie niezbędne warunki określone w Projekcie
organizacji robót.
Roboty  prowadzić  należy  ściśle  według  Projektu  organizacji  robót.  Jakiekolwiek  zmiany  w  trakcie
prowadzenia robót możliwe są tylko po uzyskaniu na nie zgody Inżyniera.
Roboty prowadzić należy ściśle z harmonogrameme robót.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Sprawdzeniu podlegają:
- urządzenia pomocnicze i pomosty przewidziane w Projekcie organizacji robót,
- zgodność prowadzenia robót z Projektem organizacji robót.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiaru jest 1 kg masy rozbieranych elementów stalowych.
W przypadku wywozu konstrukcji  stalowej  jako jednostkę obmiaru przyjęto 1 t  (tona)  masy rozbebranej
konstrukcji stalowej  przewożonej na odległość 1 km. 

8. ODBIÓR ROBÓT
Przed  przystąpieniem do  robót  odbiorowi  podlegają  pomosty  i  urządzenia  pomocnicze  przewidziane  w
projekcie organizacji robót.
Odbiór końcowy polega na stwierdzeniu zgodności wykonanego zakresu robót z Rysunkami i  Projektem
organizacji robót,

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa uwzględnia:
-sporządzenie Projektu organizacji robót,
-koszt uzyskania niezbędnych uzgodnień,
-zapewnienie wszystkich niezbędnych czynników do prowadzenia robót,
-wykonanie niezbędnych pomostów i urządzeń pomocniczych przewidzianych w Projekcie organizacji robót
wraz z ich późniejszą rozbiórką,
-wykonanie prac rozbiórkowych 
-transport w miejsce składowania rozebranej konstrukcji,
- koszt utylizacji
-oczyszczenie miejsca pracy. 
W wycenie pozycji należy ująć wszystkie niezbędne materiały oraz czynniki do wykonania robót.
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE
- PN-82/S-10052 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie
- WP-D, DP31 Rusztowania dla budowy mostów stalowych, żelbetowych lub z betonu sprężonego.
Ministerstwo Komunikacji, W-wa 1967
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M.20.03.00 Demontaż podkładów kolejowych

M.20.03.01 Rozbiórka i utylizacja istniejących podkładów kolejowych

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej  Specyfikacji  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z
rozbiórką drewnianych elementów podkładów kolejowych na  obiekatach inżynierskich w ciągu zamnkniętej
linii kolejowej dla inwestycji pn.: „Ścieżki pieszo-rowerowe w ciągu pieszo-rowerowym”
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu
wykonanie rozbiórek występujących na obiekcie. W zakres tych robót wchodzą:
- Rozbiórki elementów drewnianych z podkładów kolejowych.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia  podane  w  niniejszej  Specyfikacji  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami  oraz
określeniami podanymi w  DM.00.00.00
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z Specyfikacją i poleceniami
przedstawiciela zamawiającego odpowiedzialnego za nadzór nad wykonawstwem robót. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

2. MATERIAŁY
Materiały wbudowane nie występują.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera.

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące transportu
Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu przystosowanymi do przewożenia tego typu ładunków.
Przewożony ładunek należy zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. Wykonawca powinien uzyskać
akceptację Inżyniera co do sposobu przewożenia utylizowanych materiałów.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:
- teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP
5.3. Roboty rozbiórkowe
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz.
401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
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6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót
Kontrola obejmuje:
- sprawdzenie zakresu robót,
- sprawdzenie prawidłowości i poprawności rozbiórki istniejących podkładów kolejowych znajdujących się na
 istniejących obiektach inżynierskich,
- zgodność prowadzonych robót z przepisami BHP i zasadami sztuki budowlanej.

7. OBMIAR ROBÓT
Obmiary wpisuje się do dziennika obmiarów - wewnętrznego dokumentu prowadzonego przez Wykonawcę a
opiniowanego przez przedstawiciela zamawiającego, służącego do prowadzenia na bieżąco obmiarów w
celu rozliczenia robót kosztorysem powykonawczym.
Jednostkami obmiarowymi są:
- Rozbiórki  betonowych zbrojonych (prefabrykowanych) podkładów kolejowych– [t],
- Rozbiórki elementów drewnianych z podkładów kolejowych – [t].

8. ODBIÓR ROBÓT
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płaci  się  za  roboty  wykonane  zgodnie  z  wymaganiami  podanymi  w  punkcie  5  i  odebrane
przez  przedstawiciela  zamawiającego  mierzone  w  jednostkach  podanych  w  punkcie  7.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Nie występują.

11. UWAGI SZCZEGÓŁOWE
Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji przedstawiciela zamawiającego.
Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wykorzystania zakwalifikuje przedstawiciel zamawiającego.
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M.20.04.00 Demontaż balustrad

M.20.04.01 Demontaż i wywóz balustrad stalowych

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej  Specyfikacji  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z

rozbiórką istniejących balustrad stalowych na  obiekatach inżynierskich dla inwestycji pn.: „Ścieżki pieszo-
rowerowe w ciągu pieszo-rowerowym”
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją
Roboty,  których  dotyczy  Specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu
rozbiórkę istniejących balustrad na obiektach inżynierskich.
Rozbierane balustrady podlegają odwozowi w miejsce wskazane przez Wykonawcę.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia  podane  w  niniejszej  Specyfikacji  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami  oraz
określeniami podanymi w  DM.00.00.00
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodności z Rysunkami, Specyfikacją i
poleceniami Inżyniera.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów
Materiały wbudowane nie występują. 

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera.

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące transportu
Odwóz zdemontowanych balustrad dowolnymi środkami transportowymi na plac składowy Wykonawcy.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót
Roboty ujęte w niniejszej Specyfikacji obejmują:
- odłączenie istniejącej balustrady od betonu,
- pocięcie demontowanych balustrad na elementy o długości dostosowanej do możliwości transportu,
- odwóz zdemontowanej poręczy w miejsce wskazane przez Wykonawcę.
W przypadku, gdy rozebrane balustrady umocowane są w elementach betonowych podlegających rozbiórce,
w celu odłączenia słupków poręczy od betonu należy uprzednio rozkuć istniejący beton wokół zamocowań
słupków.
W  przypadku,  gdy  rozbierane  poręcze  umocowane  są  w  elementach  betonowych  nie  podlegających
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rozbiórce, słupki należy odciąć na głębokości 2 cm poniżej powierzchni betonu. Konieczne jest więc przy tym
wykucie lokalnej wnęki w betonie, którą po rozbiórce poręczy należy wypełnić preparatem do napraw betonu.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót
Kontrola obejmuje:
- sprawdzenie zakresu robót,
- sprawdzenie prawidłowości odłączenia poręczy od betonu,
- prawidłowość wypełnienia ewentualnych lokalnych wnęk zgodnie z pkt. 5 niniejszej Specyfikacji.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiaru jest 1 t (tona) rozebranej balustrady.
W  przypadku  wywozu  zdemontowanych  balustrad  jako  jednostkę  obmiarową  przyjęto  1  t  (tona)  masy
rozebranych elementów przewożonych na odległość 1 km. 

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót
Przewiduje  się  dokonanie  odbioru  końcowego polegającego na stwierdzeniu  wykonania  całości  zakresu
robót oraz zachowania warunków podanych w pkt.6. niniejszej Specyfikacji. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa uwzględnia:
-  koszt  urządzeń  pomocniczych  zapewniających  bezpieczeństwo  pracy  przy  prowadzeniu  robót
rozbiórkowych,
- rozbiórka elementów,
- pocięcie demontowanej balustrady na elementy transportowe,
- odwóz rozebranych elementów na składowisko Wykonawcy,

– oczyszczenie miejsca pracy.
–

W wycenie pozycji należy ująć wszystkie niezbędne materiały oraz czynniki do wykonania robót.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Nie występują.
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M.21.00.00 ROBOTY ZIEMNE

M.21.01.00 Roboty ziemne przy obiekcie inżynierskim

M.21.01.01 Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z zasypaniem wykopów i rozkopów gruntem wraz z zagęszczeniem dla obiektów inżynierskich
dla  zamierzenia budowlanego:  Remont i  przebudowa przepustów oraz przebudowa mostu w ramach
inwestycji pn „Ścieżki pieszo-rowerowe w ciągu pieszo-rowerowym”.
1.2. Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych
w punkcie. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy ST obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu:
-zasypanie wykopów gruntem rodzimym złożonym na odkład przy wykonaniu wykopu (dotyczy przypadków
gdy Dokumentacje Projektowe przewidują zasypanie gruntem rodzimym),
-zasypanie wykopów gruntem z dowozu (dotyczy przypadków, dla których Dokumentacje Projektowe nie
dopuszczają zasypania gruntem rodzimym),
-zasypanie rozkopu istniejącej drogi w zakresie przywracającym stan pierwotny (przed wykopem).
1.4. Określenia podstawowe.
Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru;

ds

d

P

P
I =

gdzie: Pd – gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu w [Mg/m3]
Pds – maksymalna  gęstość  objętościowa  szkieletu  gruntowego  przy  wilgotności  optymalnej,

określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481, służąca do oceny zagęszczenia gruntu
w robotach ziemnych w [Mg/m3], badania wykonać zgodnie z normą BN-77/8931-12.
Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, określona wg
wzoru:

10

60

d

d
U =

gdzie: d60 – średnica oczek sita przez które przechodzi 60% gruntu [mm]
d10 – średnica oczek sita przez które przechodzi 10% gruntu [mm]

Pozostałe  określenia  podane  w niniejszej  ST  są  zgodne  z obowiązującymi  polskimi  normami  i ST
DM.00.00.00. "Wymagania Ogólne"
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót.
Ogólne wymagania podano w ST DM.00.00.00. "Wymagania Ogólne".
Wykonawca  Robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  oraz  za  ich  zgodność  z Dokumentacją  Projektową,
Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera.

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów
Do zasypania rozkopów istniejącej drogi przewiduje się grunt uzyskany z tego rozkopu po stwierdzeniu jego
przydatności  do  wbudowania  w miejsce  rozkopu  i uzyskaniu  dla  tego  zasypu  parametrów  podanych
w Dokumentacjach Projektowych.
W przypadku jeżeli stwierdzi się, że grunt z rozkopu nie nadaje się do ponownego wbudowania w miejsce
rozkopu, zasyp rozkopu należy wykonać gruntem z dowozu o odpowiednich parametrach.
Do zasypywania  powinien  być  użyty  grunt  niezamarznięty  i bez jakichkolwiek  zanieczyszczeń (np. torfu,
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darniny, korzeni, odpadków budowlanych lub innych materiałów).
Grunty rodzime mogą zostać użyte do zasypania wykopów jeżeli spełniają odpowiednie warunki nie są to:
grunty organiczne - o zawartości części organicznych > 2%, materiały agresywne w stosunku do budowli,
wykazujące pęcznienie, odpady chemiczne, odpady ze spalania śmieci, grunty zawierające frakcje powyżej
100mm).
W  przypadku  konieczności  zasypania  wykopów  piaskiem  zgodnie  z Dokumentacją  Projektową,  należy
stosować piasek średni, piasek gruby, żwir, o uziarnieniu mieszanym z udziałem frakcji poniżej 0,06 mm nie
większym niż 15% wagowo.
Jako grunt  do zasypania rozkopów istniejących nasypów w obrębie klina odłamu należy stosować grunt
niespoisty, niewysadzinowy (piasek średni, piasek gruby, żwir, pospółki) o wskaźniku różnoziarnistości U ≥ 5,
a dla górnej warstwy o grubości min. 50cm dodatkowo o współczynniku filtracji k10 ≥ 6 x 10-5 m/s.
W przypadku zasypywania  wykopów zlokalizowanych w miejscach w których  będzie  wykonywany  nasyp
drogowy należy stosować grunt zasypowy taki jak dla nasypu i zagęszczać go tak jak przy wykonywaniu
nasypów drogowych.
Obszary  zasypania  o utrudnionym dostępie  maszyn do zagęszczania  powinny być  wypełnione betonem
klasy C8/10 lub gruntem stabilizowanym cementem.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu
Sprzęt używany do zasypywania wykopów i zagęszczania musi być zaakceptowany przez Inżyniera.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące transportu
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do zasypywania wykopów powinny odbywać się
tak aby zabezpieczyć grunt przed zanieczyszczeniem i utratą wymaganych właściwości.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót
5.2.1. Zasypywanie wykopów i rozkopów.
Zasypywanie powinno być przeprowadzone bezpośrednio po wykonaniu w nich projektowanych elementów
obiektu i określonych robót.
Przed  rozpoczęciem  zasypywania  wykopów  lub  rozkopów  ich  dno  powinno  być  oczyszczone  z torfów,
gytii, namułów,  roślinności  oraz  ewentualnych  innych  zanieczyszczeń  obcych,  a  w przypadku  potrzeby
odwodnione. 
Jeżeli dno wykopu lub rozkopu znajdować się będzie pod wodą, niezbędne będzie stwierdzenie czystości
dna.
Grunt  użyty do zasypania wykopów lub rozkopów powinien być zagęszczony przynajmniej  tak jak  grunt
rodzimy wokół wykopów lub rozkopów.
Przy  zasypywaniu  rozkopów  nasypów  za  przyczółkami  (w  obrębie  klina  odłamu  wskazanego
w Dokumentacjach Projektowych) należy osiągnąć następujące parametry gruntu po jego zagęszczeniu:
wskaźnik zagęszczenia IS ≥ 1,0
ciężar objętościowy ≤ 19kN/m3

kąt tarcia wewnętrznego ≥ 32°
Dla  zasypów gruntem  nieprzepuszczalnym  (w  miejscach  wskazanych  w Dokumentacjach  Projektowych)
wymagany jest wskaźnik zagęszczenia gruntu IS ≥ 0,97.
Zasypkę  gruntową  należy  układać  równomiernie  i zagęszczać  warstwami  o grubości  umożliwiającej
uzyskanie wymaganego wskaźnika zagęszczenia.
Zagęszczenie  dna  rozkopu  powinno  spełniać  wymagania  dotyczące  minimalnej  wartości  wskaźnika
zagęszczenia IS = 0,97.
Jeżeli  grunty  w  dnie  rozkopu  nie  mają  wymaganego  wskaźnika  zagęszczenia,  to  przed  ułożeniem
nawierzchni należy je dogęścić do wartości IS = 1,0, jeżeli dno rozkopu stanowi bezpośrednie podłoże dla
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podsypki pod nawierzchnię.
Zagęszczenie gruntu w korycie cieku Is>=0.92.
Jeżeli wartości IS  nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczanie gruntów rodzimych, to należy
podjąć środki w celu ulepszenia gruntów, umożliwiającego uzyskanie wymaganych wartości IS . Możliwe do
zastosowania  środki,  o  ile  nie  są  określone  w  Dokumentacji  Projektowej  proponuje  Wykonawca  i
przedstawia do akceptacji Inżynierowi.
5.2.2. Zagęszczanie gruntu nasypowego.
Każda warstwa gruntu w nasypie powinna być zagęszczana mechanicznie. Grubość zagęszczanych warstw
winna wynosić:
-przy zagęszczaniu lekkimi walcami - max. 0,2m,
-przy zagęszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi - max. 0,4m.
W okolicach urządzeń lub warstw odwadniających oraz instalacji grunt powinien być zagęszczany ręcznie.
Zagęszczanie  gruntu  powinno  odbywać  się  przy  jednoczesnej,  stałej  kontroli  laboratoryjnej,  a wskaźnik
zagęszczenia powinien być równy wskaźnikowi zagęszczenia gruntu rodzimego.
Wilgotność gruntu zagęszczanego w danej warstwie winna być zbliżona do wilgotności optymalnej.
Przy zagęszczaniu gruntów nasypowych, dla uzyskania równomiernego wskaźnika należy:
-rozścielać  grunt  warstwami  poziomymi  o równej  grubości,  sposobem  ręcznym  lub  lekkim  sprzętem
mechanicznym,
-warstwę  nasypanego  gruntu  zagęszczać  na  całej  szerokości,  przy  jednakowej  liczbie  przejść  sprzętu
zagęszczającego,
-prowadzić zagęszczanie od krawędzi ku środkowi nasypu.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
6.2.. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót
Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami PN-B-06050:1999 oraz PN-
S-02205:1998.
Przed przystąpieniem do zasypania  wykopów należy  sprawdzić  stan  wykopów:  czy  są  oczyszczone ze
śmieci,  pozostałości  po  szalowaniu  fundamentów.  Ponadto  należy  sprawdzić  rodzaj  i stan  gruntu
przeznaczonego  do  zasypania  wykopów.  Grunt  powinien  odpowiadać  wymaganiom  punktu  2  niniejszej
Specyfikacji.
Kontroli podlega również sposób zagęszczania gruntu zgodnie z punktem 5 niniejszej Specyfikacji.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiaru jest  1m3 (metr  sześcienny)  przestrzeni  wypełnionej  gruntem zasypowym.  Ilość  robót
określa  się  na  podstawie  Dokumentacji  Projektowej  z uwzględnieniem  zmian  zaaprobowanych  przez
Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
6.2. Szczegółowe zasady odbioru robót
8.2.1. Program badań
Przy odbiorze robót ziemnych powinny być przeprowadzone następujące badania:
a) sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową, wymaganiami niniejsze ST oraz sporządzonym
przez Wykonawcę projektem organizacji robót,
b) sprawdzenie wykonanych zasypów,
c) sprawdzenie zagęszczenia dna wykopu.
Badania należy przeprowadzać w czasie odbioru częściowego i końcowego robót. Badania w czasie odbioru
częściowego  należy  przeprowadzać  w odniesieniu  do  tych  robót,  do  których  późniejszy  dostęp  jest
niemożliwy.
Na podstawie wyników badań należy sporządzić protokoły odbioru robót częściowych i końcowych.
Roboty zanikające należy wpisać do Dziennika Budowy.
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8.2.2. Ocena wyników badań
Jeżeli wszystkie przewidziane badania dały wynik dodatni, wykonane roboty ziemne należy uznać za zgodne
z wymaganiami specyfikacji.
W przypadku gdy chociaż jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty lub ich część należy uznać za
niezgodne z wymaganiami ST. w tym przypadku Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty ziemne do
zgodności z normą i przedstawić je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, która obejmuje: 
-dostarczenie gruntu rodzimego z odkładu,
-badanie przydatności gruntu z wykopu lub rozkopu do ponownego wbudowania,
-pozyskanie i transport gruntu na miejsce wbudowania w przypadku zasypu gruntem z dowozu,
-oczyszczenie, odwodnienie wykopu i odprowadzenie wody,
-przygotowanie i wbudowanie materiału wraz z jego zagęszczeniem i kontrolą,
-nadanie skarpom wymaganych pochyleń i wysokości,
-wypełnienie  miejsc  trudno  dostępnych  dla  maszyn  do  zagęszczenia  betonem  C8/10  lub  gruntem
stabilizowanym cementem,
-dogeszczenie dna wykopu,
-uporządkowanie terenu wokół podpory.

W wycenie pozycji należy ująć wszystkie niezbędne materiały oraz czynniki do wykonania robót.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu
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M.21.01.02 Wykopy bez umocnienia wraz z wywozem urobku

1. WSTĘP
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wykopów  dla obiektów
inżynierskich  wraz  z  transportem urobku na wskazane miejsce  dla  zamierzenia budowlanego:  Remont i
przebudowa  przepustów  oraz  przebudowa  mostu w ramach  inwestycji  pn  „Ścieżki  pieszo-
rowerowe w ciągu pieszo-rowerowym”.

Wykopy powinny być wykonane zgodnie z Rysunkami i z zachowaniem wymagań niniejszej Specyfikacji.
Niezbędne  odstępstwa  od  Rysunków  powinny  być  uzasadnione  zapisem  w  Dzienniku  Budowy,
potwierdzonym przez Inżyniera.

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów
Materiał przeznaczony do wykonania umocnienia ścian wykopu dobiera Wykonawca w sporządzonych we
własnym zakresie rysunkach roboczych umocnień wykopu i przedkłada go Inżynierowi do akceptacji.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu
Roboty  mogą  być  wykonane  ręcznie  lub  mechanicznie.  Roboty  ziemne  można  wykonać  przy  użyciu
odpowiedniego do wykonywania robót ziemnych typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera.
Pompy lub inny sprzęt według uznania Wykonawcy lecz zaakceptowany przez Inżyniera.
Użyty sprzęt powinien zapewnić ciągłość wykonywanej pracy oraz uzyskanie wymaganej  wydajności dla
umożliwienia wykonania czynności podstawowej zgodnie z odpowiednią Specyfikacją. w przypadku gdy stan
techniczny lub parametry robocze używanych urządzeń lub narzędzi nie zapewniają bezawaryjnej pracy lub
uzyskania wymaganej jakości robót, Inżynier może zażądać zmiany stosowanego sprzętu.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące transportu
Materiały mogą być przewożone środkami transportu przeznaczonymi do przewozu mas ziemnych. Materiały
należy  rozmieścić  równomiernie  na  całej  powierzchni  ładunkowej  i zabezpieczyć  przed  spadaniem  lub
przemieszczaniem.
Ukopany grunt  powinien  być bezzwłocznie przetransportowany na miejsce wskazane przez Wykonawcę
i zaakceptowane przez Inżyniera lub na odkład służący następnie do zasypania niezabudowanych wykopów.
W przypadku  przygotowania  odkładów  gruntów  przeznaczonych  do  zasypywania,  składowanie  gruntu
bezpośrednio przy wykonywanym wykopie jest dozwolone tylko w przypadku wykopu obudowanego, gdy
obudowa została obliczona na dodatkowe obciążenie odkładem gruntu.
Transport gruntu powinien być tak zorganizowany, żeby nie był hamowany dowóz materiałów do budowy
i odbywał się poza prawdopodobnym klinem odłamu gruntów.
Wyboru środków transportowych należy dokonać na podstawie analizy następujących czynników:
-objętości mas ziemnych,
-odległości transportu,
-szybkości i pojemności środków transportowych,
-ukształtowania terenu,
-wydajności maszyn odspajających grunt,
-pory roku i warunków atmosferycznych,
-lokalnych warunków drogowych dla ruchu samochodów ciężarowych,
-organizacji robót.

M.21.00.00 Roboty ziemne

M.21.01.00 Roboty ziemne przy obiekcie inżynierskim

M.21.01.02 Wykopy bez umocnienia wraz z wywozem urobku 130



                                                                                                                                                            SSTWiORB – BRANŻA MOSTOWA  

Remont i przebudowa przepustów oraz przebudowa mostu w ramach inwestycji 
pn „Ścieżki pieszo-rowerowe na zamkniętej linii kolejowej”

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
5.1.1.Rysunki robocze
Wykonawca powinien opracować i przedstawić Inżynierowi do akceptacji rysunki robocze robót ziemnych
uwzględniające wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty ziemne.
W szczególności rysunki robocze powinny zawierać :
-rysunki robocze umocnienia ścian wykopu w oparciu o odpowiednie obliczenia statyczno-wytrzymałościowe,
sporządzone w dostosowaniu do wymogów odnośnych polskich norm,
-projekt roboczy obniżenia poziomu wód gruntowych (w przypadku, gdy poziom ten znajduje się powyżej
rzędnej posadowienia spodu fundamentu)
W przypadku prowadzenia robót w obrębie cieków wodnych Wykonawca zobowiązany jest do:
-zapewnienia ciągłości przepływu cieku,
-uzgodnienia rysunków roboczych z Administratorem cieku.
5.1.2. Zgodność z Dokumentacją Projektową
Wykopy powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i z zachowaniem wymagań niniejszej
ST.
Niezbędne  odstępstwa  od  Dokumentacji  Projektowej  powinny  być  uzasadnione  zapisem  w Dzienniku
Budowy, potwierdzonym przez Inżyniera.
5.1.3. Wymagania geotechniczne
Wykopy należy wykonywać na podstawie następujących danych geotechnicznych:
a) zaszeregowanie gruntów do odpowiedniej kategorii wg PN-B-02481:1998,
b) sondy gruntowe podane w Dokumentacji Projektowej zawierające opis uwarstwień gruntów, poziomy
wód gruntowych i powierzchniowych z datami ich określenia, okresowe wahania poziomu wód gruntowych,
c) stan  terenu  (znaki  wysokościowe,  repery,  przekroje  poprzeczne  terenu,  plan  warstwicowy,
zadrzewienie itp.).
5.1.4. Odkrycia wykopaliskowe
W  przypadku  natrafienia  w trakcie  wykonywania  robót  ziemnych  na  przedmioty  zabytkowe  lub  szczątki
archeologiczne należy powiadomić Inżyniera oraz władze konserwatorskie i roboty przerwać na obszarze
znalezisk do dalszej decyzji.
5.1.5. Urządzenia i materiały nie przewidziane w Dokumentacji Projektowej
a) Jeżeli  na  terenie  robót  ziemnych  napotyka  się  urządzenia  podziemne  nie  przewidziane
w Dokumentacji  Projektowej  (urządzenia  instalacyjne,  wodociągowe,  kanalizacyjne,  cieplne,  gazowe lub
elektryczne) albo niewypały lub inne pozostałości wojenne, wówczas roboty należy przerwać, powiadomić
o tym Inżyniera i odpowiednie organy, teren zabezpieczyć, a dalsze prace prowadzić dopiero po uzgodnieniu
trybu postępowania z odpowiednimi instytucjami,
b) W  przypadku  natrafienia  w wykonanym wykopie  na  materiały  nadające  się  do  dalszego  użytku
należy powiadomić o tym Inżyniera i ustalić z nim sposób dalszego postępowania,
c) W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu, na głębokości posadowienia fundamentu,
na grunt o parametrach geotechnicznych gorszych od pokazanych w Dokumentacji Projektowej oraz w razie
natrafienia  na  kurzawkę,  roboty  ziemne  należy  przerwać  i powiadomić  Inżyniera  w celu  ustalenia
odpowiednich sposobów zabezpieczeń.
5.1.6. Punkty pomiarowe i wytyczenie obiektu
a) Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca robót powinien przejąć od Inżyniera punkty
stałe i charakterystyczne, tworzące układ odniesienia lokalnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych 
b) Stałe  punkty  pomiarowe  powinny  być  tak  usytuowane,  wykonane  i zabezpieczone,  żeby  nie
nastąpiło  ich uszkodzenie lub zniszczenie przez wodę,  mróz,  roboty  budowlane itp.  Ochrona przyjętych
punktów stałych należy do Wykonawcy robót.  w przypadku zniszczenia punktów pomiarowych należy je
odtworzyć.
c) Sposób stabilizacji punktów pomiarowych oraz ochrona i kontrola tych punktów winny być zgodne
z polskimi przepisami zawartymi w Instrukcjach Technicznych GUGiK.
d) Wytyczenie  linii  obiektu  budowlanego  i krawędzi  wykopów  powinno  być  wykonane  na  ławach
ciesielskich  lub  podobnych  urządzeniach  umocowanych  trwale  poza  obszarem  wykonywanych  robót
ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na ławach powinno być sprawdzone przez Inżyniera i potwierdzone
protokolarnie.
5.1.7. Odwodnienie terenu
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a) Roboty ziemne powinny być wykonywane w takiej kolejności, żeby było zapewnione łatwe i szybkie
odprowadzenie wód gruntowych i opadowych w każdej fazie robót.

Niniejsza  ST  obejmuje  również  odpompowanie  wód  opadowych  z wykopów  oraz  grawitacyjne
obniżenie poziomu wód gruntowych.
b) Wykonane urządzenia odwadniające nie powinny powodować niekorzystnego nawodnienia gruntów
w innych miejscach wykonywanych robót ziemnych ani powodować szkód na terenach sąsiednich.
c) Wykopy  powinny  być chronione  przed niekontrolowanym napływem do  nich  wód  pochodzących
z opadów  atmosferycznych.  w tym  celu  powierzchnia  terenu  powinna  być  wyprofilowana  ze  spadkami
umożliwiającymi łatwy odpływ wody poza teren robót.  Od strony spadku terenu powinny być wykonane,
w razie potrzeby, rowy.
5.1.8. Wykonywanie robót ziemnych w warunkach zimowych
W przypadku konieczności wykonywania robót ziemnych w okresie obniżonych temperatur, roboty te należy
wykonywać w sposób określony w opracowaniu Instytutu Techniki Budowlanej pt. "Wytyczne wykonywania
robót  budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur".  Przez pojęcie "obniżonej  temperatury"
należy rozumieć temperaturę otoczenia niższą niż +5°C.
5.1.9. Badania geotechniczne
Przed  przystąpieniem  do  robót  należy  wykonać  badania  geotechniczne  w  zakresie  jak  podano  w
dokumentacji projektowej, w celu potwierdzenia warunków gruntowych występujących na terenie inwestycji.
Badania wykonać zgodnie  ze  sztuką budowlaną oraz  w zakresie  umożliwiającym wyjaśnienie  wszelkich
wątpliwości dotyczących prowadzenia prac.

5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót
Przy wykonywaniu robót należy spełnić warunki normy PN-B-06050:1999.
Metoda wykonywania robót  ziemnych powinna być dobrana w zależności  od wielkości  robót,  głębokości
wykopu, ukształtowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzętu mechanicznego.
Wykopy fundamentowe powinny być wykonywane w takim okresie, żeby po ich zakończeniu można było
przystąpić natychmiast do wykonywania przewidzianych w nich robót i szybko zlikwidować wykopy przez ich
zasypanie.
W przypadku gdy przewiduje się obniżenie zwierciadła wody gruntowej poniżej dna i wykop wykonywany
pod  wodą  stanowi  wstępną  fazę  robót,  należy  go  wykonać  do  głębokości  o  ok.  50  cm  mniejszej  niż
projektowana głębokość dna i dokończyć oraz wykonać ewentualne zabezpieczenia dopiero przy obniżonym
zwierciadle wody gruntowej.
Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących budowli,  na głębokości  równej lub
większej  niż  głębokość posadowienia fundamentów tych budowli,  Wykonawca winien  zastosować środki
zabezpieczające przed osiadaniem i odkształceniem tych budowli.
Wykonanie wykopów fundamentowych nie powinno naruszać struktury gruntu w dnie wykopów. w tym celu
wykopy należy wykonywać do głębokości mniejszej od projektowanej co najmniej o 20 cm dla wykopów
wykonywanych ręcznie, a wykopach wykonywanych mechanicznie o 30cm do 60cm w zależności od rodzaju
gruntu.
Pozostawiona warstwa powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentów.
W przypadku przegłębienia wykopów poniżej przewidzianego poziomu, a zwłaszcza poniżej projektowanego
poziomu posadowienia należy porozumieć się z Inżynierem celem podjęcia odpowiednich decyzji.
5.2.1. Odwodnienie wykopu
Przed ułożeniem betonu wyrównawczego lub wykonaniem fundamentów posadowionych poniżej zwierciadła
wody gruntowej należy obniżyć poziom wody gruntowej przez:
wytworzenie  depresji  wody  gruntowej  przez  pompowanie  ze  studzien  rozmieszczonych  poza  obrysem
fundamentu 
zastosowanie igłofiltrów
Wodę z opadów atmosferycznych należy usunąć z wykopów poprzez odpompowanie
5.2.2. Wymiary wykopów
Wymiary  wykopów powinny  być  dostosowane  do  wymiarów  fundamentów  budowli  w planie,  głębokości
wykopów,  rodzaju  gruntu,  poziomu wody gruntowej,  szerokości  potrzebnej  przestrzeni  roboczej  oraz od
konieczności i możliwości zabezpieczenia zboczy wykopów.
5.2.3. Podparcie lub rozparcie ścian wykopów (umocnienie ścian wykopu)
W wykopach o ścianach podpartych lub rozpartych należy przestrzegać, żeby:
a) górne krawędzie ścian umocnień wystawały na wysokość 10 ÷ 15cm ponad teren,
b) rozpory miały trwałe zabezpieczenie przed opadnięciem w dół,
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c) krawędzie wykopu były zabezpieczone szczelnie balami, w przypadku przewidywanego ruchu przy
wykopie,
d) w wykopie rozpartym były wykonane awaryjne dogodne wyjścia w odległościach max co 30m,
e) w przypadku, gdy poziom wody gruntowej jest wyższy od poziomu spodu fundamentu, umocnienie
ścian wykopu musi być szczelne.
Stan konstrukcji podporowych i rozporowych należy sprawdzać okresowo, a obowiązkowo niezwłocznie po
wystąpieniu czynników niekorzystnych (duże opady atmosferyczne, mróz itp.).
5.2.4. Rozbiórka zabezpieczeń ścian wykopów
Rozbiórka  zabezpieczeń  ścian  wykopów  powinna  być  prowadzona  w miarę  wykonywania  zasypki.
Pozostawienie obudowy dopuszczalne jest tylko w przypadkach technicznej niemożliwości jej usunięcia lub
gdy wydobywanie elementów obudowy zagraża bezpieczeństwu pracy albo stwarza możliwości uszkodzenia
konstrukcji wykonanego obiektu, lub gdy przewiduje to Dokumentacja Projektowa.
5.2.5. Składowanie ukopanego gruntu przy wykonywanym wykopie może być stosowane:
a) bez zabezpieczenia jego ścian, jeżeli zostanie zachowana minimalna odległości zgodnie z normą
PN-B-06050:1999, przy której nie zachodzi obawa obsuwania się gruntu,
b) bezpośrednio  przy  wykopie,  pod  warunkiem  wykonania  odpowiedniego  zabezpieczenia  przeciw
obsunięciu się gruntu.
5.2.6. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót w gruntach niespoistych
Wykopy  w ścianach  pionowych  bez  podparcia  lub  rozparcia  dla  gruntów  niespoistych  dopuszcza  się
w przypadkach występowania rumoszy, wietrzelin i nienawodnionych piasków do głębokości 1,0m wykopu.
W pozostałych przypadkach należy stosować bezpieczne nachylenie ścian wykopów. 
Jeśli  w Dokumentacjach  Projektowych  nie  określono  inaczej,  dopuszcza  się  stosowanie  następujących
bezpiecznych nachyleń skarpy:
-w skałach litych niespękanych - ściany pionowe,
-w rumoszach wietrzelinowych - o nachyleniu 1 : 1,25,
-w gruntach sypkich (piaski) - o nachyleniu 1 : 1,5.
W wykopach o nachyleniu bezpiecznym powinny być stosowane następujące zabezpieczenia:
-w  pasie  terenu  przylegającym  do  opisanej  krawędzi  skarpy,  na  szerokości  równej  3-rotnej  głębokości
wykopu, powierzchnia powinna mieć odpowiednie spadki umożliwiające łatwy odpływ wód opadowych od
krawędzi wykopu,
-naruszenie  stanu  naturalnego  gruntu  na  powierzchni  skarpy,  jak  np.  rozmycie  przez  wody  opadowe,
powinno być usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń w każdym punkcie skarpy. 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  ustalenia  pochylenia  skarpy  wykopu  i  uzgodnienia  go  z  Inżynierem
każdorazowo gdy:
-roboty ziemne są wykonywane w gruncie nawodnionym,
-głębokość wykopu wynosi więcej niż 4 m,
-teren przy skarpie wykopu ma być obciążony,
-wykopy wykonane są na terenach osuwiskowych.
Stan  skarp  sprawdzać  okresowo  w zależności  od  występowania  czynników  niekorzystnych  (opady
atmosferyczne, mróz itp.).
5.2.7. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót w gruntach spoistych
Struktura  gruntów  spoistych  może  być  łatwo  naruszona  przy  wykonywaniu  robót  ziemnych  za  pomocą
koparek mechanicznych, powodujących wstrząsy przy poruszaniu się po dnie wykopu. z tych względów przy
gruntach spoistych należy stosować koparki mechaniczne z wysięgnikiem, poruszające się poza obrębem
wykopu.
Przy wykonywaniu wykopów w gruntach spoistych konieczne jest przestrzeganie następujących zasad:
wykopy należy chronić przed dopływem wody opadowej.
nie można pozwalać na gromadzenie się wody w wykopie. Dlatego należy odpompowywać wodę również
w czasie przerw w robotach i zwiększać nasilenie pompowania w okresie deszczów.
w  gruntach  spoistych  niezależnie  od  sposobu  wykonywania  robót  ziemnych  zaleca  się  pozostawić  nie
naruszoną  warstwę  grubości  40  do  50  cm  jak  poprzednio  i usunąć  ją  możliwie  na  krótko  przed
przystąpieniem  do  wykonywania  fundamentu.  Jeżeli  wykop  ma  pozostać  przez  dłuższy  czas  nie
zabezpieczony, należy grubość warstwy ochronnej zwiększyć.
w  przypadku  gdy  wykopany  dół  fundamentowy  trzeba  będzie  pozostawić  na  zimę,  to  przy  gruntach
wysadzinowych  należy  dno  wykopu  chronić  przed  przemarzaniem.  Jeżeli  z jakichś  względów  nie
zastosowano potrzebnej ochrony, należy przy wznowieniu robót wymienić przemarzniętą warstwę gruntu.
przy gruntach spoistych, zawsze w pewnym stopniu naruszonych w poziomie dna, należy po wyrównaniu
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powierzchni starannie ubić warstwę żwiru lub tłucznia o grubości 15cm. 
Wykopy  w ścianach  pionowych  bez  podparcia  lub  rozparcia  dla  gruntów  spoistych  dopuszcza  się
w przypadkach gdy nie występują wody gruntowe i teren przy krawędzi wykopu nie jest obciążony. 
Dopuszczalne  głębokości  wykopu  o  ścianach  pionowych   w  gruntach  spoistych  wynoszą1,25m.
W pozostałych przypadkach należy stosować bezpieczne nachylenie ścian wykopów. 
Jeśli  w Dokumentacji  Projektowej  nie  określono  inaczej,  dopuszcza  się  stosowanie  następujących
bezpiecznych nachyleń skarpy:
gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych - o nachyleniu 1 : 1,25;
gruntach spoistych (gliny, iły) niespękanych - o nachyleniu 1 : 1.
W wykopach o nachyleniu bezpiecznym powinny być stosowane następujące zabezpieczenia:
-w  pasie  terenu  przylegającym do  opisanej  krawędzi  skarpy,  na  szerokości  równej  3-rotnej  głębokości
wykopu, powierzchnia powinna mieć odpowiednie spadki umożliwiające łatwy odpływ wód opadowych od
krawędzi wykopu,
-w gruntach spoistych podnóże skarpy powinno być chronione przed rozmoczeniem wodami opadowymi
przez wykonanie na dnie wykopu przy skarpie spadku w kierunku środka wykopu,
-naruszenie  stanu  naturalnego  gruntu  na  powierzchni  skarpy,  jak  np.  rozmycie  przez  wody  opadowe,
powinno być usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń w każdym punkcie skarpy. 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  ustalenia  pochylenia  skarpy  wykopu  i  uzgodnienia  go  z  Inżynierem
każdorazowo gdy:
-roboty ziemne są wykonywane w gruncie nawodnionym,
-głębokość wykopu wynosi więcej niż 4 m,
-teren przy skarpie wykopu ma być obciążony,
-grunt stanowią iły skłonne do pęcznienia,
-wykopy wykonane są na terenach osuwiskowych.
Stan  skarp  sprawdzać  okresowo  w zależności  od  występowania  czynników  niekorzystnych  (opady
atmosferyczne, mróz itp.).
5.2.8. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót w gruntach skalistych
Przy wykonywaniu wykopów fundamentowych konieczne jest przestrzeganie następujących zasad:
Odspajanie gruntu należy przeprowadzać dowolnym sposobem ręcznym lub mechanicznym, uzgodnionym z
Inżynierem,
Po dojściu wykopem do głębokości posadowienia określonej w Rysunkach należy sprawdzić, czy na całym
obrysie fundamentu przyczółków zalega skała o parametrach określonych w dokumentacji geologicznej. W
przypadku nie spełnienia się tego warunku należy fakt ten zgłosić Inżynierowi celem podjęcia przez niego (w
porozumieniu z Nadzorem Autorskim Biura Projektów) stosownych decyzji,
Wykop należy chronić przed napływem wody.
Ściany  i  dno  wykopu  należy,  po  ukończeniu  głębienia  wykopu,  oczyścić  z  luźno  osadzonych  części
skalistych, nie należy jednak (zwłaszcza dla dna wykopu) wygładzać powierzchni,
Należy dążyć do jak najszybszego wykonania ław fundamentowych w wykopach.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót
Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami PN-B-06050:1999 .
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów realizowanych przed budową obiektu należy sprawdzić
zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w Dokumentacji  Projektowej.  W tym celu należy wykonać
pobieżny kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy.
W  trakcie  realizacji  wykopów  fundamentowych  konieczne  jest  kontrolowanie  zgodności  rodzaju  i stanu
gruntu  oraz  aktualnego  poziomu  wody  gruntowej  (w  razie  występowania  w strefie  fundamentowania)
z przyjętymi w Dokumentacji Projektowej.
Przy każdej zmianie rodzaju lub stanu gruntu w wykopie należy wykonać badania wymienione poniżej dla
każdego naroża wykopu.
W  przypadku  występowania  gruntów  o zróżnicowanych  właściwościach  należy  odpowiednio  zwiększyć
liczbę miejsc badań.
Badania kontrolne gruntów należy wykonać wg PN-B-04452:2002 i PN-88/B-04481  
W zakres badań kontrolnych wchodzą:
-oznaczenie rodzaju gruntów spoistych i sypkich wg analizy makroskopowej
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-określenie stanu gruntów spoistych i stopnia plastyczności  na podstawie próby wałeczkowania lub przy
użyciu penetrometru tłoczkowego
-określenie  stopnia  zagęszczenia  gruntów  niespoistych  poprzez  sondowanie  dynamiczne  sondą  lekką
(ciężar młota spadającego 10kg)
-pomiary poziomu piezometrycznego zwierciadła wody gruntowej
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu podlegają :
-zgodność wykonania robót z Dokumentacją Projektową oraz projektem organizacji robót
-roboty pomiarowe
-przygotowanie terenu
-rodzaj i stan gruntu w podłożu
-odwadnianie wykopów
-wymiary wykopów 
-umocnienie wykopów
6.3. Tolerancje wykonania robót
Wykopy pod ławy fundamentowe
Tolerancje wykonywania wykopów pod ławy fundamentowe zgodnie z normą PN-B-06050:1999.
6.3.2. Roboty ziemne na ciekach wodnych
Stwierdzone  w  czasie  kontroli  odchylenia  od  danych  podanych  w  Dokumentacji  Projektowej  nie  mogą
przekraczać określonych poniżej wartości dopuszczalnych:
pomiar szerokości korony koryta cieku: 10 cm,
pomiar szerokości dna koryta cieku: 5 cm,
pomiar głębokości koryta cieku: 5 cm,
pomiar rzędnych dna: +1 cm i -3cm,
pomiar pochylenia skarp: 10% wartości pochylenia wyrażonego tangensem kąta.
Nierówności stwierdzone w czasie kontroli równości płaszczyzn łatą długości 3 m nie mogą przekraczać:
pomiar równości korony koryta: 3 cm,
pomiar równości skarp: 10cm.
Dokładność robót sprawdzać w przekrojach co 10m.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką  obmiaru  jest  1m3 (metr  sześcienny).  Ilość  robót  określa  się  na  podstawie  Dokumentacji
Projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. Obmiaru
ilościowego usuniętego gruntu dokonuje się w m3 w stanie rodzimym.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót
8.2.1. Program badań
Przy odbiorze robót ziemnych powinny być przeprowadzone następujące badania:
a) sprawdzenie  zgodności  z Dokumentacją  Projektową  oraz  sporządzonym  przez  Wykonawcę
badaniami geotechnicznymi oraz rysunkami roboczymi,
b) sprawdzenie odwodnienia terenu,
c) sprawdzenie umocnienia wykopów, 
d) sprawdzenie wykonanych wykopów.
Badania należy przeprowadzać w czasie odbioru częściowego i końcowego robót. Badania w czasie odbioru
częściowego  należy  przeprowadzać  w odniesieniu  do  tych  robót,  do  których  późniejszy  dostęp  jest
niemożliwy.
Na podstawie wyników badań należy sporządzić protokoły odbioru robót częściowych i końcowych.
Roboty zanikające należy wpisać do Dziennika Budowy.
8.2.2. Opis badań
Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową oraz projektem organizacji robót polega na porównaniu
wykonanych robót ziemnych z Dokumentacją Projektową wg punktu 5.1.1. oraz na stwierdzeniu wzajemnej
zgodności na podstawie oględzin i pomiarów,
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Sprawdzenie odwodnienia terenu polega na porównaniu wykonanych urządzeń odwadniających z projektem
odwodnienia oraz stwierdzeniu prawidłowego wykonania wg Specyfikacji na podstawie oględzin i pomiarów,
Sprawdzenie  umocnienia  polega  na  porównaniu  wykonanego  umocnienia  z  projektem  roboczym  oraz
stwierdzeniu prawidłowego wykonania wg ST na podstawie oględzin i pomiarów,
Sprawdzenie  wykonanych  wykopów  polega  na  porównaniu  ich  z Dokumentacją  Projektową  oraz
stwierdzeniu  ich  zgodności  ze  Specyfikacją  przez  oględziny  oraz  pomiar  za  pomocą  taśmy  stalowej
z podziałką centymetrową z dokładnością do 1,0cm oraz niwelatora.
8.2.3. Ocena wyników badań
Jeżeli wszystkie przewidziane badania dały wynik dodatni, wykonane roboty ziemne należy uznać za zgodne
z wymaganiami ST.
W przypadku gdy chociaż jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty lub ich część należy uznać za
niezgodne  z wymaganiami  normy.  W tym  przypadku  Wykonawca  obowiązany  jest  doprowadzić  roboty
ziemne do zgodności z normą i przedstawić je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, która obejmuje: 
-opracowanie rysunków roboczych i uzyskanie akceptacji Inżyniera,
-zapewnienie ciągłości przepływu cieku w przypadku robót ziemnych na ciekach wodnych,
-opracowanie przez Wykonawcę projektu umocnienia ścian wykopu i uzyskanie akceptacji Inżyniera,
-opracowanie przez Wykonawcę projektu obniżenia poziomu wód gruntowych,
-umocnienie  ścian  wykopu  i późniejszy  ich  demontaż  wraz  z dostarczeniem  niezbędnych  w tym  celu
materiałów, które stanowią własność Wykonawcy,
-odspojenie gruntu,
-wydobycie i złożenie części gruntu na odkład w celu późniejszego zasypania fundamentów,
-załadowanie  i odwiezienie  pozostałej  części  gruntu  na  miejsce  wskazane  przez  Wykonawcę  i
zaakceptowane przez Inżyniera wraz z kosztami odkładu,
-koszt składowania i przemieszczania gruntu,
-wykonanie rowków na dnie wykopu do ujęcia wody,
-transport, zainstalowanie i demontaż urządzeń do odwodnienia wykopów,
-odwodnienie wykopów wraz z odprowadzeniem wody,
-wydobycie z dna wykopu przypadkowo zsuniętego gruntu oraz usunięcie nadwyżki gruntu nad rzędną dna
wykopu,
-ochronę wykopu przed napływem wody,
-ochronę przed zamarzaniem dla wykopów w gruntach wysadzinowych,
-wykonanie niezbędnych pomiarów,
-dostarczenie niezbędnych materiałów i narzędzi,
-okresowe sprawdzenie stanu konstrukcji rozporowych,
-rozłożenie i ubicie na dnie wykopu żwiru lub tłucznia dla wykopów w gruntach spoistych,
-wyznaczenie krawędzi i rzędnych dna wykopu zgodnie z Dokumentacją Projektową.
Jeśli  jest  to  konieczne należy  również uwzględnić  w cenie  uszczelnienie  wykopu,  gdy  ruch wody  może
powodować rozluźnienie gruntu i wypłukanie cementu podczas betonowania fundamentu.
W cenie jednostkowej  należy ująć odwodnienie wykopu w ciągu całego cyklu budowy przy  prowadzeniu
robót budowlanych tego wymagających oraz badania laboratoryjne stanu gruntów w poziomie posadowienia
po wykonaniu wykopu.

W wycenie pozycji należy ująć wszystkie niezbędne materiały oraz czynniki do wykonania robót.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
PN-B-04452:2002 Geotechnika - Badania polowe 
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
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M.21.01.03  Plantowanie skarp, dna rowów oraz skarp i korony nasypów

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot  STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wyplantowanych skarp  i
koryta  rowów  oraz  ukształtowanych  skarp  nasypów  przy  robotach  wodno-inżynieryjnych   dla  obiektów
inżynierskich  dla  zamierzenia budowlanego:  Remont i przebudowa przepustów oraz przebudowa mostu

w ramach inwestycji pn „Ścieżki pieszo-rowerowe w ciągu pieszo-rowerowym”.

Skarpy  nasypów  oraz  skarpy  i  dna  koryta  rowów  powinny  być  wykonane  zgodnie  z  Rysunkami  i  z
zachowaniem wymagań niniejszej Specyfikacji.
Niezbędne  odstępstwa  od  Rysunków  powinny  być  uzasadnione  zapisem  w  Dzienniku  Budowy,
potwierdzonym przez Inżyniera.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji  Robót wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych STWiORB

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  wymagania  szczegółowe  dla  robót  objętych
szczegółowymi  specyfikacjiami  technicznymi  przy  remoncie  i  przebudowie  przepustów  w  projektowanej
ścieżki pieszo-rowerowej i obejmuje:

– plantowanie skarp nasypów

– plantowanie skarp i dna koryta rowów i cieków.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Rów – otwarty wykop o głębokości co najmniej 30cm, który zbiera i odprowadza wodę.

1.4.2. Rów przydrożny – rów zbijerający wodę z korony drogi.

1.4.3. Rów odpływowy – rów odprowadzający wodę poza pas drogowy.

1.4.3.  Pozostałe  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  odpowiednimi  polskimi  normami  i  z  definicjami
podanymi w  DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

2. MATERIAŁY

Materiały nie występują.

3. SPRZĘT

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

3.2. Sprzęt do wykonywania robót
Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania
z następującego sprzętu:
− koparek podsiębiernych,
− spycharek lemieszowych,
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− równiarek samojezdnych lub przyczepnych,
− urządzeń kontrolno-pomiarowych,
− zagęszczarek płytowych wibracyjnych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport materiałów
Przy  wykonywaniu  robót  określonych  w  niniejszej  SST,  można  korzystać  z  dowolnych  środków
transportowych.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2 Plantowanie korony drogi
Plantowanie korony drogi polega na takim ukształtowaniu terenu żeby spadki poprzeczne były zgodne
z dokumentacją projektową oraz plantowany teren nawiązywał wysokościowo do jezdni i obiektów
towarzyszących.
5.3. Plantowanie dna i skarp rowu
W wyniku prac należy uzyskać podane poniżej wymiary geometryczne rowu i skarp, zgodne
z PN-S-02204:
- dla rowu przydrożnego w kształcie:
a) trapezowym - szerokość dna co najmniej 0,40 m, nachylenie skarp od 1:1,5 do 1:1,3, głębokość od 0,30 m
do 1,20 m liczona jako różnica poziomów dna i niższej krawędzi górnej rowu;
Najmniejszy dopuszczalny spadek podłużny rowu powinien wynosić 0,2%;
w wyjątkowych sytuacjach na odcinkach nie przekraczających 200 m - 0,1%.
Największy spadek podłużny rowu nie powinien przekraczać:
a) przy nieumocnionych skarpach i dnie
- w gruntach piaszczystych - 1,5%,
- w gruntach piaszczysto-gliniastych, pylastych - 2,0%,
- w gruntach gliniastych i ilastych - 3,0%,
- w gruntach skalistych – 10,0%;

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

6.2. Pomiary cech geometrycznych rowu i skarp
Częstotliwość oraz zakres pomiarów podaje tablica 1.

Częstotliwość oraz zakres pomiarów podaje tablica 1.
Tablica 1.

Lp. Wyszczególnienie Minimalna częstotliwość pomiarów

1 Spadek podłużny rowu 1 km na każde 5 km drogi

2 Szerokość i głębokość rowu 1 raz na 100 m

3 Powierzchnia skarp 1 raz na 100 m

6.2.1. Spadki podłużne rowu

Spadki podłużne rowu powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5% spadku.

6.2.2. Szerokość i głębokość rowu

Szerokość i głębokość rowu powinna być zgodna z dokumentacją projektową z tolerancją ± 5 cm.

6.2.3. Powierzchnia skarp
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Powierzchnię skarp należy sprawdzać szablonem. Prześwit między skarpą a szablonem nie powinien

przekraczać 3cm.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

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

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m2 plantowanego terenu.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST DM.00.00.00 „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 PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 plantowania terenu obejmuje:

− roboty pomiarowe i przygotowawcze,

− oznakowanie robót,

− profilowanie rowu,

− odwiezienie urobku,

− roboty wykończeniowe,

− przeprowadzenie pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

1. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg

10.2. Inne materiały

2. Stanisław Datka, Stanisław Lenczewski: Drogowe roboty ziemne

M.21.00.00 Roboty ziemne
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M.21.01.04  Umocnienie dna i skarp koryta rowów kamieniem polnym

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot  STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru umocnienia dna i skarp
koryta  rowów  kamieniem  polnym   dla  obiektów  inżynierskich  dla  zamierzenia  budowlanego:  Remont  i
przebudowa  przepustów  oraz  przebudowa  mostu w ramach  inwestycji  pn.  „Ścieżki  pieszo-
rowerowe w ciągu pieszo-rowerowym”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji  Robót wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót związanych: 

•  z  umocnieniem  skarp  nasypów,  brzegów  i  dna  koryta  rowów  brukiem  kamiennym  na  podsypce
cementowo– piaskowej, 

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z normami, wytycznymi i określeniami podanymi w
STWiORB  DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  STWiORB
DM.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 2. 
Stosowane  materiały  i  elementy  przewidziane  do  zastosowania  muszą  spełniać  wymagania  Ustawy  o
wyrobach budowlanych Dz. U. Nr 91 poz. 881 z dnia 16 kwietnia 2004r.  

2. MATERIAŁY
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  STWiORB
DMU.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 2. 
Stosowane  materiały  i  elementy  przewidziane  do  zastosowania  muszą  spełniać  wymagania  Ustawy  o
wyrobach budowlanych Dz. U. Nr 91 poz. 881 z dnia 16 kwietnia 2004r.  

2.1. Bruk kamienny – kamień łamany 

Brukowiec  do  wykonania  umocnień  powinien  być  kamieniem  trwałym,  niezwietrzałym  mieć  strukturę
możliwie drobnoziarnistą i zwięzła bez pęknięć i żył. Materiały na brukowiec powinny być skały o cechach
fizycznych i wytrzymałościowych podanych w tabeli 1. Zaleca się stosowanie bazaltów i granitów. 

 
Tabela 1. Właściwości fizyczne i wytrzymałościowe dla kamienia na brukowiec 

2.2. Podsypka cementowo-piaskowa 

M.21.00.00 Roboty ziemne
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Lp. Właściwości Wartość Badania

1. 160 PN-84/B-04110
2. Ścieralność na tarczy Boehmego (cm) nie więcej niż 2 PN-84/B-04111

3. 12 PN-67/B-04115
4. Nasiąkliwość wodą %, nie więcej niż 0,5 PN-85/B-04101

Wytrzymałość na ściskanie w stanie powietrzno-suchym 
(MPa) nie mniej niż

Wytrzymałość na uderzenie (zwięzłość) liczba uderzeń nie 
mniej niż
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Podsypkę cementowo-piaskową należy stosować jako podłoże pod umocnienie skarp. Należy stosować 
podsypkę cementowo - piaskowa 1:4, tj. otrzymana przez wymieszanie cementu portlandzkiego CEM I 32.5
z piaskiem średnio - lub gruboziarnistym w stosunku objętościowym 1:4. 

2.3. Zaprawa cementowa 
Zaprawę  cementową  należy  stosować  do  wypełniania  spoin  w  przypadku  wykonywania  umocnienia  z
kamienia.  Należy  stosować  zaprawę  cementowa  1:2  tj.  otrzymana  przez  wymieszanie  cementu
portlandzkiego CEM I 32.5 z piaskiem średnioziarnistym w stosunku objętościowym 1:2, oraz z woda.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DMU.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
Roboty związane z umocnieniem będą wykonane ręcznie oraz przy użyciu sprzętu mechanicznego, 
zaakceptowanego  przez  Inżyniera.  Przy  mechanicznym  wykonywaniu  Robót,  Wykonawca  powinien
dysponować następującym, sprawnym techniczne sprzętem: 
- Koparka przedsiębierna, 
- Ubijak spalinowy 200kg 
- żuraw, 
- Zawiesia, 
- Narzędzia brukarskie, 
- Betoniarki wolnospadowe.

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4.
Do przewozu bruku kamiennego, Wykonawca zapewni transport zaakceptowany przez Inżyniera. 

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
Wykonawca  przedstawi  Inżynierowi  do  akceptacji  PZJ  i  projekt  organizacji  i  harmonogram  robót
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty brukarskie. Umocnienie powinno być
wykonywane zgodnie z Dokumentacją Projektową i STWiORB . 
Projekt winien zawierać min.: 
• projekt organizacji i harmonogram robót objętych niniejsza STWiORB, 
• program zapewnienia bezpieczeństwa pracy oraz ochrony zdrowia i  środowiska podczas wykonywania
robót objętych niniejsza STWiORB, 
• niezbędne rysunki robocze w zależności od potrzeb, 
• niezbędne wytyczne montażu.

5.2 Wymagania ogólne
Do wykonania umocnienia można przystąpić dopiero po ukończeniu robót ziemnych związanych z 
formowaniem skarp i stożków nasypowych oraz brzegów i dna cieku.
Skarpy, na których układane będą elementy umocnienia, powinny być zagęszczone do wskaźnika Is ≥1,0 

5.2. Ułożenie brukowca 
Układanie bruku kamiennego należy wykonać na przygotowanym uprzednio podłożu. 
Kolejność prac: 
•  Przygotowanie  podłoża  z  zaprawy  cem.  –  piask.  o  grubości  10  cm  (powierzchnie  powinny  zostać
zdylatowane co 5m) 
•  Ułożenie  brukowca  „pod  sznurek”  naciągnięty  na  palikach.  Bruk  kamienny  należy  układać  tak  aby
szerokość spoin pomiędzy kamieniami wynosiła ok. 2 do 3 cm. 
• Wykonanie spoin z zaprawy cementowej, 

M.21.00.00 Roboty ziemne
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Bezpośrednio przed wykonaniem spoin powierzchnie ułożonego umocnienia należy obficie zwilżyć  woda
przy  użyciu  polewaczek  z  drobnym  sitem.  Zwilżanie  należy  wykonywać  sukcesywnie  w  miarę  postępu
spoinowania. 
Po wsiąknięciu wody spoiny  należy wypełnić zaprawą cementową 1:2 wykonana wg p. 2.3. Wypełnione
spoiny należy poddać pielęgnacji poprzez przykrycie matami lub warstwa piasku i utrzymywanie w stanie
wilgotnym co najmniej przez 7 dni. 
• Zapewnienie prawidłowego osadzenia brukowca poprzez ubicie.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
Kontrola jakości wykonania polega na sprawdzeniu zgodności wykonanych robót z: 
• Dokumentacją Projektową, 
• PZJ, 
• wymaganiami niniejszej Specyfikacji. 

6.2. Pomiary dokładności wykończenia
Dokładność wykończenia powierzchni umocnienia kontroluje sie 3 metrową łata. Największe zagłębienie pod
taka łata nie może przekraczać 3 cm. 

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

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

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką  obmiarową  jest  m2 (metr  kwadratowy)  wykonanego  i  odebranego  obrukowani,  łącznie  z
wszystkimi Robotami towarzyszącymi zgodnie z Dokumentacją Projektową.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

Odbiór robót polega na: 

• Kontroli jakości materiałów, 

• Sprawdzeniu wyników badań laboratoryjnych i polowych, 

• Sprawdzeniu zgodności wykonania Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

W  przypadku  niezgodności  wykonania  Robót  z  Dokumentacją  Projektową  i  STWiORB,  Wykonawca  na
własny koszt dokona wszystkich niezbędnych poprawek nakazanych przez Inżyniera. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa uwzględnia: 

• Opracowanie projektu technologii opracowania Robót zawierającego rysunki umocnienia skarp i stożków 

opracowane na podstawie Dokumentacji projektowej, 

• Wykonanie wszystkich elementów wynikających z opracowań Wykonawcy, 

• Zakup i transport w miejsce wbudowania wszystkich niezbędnych materiałów, 

M.21.00.00 Roboty ziemne
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• Zastosowanie materiałów pomocniczych, koniecznych do prawidłowego wykonania robót lub wynikających
z przyjętej technologii,

• Zabezpieczenie miejsca prac przed spływającymi wodami cieku

• Wykonanie prac o których mowa w pkt. 5 niniejszej STWiORB, 

• Odwiezienie gruntu na wysypisko wraz z utylizacją – grunt nie przewidziany do dalszego użycia, 

• Wykonanie wszelkich niezbędnych pomiarów i sprawdzeń, 

• Uporządkowanie terenu 

W  wycenie  pozycji  należy  ująć  wszystkie  niezbędne  materiały  oraz  czynniki  konieczne  do
kompletnego wykonania robót.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
[1] PN-B-01080 Kamień dla budownictwa i drogownictwa. Podział i zastosowanie wg własności fizyczno-
mechanicznych. 
[2]  PN-B-02356 Tolerancja  wymiarowa w budownictwie.  Tolerancja wymiarów elementów budowlanych z
betonu. 
[3] PN-B-04101 Materiały kamienne. Oznaczenie nasiąkliwości wodą. 
[4] PN-B-04102 Materiały kamienne. Oznaczenie mrozoodporności metodą bezpośrednią. 
[5] PN-B-04110 Materiały kamienne. Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie. 
[6] PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego. 
[7] PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
[8] PN-B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne. 
[9] PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
[10] BN-67/6747-14 Sposoby zabezpieczenia wyrobów kamiennych podczas transportu. 

M.21.00.00 Roboty ziemne
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M.27.00.00 IZOLACJE

M.27.01.00  Zabezpieczenie  hydrofobowe  powierzchni  ceglanych  i
kamiennych

M.27.01.01  Hydrofobizacja  powierzchni  ceglano-kamiennych  impregnatami
hydrofobowymi

1.WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru
zabezpieczenia powierzchni ceglanych i  kamiennych obiektów inżynierskich impregnatami hydrofobowymi
dla  zamierzenia  budowlanego:  Remont  i  przebudowa  przepustów  oraz  przebudowa  mostu
w ramach inwestycji pn „Ścieżki pieszo-rowerowe w ciągu pieszo-rowerowym”.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują następujące czynności:
-  czyszczenie ręczne i  metodą ciśnieniową murowanych ścian ceglanych i  kamiennych z wykwitów soli,
mchów, nalotów pleśni i innego typu zabrudzeń
- pokrycie powierzchni murów impregnatami hydrofobowymi.
Szczegółowy  zakres  wykonania  zabezpieczenia  elementów  obiektów  jest  określony  w  Dokumentacji
Projektowej.
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Hydrofobizacja powierzchni – proces polegający na nasyceniu powierzchni ceglanych i kamiennych 
substancjami chemicznymi, powodującymi brak nasiąkliwości i zwilżalności zabezpieczonych powierzchni 
przez wodę.
1.4.2.  Impregnacja  powierzchniowa –  proces  polegający  na  nasyceniu  powierzchni  ceglanych  i
kamiennych  środkami  uszczelniającymi  jego  pory  i  nadającymi  powierzchni  właściwości  hydrofobowe.
1.4.3. Powłoka – warstwa wykonana z materiałów ciekłych, upłynnionych lub sproszkowanych nanoszonych
na odpowiednio przygotowane podłoże za pomocą technik malarskich.
1.4.4.  Atest –  wykaz  parametrów  technicznych  materiału  gwarantowanych  przez  producenta.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  Dokumentacją
Projektowa ST i poleceniami Inżyniera.
Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  podano  w  ST  MDU.  00.00.00  „Wymagania  ogólne”  .

2. MATERIAŁY
2.1.Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 
Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą być zgodne z
wymaganiami  określonymi  w  szczegółowej  specyfikacji  technicznej.  Na  żądanie  Zamawiającego
przynajmniej na tydzień przed użyciem materiału przewidywanego do wykonania robót stałych wykonawca
przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, itp.
Akceptacja Zamawiającego udzielona dla jakiejś partii materiałów z danego źródła nie będzie oznaczać, że
wszystkie  materiały  pochodzące  z  tego  źródła  są  akceptowane  automatycznie.  Wykonawca  jest
zobowiązany do dostarczenia atestów lub wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła
dla  każdej  dostawy,  żeby  udowodnić,  że  nadal  spełniają  one  wymagania  odpowiedniej  szczegółowej
specyfikacji technicznej. Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty
pozyskania  i  dostarczenia  na  plac  budowy  materiałów  lokalnych.  Za  ich  ilość  i  jakość  odpowiada
Wykonawca.
2.2.Środki chemiczne
Środki  chemiczne  do  hydrofobizacji  murów  ceglanych  i  kamiennych  skrzydeł  i  przyczółków  obiektów
inżynierskich powinny spełniać wymagania i być dopuszczone do stosowania w budownictwie inżynieryjnym.

M.27.00.00 Izolacje
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3. SPRZĘT
Sprzęt  i  narzędzia  do  prac  związanych  z  zabezpieczeniem  hydrofobowym  powierzchni  murowanych
powinny zapewnić ciągłość prac i uzyskanie wymaganej jakości robót.
Wybór sprzętu i narzędzi do wykonania tych robót należy do Wykonawcy i powinien być zaakceptowany
przez Inżyniera.
 
4.TRANSPORT
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu wszystkie
użyte materiały i sprzęt powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. Wybrany
przez  Wykonawcę  sposób  transportu  materiałów  do  antykorozyjnego  i  antykarbonatyzacyjnego
zabezpieczenia betonu nie może powodować obniżenia ich jakości.
Przewóz składników chemicznych i materiałów do hydrofobowego zabezpieczenia cegieł i kamieni powinien
się  odbywać  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  w  szczelnych  i  nieuszkodzonych  opakowaniach.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne warunki wykonania
5.1.1. Roboty związane z hydrofobowym zabezpieczeniem powierzchni kamiennych i ceglanych powinny być
wykonywane  przez  pracowników posiadających  świadectwa  ukończenia  szkolenia  w  zakresie  tych  prac
wydane  przez  instytuty  branżowe  lub  zakłady  naukowe  na  wyższych  uczelniach.
5.1.2.  Wykonawca obowiązany jest  przygotować podłoże betonowe w sposób podany przez producenta
powłoki  a  szczególnie  usunąć  niezwiązane  części  betonu  i  wszystkie  szkodliwe  substancje  mogące
powodować osłabienie  połączenia powłoki z podłożem murowanym kamiennym lub ceglanym.
5.1.3.  W  celu  poprawnego  i  skutecznego  pokrycia  powierzchni  betonowych  przeznaczonych  do
zabezpieczenia  powłokę  antykarbonatyzacyjną  nanosić  2-krotnie   po  odczekaniu  pomiędzy  warstwami
określonego czasu zgodnie z wymaganiami i  zaleceniami producenta wbudowywanego materiału.  Przed
przystąpieniem do malowania drugiej warstwy preparatu pierwsza naniesiona warstwa musi być wyschnięta.
5.1.4.  Powierzchnie  betonowe  zabezpieczone  metodą  hydrofobizacji  lub  impregnacji  powierzchniowej
nie powinny wykazywać zacieków, przebarwień i innych wad.
5.1.5. Powierzchnie powłok nie powinny wykazywać przebarwień, nierówności, zmian faktury i innych wad.
Wymagane jest stosowanie jasnych kolorów.
5.1.6.  Bezpośrednio  po  ukończeniu  prac  związanych  z  zabezpieczeniem  antykorozyjnym  i
antykarbonatyzacyjnym betonu należy chronić tę powierzchnię przed intensywnym nasłonecznieniem, silnym
wiatrem,  a  także  deszczem  (chyba  że  instrukcje  producenta  materiału  mówią  inaczej)  oraz  spadkiem
temperatury powietrza poniżej 50 C i przegrzaniem powyżej 250 C.
5.1.7.  Wykonanie,  zabezpieczenie,  utrzymanie  oraz  rozbiórka  rusztowań,  pomostów  roboczych i  innych
urządzeń  pomocniczych  niezbędnych  do  prowadzenia  prac  związanych  z  naprawą  betonu  należy  do
Wykonawcy.
5.2. Bezpieczeństwo robót i ochrona środowiska
5.2.1. Materiały do hydrofobowego zabezpieczenia betonu powinny być dostarczane w szczelnych 
pojemnikach i składowane w suchych pomieszczeniach w temperaturach nie niższych niż +50 C i wyższych 
niż +250 C.
5.2.2. Sposób prowadzenia prac związanych z hydrofobowym zabezpieczeniem betonu nie może 
powodować skażenia środowiska. Resztek materiałów pozostałych w pojemnikach i po myciu przyrządów 
roboczych nie wolno wylewać do kanalizacji, cieków i zbiorników wodnych. Wszelkie odpady tych materiałów
Wykonawca obowiązany jest usunąć z terenu i poddać je utylizacji.
5.2.3.  Wykonawca  obowiązany  jest  zabezpieczyć  teren  przed  zanieczyszczeniem  odpadami  materiałów
szczególnie nanoszonych metodą natryskową.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
6.1.1.  Przeprowadzenie wszystkich badań materiałów i jakości robót związanych z wypełnianiem ubytków w
betonie należy do Wykonawcy.
6.1.2. Do obowiązków Inżyniera należy  porównanie uzyskanych wyników badań z wymaganiami zawartymi
w niniejszej specyfikacji.
6.1.3.  Gdy jakość zastosowanego materiału lub wykonanej  roboty  budzi  wątpliwości  Zamawiający może
poddać je kontrolnemu badaniu w pełnym zakresie. W przypadku negatywnego wyniku tego badania, koszty
z tym związane obciążają Wykonawcę
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6.2. Kontrola materiałów
6.2.1.  Wykonawca obowiązany  jest  przedstawić  Inżynierowi  do  akceptacji  Aprobaty  Techniczne  IBDiM i
atesty materiałów.
6.2.2.  Inżynier  obowiązany  jest  do  sprawdzenia  daty  produkcji,  daty  przydatności  do  stosowania,  stanu
opakowań oraz właściwego przechowywania materiałów.
6.3. Kontrola przygotowania podłoża
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inżynierowi do akceptacji wyniki badań podłoża.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiaru jest 1 metr kwadratowy powierzchni podlegającej zabezpieczeniu.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Odbiorowi podlegają:
-  roboty  ulegające  zakryciu  w  trakcie  hydrofobowego  zabezpieczenia  powierzchni  betonu  (odbiór
międzyoperacyjny),  czyli  przygotowanie  podłoża  oraz  każad  z  warstw  powłoki  ochronnej
- roboty objęte umową po ich całkowitym zakończeniu (odbiór końcowy).
8.2.  Podstawą  odbioru  międzyoperacyjnego  jest  pisemne  stwierdzenie  Inżyniera  w  Dzienniku  Budowy
wykonania robót określonego rodzaju, zgodnie z Dokumentacją Techniczną, wymaganiami zawartymi w ST
oraz wyrażenie zgody na przystąpienie przez Wykonawcę do realizacji kolejnej fazy robót.
8.3.  Podstawą  odbioru  końcowego  jest  pisemne  stwierdzenie  przez  Inżyniera  w  Dzienniku  Budowy
zakończenia  wszystkich  robót  związanych  z  hydrofobowym  zabezpieczeniem  murowanych  powierzchni
ceglanych i kamiennych oraz spełnienia wymagań określonych w Dokumentacji  Projektowej, ST, a także
innych warunków dotyczących tych robót zawartych w umowie.
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m2 powierzchni zabezpieczenia hydrofobowego. Cena jednostkowa
obejmuje:
-  zakup i  dostarczenie i  magazynowanie materiałów, konstrukcji  lub wyrobów potrzebnych do wykonania
robót,
– wykonanie i rozbiórkę niezbędnych rusztowań, pomostów roboczych, użycie środków pływających i innych
urządzeń  pomocniczych,  niezbędnych  do  wykonania  lub  zabezpieczenia  robót  prowadzonych  przy
odbywającym się ruchu drogowym na obiekcie lub pod obiektem,
- wykonanie zabezpieczenia hydrofobowego powierzchni ceglanych i kamiennych. 
W wycenie pozycji należy ująć wszystkie niezbędne materiały oraz czynniki do wykonania robót.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. Krzywobłocka-Laurów R.: ZUAT 15/VI.11 Preparaty do powierzchniowej hydrofobizacji

materiałów budowlanych, części: 1 - 4 (cz. 2: Wyroby ceramiczne, cz.3: Kamienie budowlane, cz. 4:
Zaprawy wapienne, cementowo-wapienne i cementowe). ITB, Warszawa 2000/2005

2.  Krzywobłocka-Laurów R.: Kompleksowa metoda oceny preparatów do hydrofobizacji.
Sprawozdania  z  pracy  badawczej  nr  NB-54/03,  NB-54/04 i  NB-54/05,  2003-2005,  maszynopisy,
biblioteka ITB

M.27.00.00 Izolacje

M.27.01.00 Zabezpieczenie hydrofobowe powierzchni ceglanych i kamiennych

M.27.01.01 Hydrofobizacja powierzchni ceglano-kamiennych impregnatami hydrofobowymi 146



                                                                                                                                                            SSTWiORB – BRANŻA MOSTOWA  

Remont i przebudowa przepustów oraz przebudowa mostu w ramach inwestycji 
pn „Ścieżki pieszo-rowerowe na zamkniętej linii kolejowej”

M.27.02.00 Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych

M.27.02.01  Zabezpieczenie  antykorozyjne  powierzchni  betonowych  powłoką
antykarbonatyzacyjną 

1.WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru
zabezpieczenia antykorozyjnego i antykarbonatyzacyjnego powierzchni betonowych powłoką malarską dla
zamierzenia budowlanego: Remont i przebudowa przepustów oraz przebudowa mostu w ramach
inwestycji pn „Ścieżki pieszo-rowerowe w ciągu pieszo-rowerowym”.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Roboty,  których  dotyczy  Specyfikacja  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu
wykonanie robót wymienionych w p.1.1.
Szczegółowy  zakres  wykonania  zabezpieczenia  elementów  obiektów  jest  określony  w  Dokumentacji
Projektowej.
 1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Antykorozyjne zabezpieczenie betonu – zabezpieczenie betonu przed korozją poprzez ograniczenie
lub  wyeliminowanie  działania  agresywnego  czynników  atmosferycznych  lub  wody  na  konstrukcję.
1.4.2.  Hydrofobizacja  powierzchni –  proces  polegający  na  nasyceniu  powierzchniowych  warstw
stwardniałego  betonu  substancjami  chemicznymi,  powodującymi  brak  zwilżalności  zabezpieczonych
powierzchni przez wodę.
1.4.3.  Impregnacja  powierzchniowa –  proces  polegający  na  nasyceniu  powierzchni  betonu  środkami
uszczelniającymi  jego  pory  i  nadającymi  powierzchni  właściwości  hydrofobowe.
1.4.4. Powłoka – warstwa wykonana z materiałów ciekłych, upłynnionych lub sproszkowanych nanoszonych
na  odpowiednio  przygotowane  podłoże  za  pomocą  technik  malarskich.
1.4.5.  Punkt  rosy –  temperatura  betonu,  w  której  przy  określonej  temperaturze  powietrza  i  wilgotności
występuje kondensacja pary wodnej w postaci rosy.
1.4.6.  Atest –  wykaz  parametrów  technicznych  materiału  gwarantowanych  przez  producenta.
 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  Dokumentacją
Projektowa ST i poleceniami Inżyniera.
Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  podano  w  ST  MDU.  00.00.00  „Wymagania  ogólne”  .

2. MATERIAŁY
2.1.Wymagania ogólne
2.1.1.   Wszystkie  materiały  stosowane  do  antykorozyjnego  zabezpieczenia  betonu  powinny  posiadać
Aprobatę  Techniczną  wydaną  przez  IBDiM.  Powłoki  malarskie  stosowane  do  zabezpieczenia
antykorozyjnego i antykarbonatyzacyjnego betonu powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-EN 1504-
2:2006. 
2.1.2. Przed zastosowaniem materiałów do zabezpieczenia antykorozyjnego betonu, Wykonawca powinien
 przedstawić Inżynierowi numer partii towaru oraz aktualne wyniki badań w ramach nadzoru wewnętrznego
producenta materiału lub świadectwo wprowadzenia systemu zapewnienia jakości wg ISO.
2.1.3. Do zabezpieczenia antykorozyjnego betonu można stosować tylko materiały, którym nie upłynął czas
przydatności do użycia. 
2.2. Wymagania szczegółowe
2.2.1. Wytrzymałość na odrywanie powłoki od podłoża betonowego powinna wg PN-92/B-01814 wynosić:
-  dla  konstrukcji  sprężonych  dla  których  należy  stosować  powłoki  z  minimalną  zdolnością  pokrywania
zarysowań (nie więcej niż 0,15 mm):
wartość średnia  1,5 MPa,wartość minimalna 1,0 MPa
- dla pozostałych konstrukcji należy stosować powłoki z podwyższoną zdolnością pokrywania zarysowań
(pokrywających rysy o rozwartości do 0,3 mm):
- wartość średnia 0,8 MPa,
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- wartość minimalna 0,5 MPa.
2.2.2. Grubość stosowanej powłoki powinna być zgodna z instrukcjami producenta i wymaganiami Aprobaty
Technicznej dla danego materiału jednak nie mniejsza niż:
-  dla  materiałów  elastycznych  300  µm  oraz  zapewniać  zdolność  przenoszenia  rys  do  0,3  mm,  oraz
równoważna grubość warstwy powietrza SD CO2 minimum 84 m i SD H2O maksimum 0,78 m.
-  dla materiałów sztywnych 130  µm przy zachowaniu  równoważnej  grubości  warstwy powietrza SD CO2

minimum 429 m i SD H2O maksimum 2,4 m.

3. SPRZĘT
Sprzęt  i  narzędzia  do  prac  związanych  z  antykorozyjnym  zabezpieczeniem  betonu  powinny  zapewnić
ciągłość prac i uzyskanie wymaganej jakości robót.
Wybór sprzętu i narzędzi do wykonania robót należy do Wykonawcy i powinien być zaakceptowany przez
Inżyniera.
 
4.TRANSPORT
Wybrany przez Wykonawcę sposób transportu materiałów do antykorozyjnego i  antykarbonatyzacyjnego
zabezpieczenia betonu nie może powodować obniżenia ich jakości.
Przewóz składników chemicznych i materiałów do antykorozyjnego i antykarbonatyzacyjnego 
zabezpieczenia betonu powinien się odbywać zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczelnych i 
nieuszkodzonych opakowaniach.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne warunki wykonania
5.1.1.  Roboty  związane  z  antykorozyjnym  i  antykarbonatyzacyjnym  zabezpieczeniem  powierzchni
betonowych powinny być wykonywane przez pracowników posiadających świadectwa ukończenia szkolenia
w  zakresie  tych  prac  wydane  przez  instytuty  branżowe  lub  zakłady  naukowe na  wyższych  uczelniach.
5.1.2.  Wykonawca obowiązany jest  przygotować podłoże betonowe w sposób podany przez producenta
powłoki  a  szczególnie  usunąć  niezwiązane  części  betonu  i  wszystkie  szkodliwe  substancje  mogące
powodować  korozję  betonu  lub  osłabienie   połączenia  powłoki  z  podłożem  betonowym.
5.1.3.  Wytrzymałość  na odrywanie  (wg PN-92/B-018)  prawidłowo przygotowanego  podłoża  betonowego
powinna wynosić:
-  dla  powierzchni  pokrywanych  powłokami  ochronnymi  z  minimalną  zdolnością  pokrywania  zarysowań
(konstrukcje sprężone):
wartość średnia  ≥ 1,5 MPa,
wartość minimalna 1,0 MPa
- dla powierzchni pokrywanych powłokami ochronnymi z podwyższoną zdolnością pokrywania zarysowań
( pozostałe konstrukcje żelbetowe ):
wartość średnia  ≥ 1,5 MPa,
wartość minimalna 1,0 MPa.
5.1.4. Należy wykonać przynajmniej jedno oznaczenie wytrzymałości na odrywanie betonu na każde 50 m2

powierzchni oczyszczonego podłoża, przy czym minimalna liczba oznaczeń wynosi 5 dla jednego obiektu.
5.1.5. Wilgotność podłoża bezpośrednio przed wykonywaniem robót powinna spełniać wymagania podane w
instrukcjach producenta materiału powłoki, ale nie może być większa niż: 4% dla materiałów stosowanych na
suche podłoże, dla materiałów stosowanych na mokre podłoże dopuszczalne jest matowo-wilgotne podłoże.
5.1.6. Temperatura podłoża betonowego i powietrza powinna wynosić:
- dla materiałów na bazie cementów i cementów modyfikowanych żywicami syntetycznymi nie mniej niż +50

C lecz nie więcej niż + 250 C,
- dla materiałów na bazie  żywic syntetycznych nie mniej niż +80 C (temperatura podłoża musi być wyższa o
30 K od punktu rosy) i nie więcej niż +300 C.
5.1.7.  Do  mieszania  składników  materiałów  i  materiałów  jednoskładnikowych  należy  stosować
wolnoobrotowe mieszadło mechaniczne.
5.1.8.  W  celu  poprawnego  i  skutecznego  pokrycia  powierzchni  betonowych  przeznaczonych  do
zabezpieczenia  powłokę  antykarbonatyzacyjną  nanosić  2-krotnie   po  odczekaniu  pomiędzy  warstwami
określonego czasu zgodnie z wymaganiami i  zaleceniami producenta wbudowywanego materiału.  Przed
przystąpieniem do malowania drugiej warstwy preparatu pierwsza naniesiona warstwa musi być wyschnięta.
5.1.9.  Powierzchnie  betonowe  zabezpieczone  metodą  hydrofobizacji  lub  impregnacji  powierzchniowej
nie powinny wykazywać zacieków, przebarwień i innych wad.
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5.1.10. Powierzchnie powłok nie powinny wykazywać przebarwień, nierówności, zmian faktury i innych wad.
Wymagane jest stosowanie jasnych kolorów.
5.1.11.  Bezpośrednio  po  ukończeniu  prac  związanych  z  zabezpieczeniem  antykorozyjnym  i
antykarbonatyzacyjnym betonu należy chronić tę powierzchnię przed intensywnym nasłonecznieniem, silnym
wiatrem,  a  także  deszczem  (chyba  że  instrukcje  producenta  materiału  mówią  inaczej)  oraz  spadkiem
temperatury powietrza poniżej 50 C i przegrzaniem powyżej 250 C.
5.1.12.  Wykonanie,  zabezpieczenie,  utrzymanie oraz rozbiórka rusztowań, pomostów roboczych i  innych
urządzeń  pomocniczych  niezbędnych  do  prowadzenia  prac  związanych  z  naprawą  betonu  należy  do
Wykonawcy.
5.2. Bezpieczeństwo robót i ochrona środowiska
5.2.1.  Materiały  do  antykorozyjnego  i  antykarbonatyzacyjnego  zabezpieczenia  betonu  powinny  być
dostarczane w szczelnych pojemnikach i  składowane w suchych pomieszczeniach w temperaturach nie
niższych niż +50 C i wyższych niż +250 C.
5.2.2. Transport i magazynowanie materiałów na bazie żywic syntetycznych oraz rozpuszczalników powinny
odpowiadać  ogólnym  wymaganiom,  jak  dla  materiałów  toksycznych  i  łatwopalnych.
5.2.3. Sposób prowadzenia prac związanych z antykorozyjnym i antykarbonatyzacyjnym zabezpieczeniem
betonu może powodować skażenia środowiska. Resztek materiałów pozostałych w pojemnikach i po myciu
przyrządów roboczych nie wolno wylewać do kanalizacji, cieków i zbiorników wodnych. Wszelkie odpady
tych materiałów Wykonawca obowiązany jest usunąć z terenu i poddać je utylizacji.
5.2.4.  Wykonawca  obowiązany  jest  zabezpieczyć  teren  przed  zanieczyszczeniem  odpadami  materiałów
szczególnie nanoszonych metodą natryskową.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
6.1.1.  Przeprowadzenie wszystkich badań materiałów i jakości robót związanych z wypełnianiem ubytków w
betonie należy do Wykonawcy.
6.1.2. Do obowiązków Inżyniera należy  porównanie uzyskanych wyników badań z wymaganiami zawartymi
w niniejszej specyfikacji.
6.1.3.  Gdy jakość zastosowanego materiału lub wykonanej  roboty  budzi  wątpliwości  Zamawiający może
poddać je kontrolnemu badaniu w pełnym zakresie. W przypadku negatywnego wyniku tego badania, koszty
z tym związane obciążają Wykonawcę
6.2. Kontrola materiałów
6.2.1.  Wykonawca  obowiązany  jest  przedstawić  Inżynierowi  do  akceptacji  Aprobaty  Techniczne  IBDiM i
atesty materiałów.
6.2.2.  Inżynier  obowiązany jest  do  sprawdzenia  daty  produkcji,  daty  przydatności  do  stosowania,  stanu
opakowań oraz właściwego przechowywania materiałów.
6.3. Kontrola przygotowania podłoża
Wykonawca  zobowiązany  jest  przedstawić  Inżynierowi  do  akceptacji  wyniki  badań  podłoża.
6.4. Kontrola wykonanych robót
6.4.1. Po wykonaniu robót Wykonawca obowiązany jest przedstawić Inżynierowi do akceptacji wyniki badań:
- wytrzymałości warstwy zastosowanego materiału na odrywanie metodą określoną „pull-off”, przy średnicy
krążka próbnego  50 mm (wg zasady 1 oznaczenie na 25 m2, przy min 5 oznaczeniach wg PN-92/B-01814),
-  grubości  wykonanej  powłoki  lub  wyprawy  zmierzonej  w  oderwanej  próbce  metodą  „pull-off”.
Wyniki  te  powinny  być  zgodne  z  wymaganiami  przedstawionymi  w  punkcie  2.2.  
 
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiaru jest 1 metr kwadratowy powierzchni podlegającej zabezpieczeniu.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Odbiorowi podlegają:
-  roboty  ulegające  zakryciu  w  trakcie  antykorozyjnego  zabezpieczenia  powierzchni  betonu  (odbiór
międzyoperacyjny),
- roboty objęte umową po ich całkowitym zakończeniu (odbiór końcowy).
8.2.  Podstawą  odbioru  międzyoperacyjnego  jest  pisemne  stwierdzenie  Inżyniera  w  Dzienniku  Budowy
wykonania robót określonego rodzaju, zgodnie z Dokumentacją Techniczną, wymaganiami zawartymi w ST
oraz wyrażenie zgody na przystąpienie przez Wykonawcę do realizacji kolejnej fazy robót.
8.3.  Podstawą  odbioru  końcowego  jest  pisemne  stwierdzenie  przez  Inżyniera  w  Dzienniku  Budowy
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zakończenia  wszystkich  robót  związanych  z  antykorozyjnym  zabezpieczeniem  powierzchni  betonu  i
spełnienia wymagań określonych w Dokumentacji  Projektowej, ST oraz innych warunków dotyczących tych
robót zawartych w umowie.
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m2 powierzchni zabezpieczenia antykorozyjnego. Cena jednostkowa
obejmuje:
-  zakup i  dostarczenie i  magazynowanie materiałów, konstrukcji  lub wyrobów potrzebnych do wykonania
robót,
– wykonanie i rozbiórkę niezbędnych rusztowań, pomostów roboczych, użycie środków pływających i innych
urządzeń  pomocniczych,  niezbędnych  do  wykonania  lub  zabezpieczenia  robót  prowadzonych  przy
odbywającym się ruchu drogowym na obiekcie lub pod obiektem,
- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonu 
W wycenie pozycji należy ująć wszystkie niezbędne materiały oraz czynniki do wykonania robót.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe.

Metoda badania przyczepności powłok ochronnych.
2. PN-EN 1504-2:2006 Wyroby i  systemy do ochrony i  napraw konstrukcji  betonowych -- Definicje,

wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności -- Część 2: Systemy ochrony powierzchniowej
betonu

M.27.00.00 Izolacje

M.27.02.00 Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych

M.27.02.01 Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych powłoką antykarbonatyzacyjną 150



                                                                                                                                                            SSTWiORB – BRANŻA MOSTOWA  

Remont i przebudowa przepustów oraz przebudowa mostu w ramach inwestycji 
pn „Ścieżki pieszo-rowerowe na zamkniętej linii kolejowej”

M.33.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

M.33.01.00 Bariery ochronne na obiekcie inżynierskim

M.33.01.01 Balustrada U-11a na obiekcie inżynierskim

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  są  wymagania  dotyczące  wykonania,  montażu  i  odbioru  balustrad
ochronnych na  obiekatach inżynierskich dla inwestycji pn.: „Ścieżki pieszo-rowerowe w ciągu pieszo-
rowerowym”
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji  dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z urządzeniami
zabezpieczającymi ruch pieszych i rowerzystów na obiektach inżynierskich, do których należą:
ogrodzenia ochronne sztywne, jak:
- balustrada U-11a.
Celem stosowania urządzeń zabezpieczających ruch pieszych jest  ochrona życia i  zdrowia uczestników
ruchu drogowego, zarówno pieszych jak i  kierowców oraz pasażerów pojazdów poprzez uniemożliwienie
nagłego  wtargnięcia  na  jezdnię  w  miejscach  do  tego  nieprzeznaczonych  oraz  upadek  z  wysokości  w
miejsach przekroczenia przeszkody np. cieku wodnego, rowu itp.
Urządzenia  zabezpieczające  ruch  pieszych  powinny  być  zlokalizowane  zgodnie  z  oznaczeniami  na
projekcie.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia  podane  w  niniejszej  Specyfikacji  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami  oraz
określeniami podanymi w  DM.00.00.00
Ogrodzenia ochronne sztywne - przegrody fizyczne separujące ruch pieszy od ruchu kołowego wykonane
z kształtowników stalowych,  siatek  na linkach naciągowych,  ram z  kształtowników wypełnionych siatką,
szczeblinami lub panelami z tworzyw sztucznych lub szkła zbrojonego.
Kształtowniki -  wyroby  o  stałym  przekroju  poprzecznym  w  kształcie  złożonej  figury  geometrycznej,
dostarczane  w  odcinkach  prostych,  stosowane  w  konstrukcjach  stalowych  lub  w  połączeniu  z  innymi
materiałami budowlanymi.
Balustrada - urządzenie bezpieczeństwa ruchu pieszego i/lub rowerowego stosowane w celu zapobieżenia
wypadnięciu osób lub pojazdów z obiektu.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów
Materiałami stosowanymi przy wykonwyaniu urządzeń zabezpieczających ruch pieszy i rowerowy, objętych
niniejszą Specyfikacją są:
- balustrady U-11a na obiekcie,
- elementy połączeniowe,
- materiały do malowania i renowacji powłok malarskich.
Na obiektach inżynierskich stosuje się stalowe typowe balustrady U-11a wg  Dokumentacji Projektowej.
Jeżeli Dokumentacja Projektowa nie podaje typu i wysokości balustrady należy wykonać ją zgodnie z kartą
BAL 1.0 w/w katalogu o wysokości 1.20m przy ścieżkach rowerowych.
Balustrady i poręcze należy wykonać zgodnie z kartą techniczną i zaleceniami producenta dostarczającego
elementy urządzeń zabezpieczających. W przypadku braku szczegółowych wytycznych balustradę należy
wykonać  z kształtowników  i płaskowników  ze  stali  S235  wg  PN-EN  10025-2,  dla  rur  należy  stosować
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gatunek stali R35 wg PN-89/H-84023.01, do spawania użyć elektrod E 35 Z Z R wg PN-EN 499:1997 lub
innych zaakceptowanych przez Inżyniera.
2.3. Wymagania dla elementów połączeniowych do mocowania elementów barier
Wszystkie drobne ocynkowane metalowe elementy połączeniowe przewidziane do mocowania między sobą
barier jak: śruby, wkręty, nakrętki itp. powinny być czyste, gładkie, bez pęknięć, naderwań, rozwarstwień i
wypukłych karbów. Własności mechaniczne elementów połączeniowych powinny odpowiadać wymaganiom
PN-EN 28839:1999 [7], 8. PN-EN ISO 898-1:2001 [8] lub innej normy uzgodnionej.
Dostawa  może  być  dostarczona  w  pudełkach  tekturowych,  pojemnikach  blaszanych  lub  paletach  w
zależności od wielkości i masy wyrobów.
Śruby, wkręty, nakrętki itp. powinny być przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiałów
działających korodująco i w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem. 
2.4. Wymagania dla powłok metalizacyjnych ocynkowanych
Powłoka metalizacyjna cynkowa na konstrukcjach stalowych, powinna być z cynku o czystości nie mniejszej
niż 99,5% i odpowiadać wymaganiom BN-89/1076-02 [9].Powierzchnia powłoki powinna być jednorodna pod
względem  ziarnistości.  Nie  może  ona  wykazywać  widocznych  wad  jak  rysy,  pęknięcia,  pęcherze  lub
odstawanie powłoki od podłoża
2.5. Materiały do malowania powłok malarskich 
Do malowania  urządzeń ze stali,  żeliwa lub  metali  nieżelaznych należy używać  materiały  stosownie  do
ustaleń  ST,  bądź  wskazań  Inżyniera.  Balustrady  U-11a  należy  wykonać  w  kolorze  uzgodnionym  z
Inwestorem.  Nie  dopuszcza  się  stosowania  wyrobów  lakierowanych  o  nieznanym  pochodzeniu,  nie
mających uzgodnionych wymagań oraz nie sprawdzonych zgodnie z postanowieniami norm. W przypadku,
gdy barwa i połysk odgrywają istotną rolę, a nie są ujęte w normach, powinny być ustalone odpowiednie
wzorce w porozumieniu z dostawcą.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu
sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera.

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące transportu
Gotowe elementy  balustrady typu U-11a,  rury  stalowe na słupki,  pochwyty  przewozić  można dowolnymi
środkami transportu. W przypadku załadowania na środek transportu więcej niż jednej partii rur należy je
zabezpieczyć przed pomieszaniem.
Śruby, wkręty, nakrętki itp. powinno się przewozić w warunkach zabezpieczających wyroby przed korozją i
uszkodzeniami  mechanicznymi.  W przypadku stosowania  do  transportu  palet,  opakowania  powinny  być
zabezpieczone przed przemieszczaniem się np. za pomocą taśmy stalowej lub folii termokurczliwej.
Przy transporcie przedmiotów metalizowanych zalecana jest ostrożność ze względu na podatność powłok na
uszkodzenia  mechaniczne,  występujące  przy  uderzeniach.  Należy  je  umieścić  równomiernie  na  całej
powierzchni  ładunkowej  i zabezpieczyć  przed  spadaniem  lub  przesuwaniem  oraz  przed  uszkodzeniami
samego elementu jak i nałożonej na niego powłoki antykorozyjnej.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
5.2. Podstawowe wymagania dotyczące wykonania robót
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji rysunki robocze przedstawiające:
- konstrukcję balustrad/poręczy,
- rozwiązanie dylatacji balustrad/poręczy (m.in. nad urządzeniami dylatacyjnymi obiektu inżynierskiego),
- rozmieszczenie słupków i dylatacji,
- sposób kotwienia do obiektu.
Rysunki robocze muszą uwzględniać wszystkie warunki montażu.
Balustrada  powinna  być  wykonana  w wytwórni  w elementach  o długości  dostosowanej  do  możliwości
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przewozowych. 
W zależności od wielkości robót Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżyniera zakres robót wykonywanych
bezpośrednio na placu budowy oraz robót przygotowawczych na zapleczu.
Przed wykonywaniem robót należy wytyczyć lokalizację barier i innych urządzeń liniowych
zabezpieczających ruch pieszych na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub zaleceń Inżyniera.
5.3. Zabezpieczenie antykorozyjne
Elementy  przed  zabezpieczeniem  należy  oczyścić  do  2  stopnia  czystości  wg  PN-ISO
8501-1/Ad1:1998/Ap1:2002.
Wszystkie  elementy  oraz  wystające  części  zakotwień  powinny  być  zabezpieczone  antykorozyjnie  przez
metalizację  ogniową  cynkiem  o grubości  85 mikrometrów  zgodnie  z wymogami  normy  PN-EN  ISO
1461:2000.
Połączenia  montażowe  należy  zabezpieczać  poprzez  cynkowanie  natryskowe  o grubości  minimum
140 mikrometrów.
Balustrady należy dodatkowo po wykonaniu montażu na obiekcie pokrywać powłokami malarskimi (warstwa
gruntująca  i  nawierzchniowa)  o  łącznej  grubości  min.  160 mikrometrów.  Doboru  zestawu  farb  dokona
Wykonawca i uzyska akceptację Inżyniera. Kolor warstwy nawierzchniowej wg wskazania Inżyniera.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
6.2.  Kontrola spoin
Dopuszczalna klasa wadliwości spoin nie wyższa niż W2 wg PN-EN 970:1999.
6.3.  Kontrola zabezpieczenia antykorozyjnego
Pomiar grubości powłoki cynkowej oraz powłok malarskich wg EN ISO 2178.
6.4.  Kontrola usytuowania 
Dopuszczalna odchyłka od prawidłowego przebiegu wynosi 5 mm na długości 8 m. Dopuszczalna odchyłka
od rzędnych projektowanych i odchyłka od usytuowania w planie w stosunku do osi drogi +/-1cm.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiaru jest 1 m (metr) zamontowanej i odebranej balustrady.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót
Odbiorom podlegają:
- warsztatowe wykonanie balustrad,
- balustrada po jej osadzeniu w konstrukcji i wykonaniu połączeń elementów,
- ochrona antykorozyjna balustrad.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, która obejmuje: 
-opracowanie rysunków roboczych i uzyskanie akceptacji Inżyniera,
-zakup i dostarczenie materiałów, 
-warsztatowe wykonanie balustrady,
-transport i wbudowanie w obiekt, 
-ochronę antykorozyjną, 
-wykonanie wymaganych badań i pomiarów.
W cenie jednostkowej mieszczą się również odpady i materiały pomocnicze.
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy

1. PN-EN 10025-2 Wyroby  walcowane  na  gorąco  ze  stali  konstrukcyjnych  –Część  2:  Warunki
techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych.

2. PN-89/H-84023.01 Stal określonego zastosowania. Wymagania ogólne. Gatunki.
3. PN-EN 499:1997 Spawalnictwo.  Materiały  dodatkowe  do  spawania.  Elektrody  otulone  do

ręcznego spawania łukowego stali niestopowych i drobnoziarnistych. Oznaczenie
4. PN-EN ISO 1461:2000 Powłoki  cynkowe  nanoszone  na  stal  metodą  zanurzeniową  (cynkowanie

jednostkowe) - Wymagania i badania
5. PN-EN 970:1999 Spawalnictwo. Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania wizualne
6. EN ISO 2178 Powłoki  niemagnetyczne  na  podłożu  magnetycznym.  Pomiar  grubości  powłok.

Metoda magnetyczna
7. PN-EN 28839:1999 Własności mechaniczne części złącznych -- Śruby, śruby dwustronne i nakrętki

wykonane z metali nieżelaznych
8. PN-EN ISO 898-1:2001 Własności mechaniczne części złącznych wykonanych ze stali  węglowej

oraz stopowej - Śruby i śruby dwustronne
9. BN-89/1076-02  Ochrona  przed  korozją  -  Powłoki  metalizacyjne  cynkowe  i  aluminiowe  na

konstrukcjach stalowych, staliwnych i żeliwnych - Wymagania i badania
10.2. Inne przepisy
„Katalog detali mostowych” Biuro Projektowo-Badawcze Dróg i Mostów „Transprojekt-Warszawa” Sp. z o.o.;
Warszawa 2002
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