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ST 02.01.00 
PRACE WYKOŃCZENIOWE. 
ST 02.01.01. Betonowanie. 
Numery pozycji - Słownik Zamówień Publicznych: 
45223200-8 Roboty konstrukcyjne 
 

1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych w ramach 
wykonania zadania. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 
Specyfikacja obejmuje wykonanie prac wykończeniowych związanych z wykonaniem 
konstrukcji betonowych i żelbetowych, zgodnie z dokumentacja projektową oraz: 
- przygotowanie mieszanki betonowej, 
- wykonanie deskowań wraz z usztywnieniem, 
- układanie i zagęszczanie mieszanki betonowej, 
- pielęgnację betonu, 
- rozebranie deskowań. 
W skład robót betonowych i żelbetowych wchodzą: 
- podkłady betonowe; 
- ławy pod krawężniki ; 
- konstrukcja betonowa i żelbetowa; 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i określeniami zawartymi w ST 00.00.00 Ogólna Specyfikacja Techniczna. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00.00.00 Ogólna Specyfikacja Techniczna. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Zgodnie z ustawą Prawo budowlane, wykonanie w/w robót budowlanych nie wymaga 
pozwolenia na budowę. 

2. Materiały 
 
Materiały użyte do wykonania robót budowlanych powinny spełniać warunki określone w 
odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy – powinny odpowiadać 
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warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robót 
budowlanych, należy stosować materiały zgodnie z dokumentacją projektową, opisem 
technicznym i rysunkami. 
 
Materiały: 
Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują odpowiednie polskie normy. 
 
2.1. Beton. 
Beton na podkłady i ławy może być wytwarzany na miejscu budowy. Natomiast beton 
konstrukcyjny na mur oporowy zakłada się, że będzie wytwarzany w wytwórni zgodnie z PNB- 
06250 i dostarczony na budowę. 
 
2.1.1. Cement - wymagania i badania. 
Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-B- 
19701. 
 
2.1.2. Kruszywo 
Kruszywa do betonu muszą spełniać wymagania normy PN-B-06712. 
 
2.1.3. Woda zarobowa- wymagania i badania 
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-32250. 
Jeżeli wodę do betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich, to woda ta nie 
wymaga badania. 
 
3. Sprzęt 
 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 
zarządzającego realizacją inwestycji. Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki 
lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Do zagęszczania mieszanki 
betonowej należy stosować wibratory z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości 
między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 
drgań/min i łaty wibracyjne charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości. 
 
4. Transport 
 
Transport, zgodnie z warunkami ogólnymi ST 00.00.00 Ogólna Specyfikacja Techniczna. 
Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników samochodowych 
(tzw. gruszek). Ilość „gruszek" należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą 
szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz 
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i układanie mieszanki 
betonowej można wykonywać przy pomocy pompy do betonu lub innych środków zaakceptowanych 
przez inspektora nadzoru. 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 
- 90 min. - przy temperaturze +15°C, 
- 70 min. - przy temperaturze +20°C, 
- 30 min. - przy temperaturze +30°C. 
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5. Ogólne warunki wykonywania robót 
 
5.1.Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00.00.00 Ogólna Specyfikacja 
Techniczna. 
Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez inspektora nadzoru 
prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 
- prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp., 
- prawidłowość wykonania zbrojenia, 
- zgodność rzędnych z projektem, 
- 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, warstw izolacyjnych, itp., 
- prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w 
betonową konstrukcję (kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.), 
- gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PNB- 
06251. 
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia inspektora nadzoru potwierdzonego 
wpisem do dziennika budowy. 
 
5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej. 
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej 
łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. 
Przy stosowaniu pomp 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). 
 
5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu. 
Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż 
plus 5°C, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co 
najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa po 
winno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana 
konstrukcja. 
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak 
wymaga to zgody inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej 
+20°C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w 
czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżniania betoniarki 
nie powinna być wyższa niż 35°C. 
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, należy 
zabezpieczyć miejsce robót za pomocą mat lub folii. 
 
5.4. Pielęgnacja betonu. 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 
wodoszczelnymi osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton 
przed deszczem i nasłonecznieniem. 
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Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godz. 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 otoczenia +15°C i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni 
co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na 
dobę. 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-B-32250. 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i 
drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co 
najmniej 15 Mpa. 
 
5.5. Wykańczanie powierzchni betonu. 
Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania: 
- wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między 
ziarnami kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię, 
- pęknięcia i rysy są niedopuszczalne, 
- równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna odpowiadać 
wymaganiom normy PN-B-10260; wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 
2 mm. 
 
5.6. Deskowania. 
Zakłada się wykonanie deskowań tradycyjnych zgodnie z warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. 
Dopuszcza się stosowanie deskowań systemowych. 
Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 
- zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 
- zapewniać jednorodną powierzchnię betonu, 
- zapewniać odpowiednią szczelność, 
- zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia, 
- wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. 
 
6.  Kontrola jakości robót 
 
6.1. Badania kontrolne betonu. 
Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie betonowania 
pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie nie 
mniejszej niż: 
- 1 próbka na 100 zarobów, 
- 1 próbka na 50 m3 betonu, 
- 3 próbki na dobę, 
- 6 próbek na partię betonu. 
 

Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie 
przechowuje się, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250. 
Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla 
danej klasy betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. 
Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający 
wymaganej klasie betonu. 
W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach 
dojrzewania, dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą inspektora nadzoru, 
spełnienie tego warunku w okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni. 
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Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez 
własne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normą PN-B-06250, a także 
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie inspektorowi nadzoru wszystkich wyników 
badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 
Badania powinny obejmować: 
- badanie składników betonu, 
- badanie mieszanki betonowej, 
- badanie betonu. 
 

Jednostką obmiaru jest: 
· m3, wykonanej konstrukcji betonowej. 
 
7. Odbiór robót 
 
Ogólne zasady odbioru robót, podano w ST – 00.00.00 Ogólna Specyfikacja Techniczna. 
Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlano-Montażowych. 

Przy wykonywaniu robót niezbędny jest systematyczny nadzór prowadzony przez wykonawcę 
a także nadzór inwestorski i autorski. 
Częściowe odbiory robót polegają na sprawdzeniu, czy poszczególne etapy robót zostały 
wykonane wg projektu technicznego. 
Odbioru robót powinien dokonać inspektor nadzoru inwestorskiego, przy udziale 
przedstawiciela wykonawcy robót. 
Ogólne zasady odbioru robót i dokonywania płatności określa umowa. 
 
7.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST. 
Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną 
oraz pisemnymi decyzjami inspektora nadzoru. 
 
7.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest: 
- pisemne stwierdzenie przez inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót 
zgodnie z dokumentacją projektową i ST, 
- inne pisemne stwierdzenie inspektora nadzoru o wykonaniu robót. 
 
7.3. Odbiór końcowy. 
- Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez inspektora nadzoru w 
dzienniku budowy zakończenia robót betonowych i spełnieniu innych warunków 
dotyczących tych robót zawartych w umowie. 
 
8.  Płatności 
Zgodnie z dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w pkt 1.3. niniejszej 
specyfikacji technicznej. Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości 
robót, w oparciu o wyniki pomiarów. Cena robót obejmuje: 
· prace przygotowawcze i pomiarowe; 
· zakup, transport materiałów; 
· załadunek i rozładunek materiałów; 
· wykonanie konstrukcji betonowej i żelbetowej; 
· zabezpieczenie elementów narażonych na zabrudzenie; 
· uporządkowanie miejsca prowadzenia robót; 
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9. Normy i dokumenty związane 
 
9.1 Normy. 
 
PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Podstawy projektowania. 
PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu 
powszechnego 
użytku. 
PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczenia wytrzymałości. 
PN-B-06250 Beton zwykły. 
PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 
PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń 
obcych. 
PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości pyłów 
mineralnych. 
PN-EN 933-1 Badania geometryczne właściwości kruszyw. Oznaczenie składu 
ziarnowego. Metoda przesiewania. 
PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczenie kształtu 
ziaren. Wskaźnik kształtu. 
PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczenie 
gęstości ziaren i nasiąkliwości. 
PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności alkalicznej. 
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy. 
PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 
PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne 
wymagania i badania. 
PN-M-47900.01 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur 
stalowych. Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja. 
PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia. 
PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania. 
PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania. 
 
9.2. Inne. 
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: 
- 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i 
żelbetowych, 
- 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie 
dodatków mineralnych, 
- Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. 
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ST 02.01.00 
PRACE WYKOŃCZENIOWE. 
ST 02.01.02. Zbrojenie. 
Numery pozycji - Słownik Zamówień Publicznych: 
45223200-8 Roboty konstrukcyjne 
45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali 
 

1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem zbrojenia betonu w konstrukcjach żelbetowych 
wykonywanych na mokro w ramach zadania. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 
Specyfikacja obejmuje wykonanie prac wykończeniowych związanych z wykonaniem 
zbrojenia betonu w konstrukcjach żelbetowych, zgodnie z dokumentacja projektową oraz: 
- przygotowaniem zbrojenia, 
- montażem zbrojenia, 
- kontrolą jakości robót i materiałów. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i określeniami zawartymi w ST 00.00.00 Ogólna Specyfikacja Techniczna. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00.00.00 Ogólna Specyfikacja Techniczna. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Zgodnie z ustawą Prawo budowlane, wykonanie w/w robót budowlanych nie wymaga 
pozwolenia na budowę. 
 
2. Materiały 
 
Materiały użyte do wykonania robót budowlanych powinny spełniać warunki określone w 
odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy – powinny odpowiadać 
warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robót 
budowlanych, należy stosować materiały zgodnie z dokumentacją projektową, opisem 
technicznym i rysunkami. 
Materiały: 
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2.1. Stal zbrojeniowa. 

2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej. 
Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych zastosować należy A-0 (STO) i A-III (34GS). 
 
2.1.2. Właściwości mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej 
 
Klasa stali Wytrzymałość 

charakterystyczna 
 

Średnica Postać handlowa 
 

A-0 240 5,5 – 40 gładkie 
 

A-III 410 6-32 żebrowane dwuskośne 
 

 
 
Właściwości mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadać wymaganiom podanym w 
PN-81/H-84023. 
 
2.1.3. Wymagania przy odbiorze 
Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-H-93215. 
Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest, w którym 
mają być podane: 
- nazwa wytwórcy, 
- oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215, 
- numer wytopu lub numer partii, 
- wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny według analizy 
wytopowej; 
- masa partii, 
- rodzaj obróbki cieplnej. 
 
2.2. Drut montażowy. 
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. 
wiązałkowego. 
 
2.3. Podkładki dystansowe. 
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych wyłącznie z betonu. 
Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do prętów. 
 
3. Sprzęt 
 
Do wykonywania robót, należy stosować następujące narzędzia: 
· piła tarczowa; 
· spawarka; 

· młotki; 

 
4. Transport 
 
Transport, zgodnie z warunkami ogólnymi ST 00.00.00 Ogólna Specyfikacja Techniczna. 
Proponuje się użyć następujących środków transportu: 
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· samochód dostawczy; 
· samochód skrzyniowy; 
 
5. Ogólne warunki wykonywania robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00.00.00 Ogólna Specyfikacja Techniczna. 
 
5.1. Przygotowanie zbrojenia. 
 
5.1.1. Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom normy 
PN 91/5-10042. 
 
5.1.2. Prostowanie prętów 
Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, ścianek. Dopuszczalna 
wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. 
 
5.1.3. Cięcie prętów zbrojeniowych 
Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane 
jest sporządzenie w tym celu planu cięcia. Cięcia przeprowadza się przy użyciu mechanicznych 
noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym. 
 
5.1.4. Odgięcia prętów, haki 
Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela Nr 
23 normy PN-S-10042. Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca, gdzie można na 
nim położyć spoinę, wynosi 10d dla stali A-III i A-ll lub 5d dla stali A-l. Na zimno na 
budowie można wykonywać odgięcia prętów o średnicy d £12 mm. Pręty o średnicy d > 12 
mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. 
W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają jednocześnie 
wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego, należy stosować średnicę zagięcia równą co 
najmniej 20d. 
Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych powinna spełniać warunki 
podane dla haków. Przy odbiorze haków i odgięć prętów należy zwrócić szczególną uwagę na 
ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. 
 
5.2.  Montaż zbrojenia. 
 
5.2.1. Wymagania ogólne 
Zbrojenie układać po sprawdzeniu deskowań. 
Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać 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 niełuszczącej się rdzy. 

Nie można wbudować 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 wynosić co najmniej: 
- 0,05 m - dla prętów dolnych 
- 0,03 m - dla zbrojenia głównego ram, belek, pociągów, gzymsów 
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Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w 
trakcie betonowania jest niedopuszczalne. 
Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. 
 
5.2.2. Montowanie zbrojenia 
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. 
słupkami dystansowymi. Drut wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1 mm, używa się do łączenia 
prętów o średnicy do 12 m, przy średnicach większych należy stosować drut o średnicy 
1,5 mm. 
W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów 
narożnych ze strzemionami, a pozostałych prętów - na przemian. 
 
6.  Kontrola jakości robót 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót, podano w ST – 00.00.00 Ogólna Specyfikacja 
Techniczna. 
 
6.2. Kontrola jakości materiałów. 
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej oraz posiadać świadectwa jakości producenta i uzyskać 
akceptację inspektora nadzoru. 
 
6.3. Kontrola jakości robót. 
Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją 
projektową. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 
Odbierający winien stwierdzić zgodność ułożenia zbrojenia w zakresie: 
- gatunku stali; 
- ilości stali; 
- ich średnic; 
- długość, rozstawu i zakotwień; 
- prawidłowego otulenia i pewności utrzymania położenia prętów w trakcie betonowania; 
Niezależnie od tolerancji podanych powyżej obowiązują następujące wymagania: 
- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie 
powinno przekraczać 3%, 

- liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej 
ich liczby na tym pręcie, 
- różnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ±0,5 cm, 
- różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ±2 cm. 
Jednostką obmiaru jest : 
· kg, t, wykonanego zbrojenia. 
 
7.  Odbiór robót 
 
Ogólne zasady odbioru robót , podano w ST – 00.00.00 Ogólna Specyfikacja Techniczna. 
Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlano-Montażowych. 
Przy wykonywaniu robót niezbędny jest systematyczny nadzór prowadzony przez wykonawcę 
a także nadzór inwestorski i autorski. 
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Częściowe odbiory robót polegają na sprawdzeniu, czy poszczególne etapy robót zostały 
wykonane wg projektu technicznego. 
Odbioru robót powinien dokonać inspektor nadzoru inwestorskiego, przy udziale 
przedstawiciela wykonawcy robót. 
 
8.  Płatności 
 
Zgodnie z dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w pkt 1.3. niniejszej 
specyfikacji technicznej. Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości 
robót, w oparciu o wyniki pomiarów. Cena robót obejmuje: 
· prace przygotowawcze i pomiarowe; 
· zakup, transport materiałów; 
· załadunek i rozładunek materiałów; 
· wykonanie zbrojenia; 
· zabezpieczenie elementów narażonych na zabrudzenie; 
· uporządkowanie miejsca prowadzenia robót; 
 
9. Normy i dokumenty związane 
 
10.1 Normy budowlane: 
PN-ISO 6935-11:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 
ITD-ISO 6935-1:1991 
PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe 
wymagania. 
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. 

ITD.-ISO 6935-2:1991 Pręty żebrowe. 
 
Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia 
betonu. Gatunki. 
 
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 
 
10.2 Inne przepisy : 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, Tom I - 
Budownictwo ogólne, Arkady Warszawa, 1990 
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: 
 
Instrukcja zabezpieczenia pod korozją konstrukcji, 
Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. 
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ST 02.01.00 
PRACE WYKOŃCZENIOWE. 
ST 02.01.03. Montaż nawierzchni z płyt z granulatu gumowego. 
 

1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z montażem nawierzchni z płyt z granulatu gumowego. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 
Specyfikacja obejmuje wykonanie prac wykończeniowych związanych z montażem 
nawierzchni z płyt z granulatu gumowego, zgodnie z dokumentacja projektową. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i określeniami zawartymi w ST 00.00.00 Ogólna Specyfikacja Techniczna. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00.00.00 Ogólna Specyfikacja Techniczna. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
2. Materiały 
 
Materiały użyte do wykonania robót budowlanych powinny spełniać warunki określone w 
odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy – powinny odpowiadać 
warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robót 
budowlanych, należy stosować materiały zgodnie z dokumentacją projektową, opisem 
technicznym i rysunkami. 
 
Materiały: 
- nawierzchnia z płyt z granulatu gumowego. 
- Krawężniki z systemu granulatu. 
 
3. Sprzęt 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 Ogólna Specyfikacja 
Techniczna. 
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4. Transport 
 
Transport, zgodnie z warunkami ogólnymi ST 00.00.00 Ogólna Specyfikacja Techniczna. 

Proponuje się użyć następujących środków transportu: 
· samochód dostawczy; 
 
5. Ogólne warunki wykonywania robót 
 
5.1.Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00.00.00 Ogólna Specyfikacja 
Techniczna. 
5.2. Do wykonania montażu należy przystąpić po wykonaniu podbudowy. 
5.4. W celu wykonania montażu, należy wykonać następujące prace: 
· wykonanie podbudowy/ilość zgodna z przedmiarem/ - m2; 
 
6. Kontrola jakości robót 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót, podano w ST – 00.00.00 Ogólna Specyfikacja 
Techniczna. 
 
6.2. Kontrola jakości materiałów. 
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej oraz posiadać świadectwa jakości producenta i uzyskać 
akceptację inspektora nadzoru. 
 
6.3. Kontrola jakości robót. 
Kontroli podlega: 
· zgodność z dokumentacją techniczną miejsc montażu; 
· trwałość montażu; 
· wygląd zewnętrzny zamontowanych elementów; 
· liniowość zamontowanych elementów; 
Jednostką obmiaru jest: 
· m2 montażu nawierzchni. 
· Mb montażu krawężnika systemowego; 
 
7. Odbiór robót 
 
Ogólne zasady odbioru robót, podano w ST – 00.00.00 Ogólna Specyfikacja Techniczna. 
Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlano-Montażowych, Kartą Producenta elementów nawierzchni trawiastej oraz 
dok. techniczną. 
Przy wykonywaniu robót niezbędny jest systematyczny nadzór prowadzony przez wykonawcę 
a także nadzór inwestorski i autorski. 
Częściowe odbiory robót polegają na sprawdzeniu, czy poszczególne etapy robót zostały 
wykonane wg projektu technicznego. 

Odbioru robót powinien dokonać inspektor nadzoru inwestorskiego, przy udziale 
przedstawiciela wykonawcy robót. 
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8. Płatności 
 
Zgodnie z dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w pkt 1.3. niniejszej 
specyfikacji technicznej. Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości 
robót, w oparciu o wyniki pomiarów. Cena robót obejmuje: 
· prace przygotowawcze i pomiarowe; 
· zakup, transport materiałów; 
· załadunek i rozładunek materiałów; 
· wykonanie montażu nawierzchni; 
· wykonanie montażu krawężnika; 
· zabezpieczenie elementów narażonych na zabrudzenie; 
· uporządkowanie miejsca prowadzenia robót; 
 
9. Normy i dokumenty związane 
 
10.1 Normy budowlane: 
 
10.2 Inne przepisy: 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, Tom I - 
Budownictwo ogólne, Arkady Warszawa, 1990 
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ST 02.01.00 
PRACE WYKOŃCZENIOWE. 
ST 02.01.04. Montaż posadzki sportowej wielowarstwowej na 
bazie żywic poliuretanowych, na podłożu z nawierzchni 
mineralno bitumicznej, elastyczna, tłumiąca energię udarową, 
o wysokim współczynniku tarcia. 
 

1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z montażem nawierzchni wielowarstwowej. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 
Specyfikacja obejmuje wykonanie prac wykończeniowych związanych z montażem 
nawierzchni wielowarstwowej zgodnie z dokumentacja projektową. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i określeniami zawartymi w ST 00.00.00 Ogólna Specyfikacja Techniczna. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00.00.00 Ogólna Specyfikacja Techniczna. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
2. Materiały 
 
Materiały użyte do wykonania robót budowlanych powinny spełniać warunki określone w 
odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy – powinny odpowiadać 
warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robót 
budowlanych, należy stosować materiały zgodnie z dokumentacją projektową, opisem 
technicznym i rysunkami. 
Materiały: 
- posadzka sportowa wielowarstwowa na bazie żywic poliuretanowych, na podłożu z 
nawierzchni mineralno bitumicznej, elastyczna, tłumiąca energię udarową, o wysokim 
współczynniku tarcia; 
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3. Sprzęt 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 Ogólna Specyfikacja 
Techniczna. 

4. Transport 
 
Transport, zgodnie z warunkami ogólnymi ST 00.00.00 Ogólna Specyfikacja Techniczna. 
Proponuje się użyć następujących środków transportu: 
· samochód dostawczy; 
 
5. Ogólne warunki wykonywania robót 
 
5.1.Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00.00.00 Ogólna Specyfikacja 
Techniczna. 
5.2. Do wykonania montażu należy przystąpić po wykonaniu podbudowy. 
5.4. W celu wykonania montażu, należy wykonać następujące prace: 
· wykonanie podbudowy/ilość zgodna z przedmiarem/ - m2; 
 
6. Kontrola jakości robót 

 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót, podano w ST – 00.00.00 Ogólna Specyfikacja 
Techniczna. 
6.2. Kontrola jakości materiałów. 
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej oraz posiadać świadectwa jakości producenta i uzyskać 
akceptację inspektora nadzoru. 
6.3. Kontrola jakości robót. 
Kontroli podlega: 
· zgodność z dokumentacją techniczną miejsc montażu; 
· trwałość montażu; 
· wygląd zewnętrzny zamontowanych elementów; 
· liniowość zamontowanych elementów; 
Jednostką obmiaru jest: 
· m2 montażu nawierzchni. 
 
7. Odbiór robót 
 
Ogólne zasady odbioru robót, podano w ST – 00.00.00 Ogólna Specyfikacja Techniczna. 
Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlano-Montażowych, Kartą Producenta elementów nawierzchni oraz dok. 
techniczną. 
Przy wykonywaniu robót niezbędny jest systematyczny nadzór prowadzony przez wykonawcę 
a także nadzór inwestorski i autorski. 

Częściowe odbiory robót polegają na sprawdzeniu, czy poszczególne etapy robót zostały 
wykonane wg projektu technicznego. 
Odbioru robót powinien dokonać inspektor nadzoru inwestorskiego, przy udziale 
przedstawiciela wykonawcy robót. 
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8. Płatności 
 
Zgodnie z dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w pkt 1.3. niniejszej 
specyfikacji technicznej. Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości 
robót, w oparciu o wyniki pomiarów. Cena robót obejmuje: 
· prace przygotowawcze i pomiarowe; 
· zakup, transport materiałów; 
· załadunek i rozładunek materiałów; 
· wykonanie montażu nawierzchni; 
· zabezpieczenie elementów narażonych na zabrudzenie; 
· uporządkowanie miejsca prowadzenia robót; 
 
9. Normy i dokumenty związane 
 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, Tom I - 
Budownictwo ogólne, Arkady Warszawa, 1990 
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ST 02.01.00 
PRACE WYKOŃCZENIOWE. 
ST 02.01.05. Montaż urządzeń sportowych. 
 
 

1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 

 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z montażem urządzeń sportowych. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 
Specyfikacja obejmuje wykonanie prac wykończeniowych związanych z montażem urządzeń 
sportowych zgodnie z dokumentacja projektową. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i określeniami zawartymi w ST 00.00.00 Ogólna Specyfikacja Techniczna. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00.00.00 Ogólna Specyfikacja Techniczna. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
2. Materiały 
 
Materiały użyte do wykonania robót budowlanych powinny spełniać warunki określone w 
odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy – powinny odpowiadać 
warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robót 
budowlanych, należy stosować materiały zgodnie z dokumentacją projektową, opisem 
technicznym i rysunkami. 
Materiały: 
- urządzenia placu zabaw; 
- ławki parkowe zgodnie z projektem; 
- kosze zgodnie z projektem; 
- tablica informacyjna zgodnie z projektem; 
- ogrodzenie z ram na słupkach zgodnie z projektem; 
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3. Sprzęt 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 Ogólna Specyfikacja 
Techniczna. 

4. Transport 
 
Transport, zgodnie z warunkami ogólnymi ST 00.00.00 Ogólna Specyfikacja Techniczna. 
Proponuje się użyć następujących środków transportu: 
· samochód dostawczy; 
 
5. Ogólne warunki wykonywania robót 
 
5.1.Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00.00.00 Ogólna Specyfikacja 
Techniczna. 
 
5.2. Do wykonania montażu należy przystąpić po wykonaniu podbudowy oraz wszystkich 
prac przygotowawczych. 
 
5.4. W celu wykonania montażu, należy wykonać następujące prace: 
· wykonanie montażu urządzeń sportowych/ilość zgodna z przedmiarem/ - kpl; 
· wykonanie montażu ogrodzenia/ilość zgodna z przedmiarem/ - m2; 
 
6. Kontrola jakości robót 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót, podano w ST – 00.00.00 Ogólna Specyfikacja 
Techniczna. 
 
6.2. Kontrola jakości materiałów. 
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej oraz posiadać świadectwa jakości producenta i uzyskać 
akceptację inspektora nadzoru. 
 
6.3. Kontrola jakości robót. 
Kontroli podlega: 
· zgodność z dokumentacją techniczną miejsc montażu; 
· trwałość montażu; 
· wygląd zewnętrzny zamontowanych elementów; 
· liniowość zamontowanych elementów; 
Jednostką obmiaru jest: 
· m2/szt/mb montażu urządzeń i ogrodzenia. 
 
7. Odbiór robót 
 
Ogólne zasady odbioru robót, podano w ST – 00.00.00 Ogólna Specyfikacja Techniczna. 
Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlano-Montażowych, Kartą Producenta elementów nawierzchni trawiastej oraz 
dok. techniczną. 
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Przy wykonywaniu robót niezbędny jest systematyczny nadzór prowadzony przez wykonawcę 
a także nadzór inwestorski i autorski. 

Częściowe odbiory robót polegają na sprawdzeniu, czy poszczególne etapy robót zostały 
wykonane wg projektu technicznego. 
Odbioru robót powinien dokonać inspektor nadzoru inwestorskiego, przy udziale 
przedstawiciela wykonawcy robót. 
 
8. Płatności 
 
Zgodnie z dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w pkt 1.3. niniejszej 
specyfikacji technicznej. Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości 
robót, w oparciu o wyniki pomiarów. Cena robót obejmuje: 
· prace przygotowawcze i pomiarowe; 
· zakup, transport materiałów; 
· załadunek i rozładunek materiałów; 
· wykonanie montażu urządzeń sportowych; 
· zabezpieczenie elementów narażonych na zabrudzenie; 
· uporządkowanie miejsca prowadzenia robót; 
 
9. Normy i dokumenty związane 
 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, Tom I - 
Budownictwo ogólne, Arkady Warszawa, 1990 
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ST 02.01.00 
PRACE WYKOŃCZENIOWE. 
ST 02.01.06. Założenie trawnika. 
Numery pozycji - Słownik Zamówień Publicznych: 
Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych – 45112710-5 
 

1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z założeniem trawnika. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 
Specyfikacja obejmuje wykonanie robót związanych z założeniem trawnika, zgodnie z 
dokumentacja projektową. 
W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie: 
· założenie trawnika; 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i określeniami zawartymi w ST 00.00.00 Ogólna Specyfikacja Techniczna. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00.00.00 Ogólna Specyfikacja Techniczna. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Zgodnie z ustawą Prawo budowlane, wykonanie w/w robót budowlanych nie wymaga 
pozwolenia na budowę. 
Przed przystąpieniem do robót, wykonawca zgłosi ten fakt właściwemu organowi, na 30 dni 
przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót. 
 
2. Materiały 
 
Materiały użyte do wykonania robót budowlanych powinny spełniać warunki określone w 
odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy – powinny odpowiadać 
warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robót 
budowlanych dotyczących zagospodarowania terenu, należy stosować materiały zgodnie z 
dokumentacją projektową, opisem technicznym i rysunkami. 
Materiały: 
· humus pod zieleń; 
· nasiona traw; 
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· nawozy mineralne; 
· drzewa liściaste; 
· drzewa iglaste; 
· żywopłot; 
 
3. Sprzęt 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 Ogólna specyfikacja techniczna. 
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom 
zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

Zgodnie z technologią założoną w dokumentacji projektowej, do wykonania trawnika 
proponuje się użyć następującego sprzętu: 
· ładowarka do załadunku i transportu materiałów sypkich i zwałowania; 
· łopaty; 
· grabie; 
· linki, kołki do wytyczania; 
· poziomica; 
 
4. Transport 
 
Transport, zgodnie z warunkami ogólnymi ST 00.00.00 Ogólna Specyfikacja Techniczna. 
Proponuje się użyć następujących środków transportu: 
· samochód skrzyniowy 
· wywrotka 
 
5. Wykonanie robót 
 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST - 00. 
 
5.1.1. Przygotowanie terenu pod zieleń. 
W miejscach wykonania trawników rozłożyć warstwę ziemi urodzajnej o grubości 15 cm. W 
miarę możliwości należy wykorzystać ziemię urodzajną zdjętą z pasa realizacyjnego robót i 
złożoną na odkładzie. W przypadku niedoboru ziemi urodzajnej należy ja zakupić. 
Grunt należy ujednolicić przez dwukrotne bronowanie (przegrabienie) krzyżowe. 
 
5.1.2. Wykonanie i pielęgnacja trawników. 
Trawy wysiewać w zasadzie przez cały okres wegetacji tj. od początku kwietnia do września, 
jednak najlepsze rezultaty osiąga się wysiewając nasiona w sierpniu gdy panują optymalne 
warunki ich kiełkowania ( odpowiednia temperatura i wilgotność gleby). Dobrze udają się 
również siewy w okresie wiosennym, szczególnie w przypadku rejgrasu angielskiego, który 
kiełkuje najszybciej w 5 - 15 dni. Najbardziej rozpowszechnionym sposobem obsiewu jest 
wysiew ręczny, w dwa krzyżujące się kierunki. Trawy wysiewać podczas bezwietrznej 
pogody i przy dużej wilgotności powietrza. Wysiewane nasiona należy przykryć ziemią. 
Najczęściej wykonuje się to poprzez przemieszanie wierzchniej warstwy podłoża na 
głębokość 3 cm broną posiewaną, kolczatką bądź grabiami. Przykrycie nasion warstwą ziemi 
daje lepszej jakości murawę. 
Zużycie nasion wynosi średnio 25 g/m2 na terenie płaskim a na skarpowym 30 g/m2 . 
Trawniki należy pielęgnować przez podlewanie, koszenie, grabienie i dosiewanie trawy w 



51 

 

czasie zakładania trawnika oraz w okresie do zakończenia robót. 
 
5.2. Szczegółowe warunki wykonywania robót 
 
5.2.1. Przygotowanie terenu pod zieleń 
Po zakończeniu budowy zebrać zanieczyszczenia i wywieść na wysypisko. W celu 
przygotowania terenu pod zieleń należy: 
· rozścielić minimum 10 cm warstwę ziemi żyznej. Prawidłowy odczyn gleby powinien 
wahać się w granicach pH 5,5 – 6,5. 
· rozścielić 2 cm warstwę mieszanki torfu z nawozami mineralnymi. 
· pod drzewa i krzewy należy wykopać doły o średnicy 50 – 70 cm, zaprawić je do połowy 
glebą urodzajną; 

5.2.2. Trawniki 
Ze względu na małe powierzchnie trawnika i niekiedy płytkie usytuowanie uzbrojenia terenu 
należy wykonać trawniki dywanowe. 
Zalecana mieszanka traw: 
· kostrzewa różnolistna – Festuca heterohylla - 45% 
· rajgras angielski – Lolium parenne „Gazon” - 20 % nie więcej niż 20% 
(ekspansywność). 
· wiechlina łąkowa – Poa pjratensis „Alicja” - 35 % 
Razem 100 % 
Trawniki zakładać ręcznie siewem z wysiewem nawozów mineralnych. Zużycie mieszanki 
traw w ilości 20 – 30 kg na 100 m2powierzchni trawnika. 
 
6. Kontrola jakości robót 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót, podano w ST – 00.00.00 Ogólna Specyfikacja 
Techniczna. 
 
6.2. Kontrola jakości materiałów. 
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej oraz posiadać świadectwa jakości producenta i uzyskać 
akceptację inspektora nadzoru. 
 
6.3. Kontrola jakości robót. 
Kontrola jakości wykonania robót, polega na zgodności wykonania robót z dokumentacja 
projektową i poleceniami inspektora nadzoru. 
Ogólne zasady kontroli jakości , podano w ST – 00.00.00 Ogólna Specyfikacja Techniczna. 
Kontroli podlega wykonanie: 
· rozścielenia ziemi urodzajnej; 
· wykonania trawników; 
 
7. Obmiar robót 
 
Ogólne zasady obmiaru robót, podano w ST – 00.00.00 Ogólna Specyfikacja Techniczna. 
na podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie. 
Jednostką obmiaru jest: 
· dla wykonania trawników na podstawie dokumentacji projektowej 
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i pomiaru w terenie – szt/m2 

 

8. Odbiór robót 
 
Ogólne zasady odbioru robót, podano w ST – 00.00.00 Ogólna Specyfikacja Techniczna. 
Odbiorowi podlega założenie trawnika i nasadzenia. 
Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlano-Montażowych. 
 
9. Podstawa płatności 
 
9.1. Ogólne zasady płatności, podano w ST – 00.00.00 Ogólna Specyfikacja Techniczna. 

 

9.2. Zgodnie z dokumentacją, należy wykonać zakres robót wymieniony w niniejszej 
Specyfikacji technicznej. 
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki 
badań i pomiarów. 
Cena robót obejmuje: 
· prace pomiarowe i pomocnicze, 
· transport wewnętrzny w obrębie budowy 
· zakup i transport na miejsce robót wszystkich materiałów łącznie z ziemią urodzajną 
(poza tą ziemią urodzajną, która będzie pobrana z hałd złożonych na odkładzie), w 
ilości przewidzianej w specyfikacji, 
· spulchnianie gruntu na głębokość 20 cm, 
· pokrycie miejsc obsadzeń humusem grubości 15 cm, 
· rozsianie nawozu; 
· obsianie zahumusowanych powierzchni z uklepaniem i uwałowaniem obsianej 
powierzchni, 
· pielęgnacja trawnika do zakończenia budowy; 
· uporządkowanie miejsca prowadzenia robót. 
· dzierżawa i eksploatacja sprzętu 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy : 
 
PN-83/R-04150 Zmiany BI 7/88 poz. 83. 
Zabiegi uprawowe. Nazwy i określenia. 
 
PN-R-65023:1999 
Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych. 
 
PN-87/R-67022  
Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste. 
 
PN-87/R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste. 
 
10.2. Warunki bezpieczeństwa pracy przy robotach drogowych, podano w ST – 00.00.00 
Ogólna Specyfikacja Techniczna. 
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ST 02.01.00 
PRACE WYKOŃCZENIOWE. 
ST 02.01.07. Ułożenie podbudowy. 
Numery pozycji - Słownik Zamówień Publicznych: 
Roboty w zakresie chodników- 45233222-1 
Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych – 45233253-7 
Roboty w zakresie budowy dróg –45233120-6 
Wymiana nawierzchni drogowej- 45233223-8 
 

1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z ułożeniem podbudowy. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót drogowych, wykonywanych 
zgodnie z dokumentacją projektową. W ramach realizacji inwestycji przewiduje się ułożenie 
podbudowy. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i określeniami zawartymi w ST 00.00.00. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00.00.00 Ogólna Specyfikacja Techniczna. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Zgodnie z ustawą Prawo budowlane, wykonanie w/w robót budowlanych nie wymaga 
pozwolenia na budowę. 
Przed przystąpieniem do robót, wykonawca zgłosi ten fakt właściwemu organowi, przed 
zamierzonym terminem rozpoczęcia robót ( zgodnie z ustawą prawo budowlane). 
 
2. Materiały 
 
Materiały użyte do wykonania robót budowlanych powinny spełniać warunki określone w 
odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy – powinny odpowiadać 
warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robót 
budowlanych dotyczących zagospodarowania terenu, należy stosować materiały zgodnie z 
dokumentacją projektową, opisem technicznym i rysunkami. 
Materiały: 



54 

 

· Warstwy odsączające (mechaniczne zagęszczenie), grubość po zagęszczeniu 10·cm, 
walec statyczny / piasek/; 
· Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 10-15·cm ( 
granulacja 2-32 mm ); 
· Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 5·cm ( granulacja 
0-3 lub 0-7 mm ); 
· Analogia - warstwa wyrównawcza pył kamienny stabilizowany mechanicznie, grubość 
warstwy 1 cm; 
· obrzeże betonowe 8x30x100 cm; 
· piasek; 
· warstwa podsypkowa pod płyty z granulatu gumowego; 
W razie stwierdzenia występowania gruntów wątpliwych lub wysadzinowych, dodatkowo: 
· Geowłóknina separujaca przeszywana o gramaturze g=250g/m2 
· Warstwa mrozoochronna – piasek, kruszywo. 
 
3. Sprzęt 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 Ogólna specyfikacja techniczna. 
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom 
zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
Zgodnie z technologią założoną w dokumentacji projektowej, do wykonania 
zagospodarowania terenu, proponuje się użyć następującego sprzętu: 
· ładowarka do załadunku i transportu materiałów sypkich , spychania i 
zwałowania 
· zagęszczarka wibracyjna do gruntu 
· linki 
· poziomica 
· gumowe młotki 
· kołki 
· łopaty 
· taczki 
· grabie 
· pomosty 
· miotły 
· równiarki lub układarki do kruszywa 
· walce gładkie , stalowe , statyczne 
· walce ogumione , ciężkie 
 
4. Transport 

Transport, zgodnie z warunkami ogólnymi ST 00.00.00 Ogólna Specyfikacja Techniczna. 
Zgodnie z technologią założoną w dokumentacji projektowej, do transportu proponuje się 
użyć takich środków transportu jak: 
· samochód skrzyniowy 
· przyczepa skrzyniowa 
· wywrotka (małogabarytowa) 
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5. Wykonanie robót 
 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót podano w ST 00.00.00 Ogólna specyfikacja techniczna 
i w dokumentacji projektowej, ponadto: 
· nie należy prowadzić robót w złych warunkach atmosferycznych: w czasie 
deszczu, opadów śniegu oraz silnych wiatrów, 
· przed dopuszczeniem pracownika do pracy, należy zaopatrzyć go w odzież 
ochronną i roboczą; 
· składowanie materiałów budowlanych i urządzeń powinno być wykonane w 
sposób zabezpieczający przed możliwością wywrócenia, zsunięcia lub 
rozsunięcia się składowanych materiałów i elementów; 
· opieranie składowanych materiałów o płoty, budynki, słupy linii napowietrznych 
jest zabronione; 
· przy składowaniu materiałów, odległość stosów powinna być nie mniejsza niż 
0,75 m od ogrodzeń i zabudowań i 5,0 m od stanowisk pracy 
· ograniczyć dostęp osób postronnych do miejsca prac, w przypadku zajęcia 
traktów komunikacyjnych , stosować pomosty przenośne 
· Rzędne wysokościowe osi i krawędzi jezdni nie powinny różnić się od 
projektowanych o więcej niż 2 cm. 
 
5.2. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 
przeznaczonych do wbudowania. 
 
5.2.1.W razie stwierdzenia występowania gruntów wątpliwych lub wysadzinowych należy 
konstrukcję nawierzchni uzupełnić o warstwy ulepszonego podłoża w następującym 
wymiarze: 
· Geowłóknina separujaca przeszywana o gramaturze g=250g/m2; 
· Warstwa mrozoochronna – piasek, kruszywo; 
· Podłoże gruntowe zagęszczone do E2 =120Mpa; 
 
5.3.Podbudowę układać około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety. 
 
5.4. Krawężniki, ławy, obrzeża 
Pod krawężniki i ławy krawężnikowe należy wykonać rowki poprzez ręczne odspojenie 
gruntu, wyrównanie dna i ścian wykopów oraz uformowanie poboczy z wyrównaniem do 
wymaganego profilu. 
Krawężniki ustawiać należy na podsypce piaskowej, piaskowo-cementowej na ławie 
betonowej lub bez. Ławy betonowe wykonywać należy w deskowaniu, z ręcznym 
rozścieleniem, wyrównaniem i ubiciem mieszanki betonowe. Ławy należy pielęgnować przez 
polewanie wodą. 
Krawężniki należy ustawiać i wyregulować według osi podanych punktów wysokościowych. 
Spoiny wypełnić zaprawą cementową. Zewnętrzne ściany krawężnika zasypać ziemią, którą 
należy ubić. 
Krawężniki obramowujące jezdnię powinny być ustawiane na ławach betonowych z oporem, 
wykonanych w szalowaniu. Rzędne wykonanych ław powinny być zgodne z niweletą i będą 
sprawdzane geodezyjnie co około 50m, odchylenie od rzędnych projektowanych nie może 
być większe niż 2 cm. 
Wykonawca przedstawi do akceptacji próbki krawężników od proponowanych dostawców. 
Profil podłużny górnej powierzchni powinien być zgodny z niweletą drogi i będzie 
sprawdzany trzymetrową łatą brukarską Prześwit pomiędzy łatą a górną powierzchnią 
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krawężnika nie może być większy niż 1 cm. 
Obrzeża betonowe ustawiać należy na podsypce piaskowej lub piaskowo-cementowej 
Obrzeża betonowe należy ustawiać i wyregulować według osi podanych punktów 
wysokościowych. Spoiny wypełnić piaskiem lub zaprawą cementową. Zewnętrzne ściany 
obrzeży zasypać ziemią, którą należy ubić. 
Wszystkie materiały zastosowane do budowy powinny posiadać atesty i odpowiadać normom. 
 
5.5. W ramach wykonania robót, należy wykonać następujące prace: 
· ułożenie nawierzchni podbudowy /ilość zgodnie z przedmiarem/ m2 

· ułożenie obrzeży na ławach betonowych /ilość zgodnie z przedmiarem/ mb 
 
6. Kontrola jakości robót 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót, podano w ST – 00.00.00 Ogólna Specyfikacja 
Techniczna. 
 
6.2. Kontrola jakości materiałów. 
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej oraz posiadać świadectwa jakości producenta i uzyskać 
akceptację inspektora nadzoru. 
 
6.3. Kontrola jakości robót. 
Kontrola jakości wykonania robót, polega na zgodności wykonania robót z dokumentacja 
projektową i poleceniami inspektora nadzoru. 
Ogólne zasady kontroli jakości, podano w ST – 00.00.00 Ogólna Specyfikacja Techniczna. 
Kontroli jakości podlega wykonanie: 
· podbudowy; 
· liniowości ustawienia krawężników i obrzeży; 
 
7. Obmiar robót. 
 
Ogólne zasady obmiaru robót, podano w ST – 00.00.00 Ogólna Specyfikacja Techniczna. 
Jednostką obmiaru jest: 
· dla wykonania podbudowy, na podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w 
terenie - m2. 
· dla wykonania obrzeży na ławach betonowych, na podstawie dokumentacji 
projektowej i pomiaru w terenie - mb. 

8. Odbiór robót 
 
Ogólne zasady odbioru robót, podano w ST – 00.00.00 Ogólna Specyfikacja Techniczna. 
Odbiorowi podlega wykonanie podbudowy pod boisko. 
Odbiór robót zanikających, należy zgłaszać inspektorowi nadzoru z odpowiednim 
wyprzedzeniem, aby nie powodować przestoju robót. 
Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlano-Montażowych. 
 
 
 



57 

 

9. Podstawa płatności 
 
9.1. Ogólne zasady płatności, podano w ST – 00.00.00 Ogólna Specyfikacja Techniczna. 
 
9.2. Zgodnie z dokumentacją, należy wykonać zakres robót wymieniony w niniejszej 
Specyfikacji technicznej. 
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki 
pomiarów. 
Cena robót obejmuje: 
· prace pomiarowe i pomocnicze, w tym wytyczenie elementów i pomiary 
geodezyjne; 
· zakup i transport na miejsce robót wszystkich materiałów; 
· transport wewnętrzny w obrębie budowy; 
· przygotowanie warstw wyrównawczych i podkładowych; 
· wykonanie ław betonowych pod obrzeża i profile odwadniające; 
· ułożenie obrzeży; 
· oczyszczenie powierzchni podbudowy; 
· uporządkowanie miejsca prowadzenia robót; 
· dzierżawa i eksploatacja sprzętu; 
 
10. Przepisy związane 
 
10.1. Normy: 
 
PN-84/S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i 
nawierzchnia z tłucznia kamiennego. 
 
PN- 74/S-96017 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z płyt 
betonowych i kamienno-betonowych 
 
PN-87/S-02201 Drogi samochodowe . Nawierzchnie drogowe. 
Podział , nazwy, określenia 
 
PN-93/H-74124 Zwieńczenia studzienek i wpustów 
kanalizacyjnych montowane w 
nawierzchniach użytkowanych przez pojazdy 
i pieszych. Zasady konstrukcji, badania typu i 
znakowanie 
 
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do 
nawierzchni drogowych. Piasek. 
 
PN-68/B-06050 93.020 709 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w 
zakresie wykonywania i badania przy 
odbiorze 
 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i 
Zapraw 
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PN-B-19701:1997 Cement. Cementy powszechnego użytku. 
Skład, wymagania i ocena zgodności. 
 
10.2. Warunki bezpieczeństwa pracy przy robotach drogowych, podano w ST – 00.00.00 
Ogólna Specyfikacja Techniczna. 


