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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa i remont wybiegu zewnętrznego takinów 
wraz z zagospodarowaniem terenu na obszarze spółki Zoo Wrocław Sp. z o.o. we Wrocławiu, Dz. nr 1, AM-
1, obręb DĄBIE, zgodnie z zakresem robót przedstawionym w  SIWZ. 
Podstawą opracowania niniejszej ST jest zakres robót objęty SIWZ, przepisy obowiązującego prawa, 
normy i zasady sztuki budowlanej. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Niniejsza ST traktowana jest obok Przedmiaru robót jako pomocnicza dokumentacja przetargowa przy 
zlecaniu i realizacji ww. robót. Załączone do SIWZ przedmiary robót należy traktować pomocniczo, a na 
Wykonawcy ciąży obowiązek ich weryfikacji i poprawy ewentualnych błędów.  
 
Za ustalenie ilości robót oraz za sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji wynagrodzenia 
ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca.  
 
DANE, WYMAGANIA I ILOŚCI WYSZCZEGÓLNIONE CHOĆBY W JEDNYM Z OPRACOWAŃ: RYSUNKACH, 
OPISIE, SPECYFIKACJACH, KARTACH MATERIAŁOWYCH I PRZEDMIARZE, SĄ OBOWIĄZUJĄCE DLA 
WYKONAWCY TAK, JAKBY BYŁY W CAŁEJ DOKUMENTACJI.  
 
Wszystkie roboty i materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową, ustaleniami z Inwestorem a 
także z innymi obowiązującymi przepisami. 
 
W przypadku zastosowania produktów i rozwiązań systemowych, obowiązuje pełna technologia 
wykonania robót i zastosowania produktów przewidziana przez producenta w porozumieniu z doradcami 
technicznymi, inspektorem nadzoru i projektantem. 
 
Wszystkie roboty i materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową, ustaleniami z Inwestorem a 
także z innymi stosownymi do przedmiotu zamówienia obowiązującymi przepisami. 
 
Wszelkie uszkodzenia terenu wynikłe z winy Wykonawcy podczas prowadzonych prac budowlanych, 
Wykonawca zobowiązany jest do usunąć na własny koszt. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do dostawy i zamontowania wszystkich elementów, urządzeń i ruchomości 
zamieszczonych w dokumentacji projektowej. 
 
Wszystkie wykopy instalacyjne i budowlane na czas prowadzenia robót mogą wymagać odwodnienia, co 
powinien uwzględnić Wykonawca w swojej ofercie. 
 
Wszystkie elementy i konstrukcje stalowe, drewniane i fundamentowe muszą być wykonane zgodnie z 
prawem budowlanym, normami międzynarodowymi, specyfikacjami i aprobatami technicznymi oraz 
zasadami wiedzy technicznej, na podstawie których Wykonawca sporządza rysunki warsztatowe 
montażowe. Rysunki warsztatowe i montażowe opracowane przez Wykonawcę akceptuje Projektant 
przed skierowaniem do produkcji, (akceptacja dotyczy wyłącznie zgodności przyjętych rozwiązań z 
założeniami projektu technicznego). 
 
Rysunki warsztatowe i montażowe obejmują: 

 rysunki elementów konstrukcji, 
 wykazy stali i łączników (wraz z pod-konstrukcją) 
 rysunki zestawieniowe (schematy montażowe) i niezbędne szczegóły połączeń montażowych, 
 wykazy elementów. 
 obliczenia połączeń elementów wykonywane są łącznie z rysunkami warsztatowymi. 

 
1.3. Zakres robót objętych ST 
ST.1.0.0. Wymagania ogólne – zawiera ogólne wymagania dotyczące robót. 
Dokładny zakres robót obejmują Szczegółowe Specyfikacje Techniczne. 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Przedmiarem robót, ST i 
poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Wszelkie odesłania do przepisów prawa odnoszą się do wszystkich obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej 
Polskiej – Ustaw, Rozporządzeń, Obwieszczeń i innych przepisów prawa miejscowego, które mają zastosowanie 
przy realizacji zadania inwestycyjnego i których pewną część wymieniono w pkt. 10 ST.     
1.4.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w Umowie przekaże Wykonawcy teren prac wraz ze wszystkimi 



 

  

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.  
1.4.2.  Dokumentacja do opracowania przez Wykonawcę 
Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego i Projektantem 
projekty warsztatowe niezbędne do wykonania robót, harmonogram rzeczowo-finansowy, projekt organizacji 
budowy, plansze z zakresem i wielkością terenu pod realizację poszczególnych robót. 
1.4.3. Zgodność robót z Przedmiarem robót i ST 
Przedmiar robót, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiającego 
Wykonawcy, stanowią część Umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące 
dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Przedmiarze robót. 
Wszystkie wykonane roboty będą zgodne z dokumentacja projektową, przedmiarem robót i ST. 
Dane określone w Przedmiarze robót i w ST uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją lub SST i wpłynie to na 
niezadowalającą jakość elementu, to materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane 
ponownie na koszt Wykonawcy!!!. 
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na placu budowy, w okresie trwania realizacji 
Umowy, aż do zakończenia i ostatecznego odbioru robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające. Koszt zabezpieczenia terenu nie podlega odrębnej zapłacie i jest 
włączony w cenę umowną. 
1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie 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 własności społecznej i innych, a 
wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami, 
- możliwość powstania pożaru 

1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy 
wymienione w pkt. 10 ST i inne, w pomieszczeniach biurowych, 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. 
1.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę własności publicznej i prywatnej. 
1.4.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na teren budowy i 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z 
poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
1.4.9. 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 niespełniających 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 ofertowej. 
1.4.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót, od 
daty rozpoczęcia do daty ostatecznego odbioru robót przez Zamawiającego i Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu ich ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone 
w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu ich 
ostatecznego odbioru. 
Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania, to na polecenie Inspektora nadzoru 
inwestorskiego powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia. 
1.4.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 



 

  

przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 
informować Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 
odnośne dokumenty. 
 
1.5. Określenia podstawowe 

- ST i/lub Specyfikacja Techniczna - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 
- SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna   
- Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność 
do stosowania w budownictwie 
- Dokumentacja budowy —protokół odbioru ostatecznego,  w   miarą potrzeby rysunki i opisy 
służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i księga  obmiaru, a w przypadku realizacji obiektów metodą 
montażu także dziennik montażu 
- Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja sporządzona przez Wykonawcę robót zgodnie z 
obowiązującym Prawem Budowlanym, ujmująca całość robót wykonanych z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi 
- Dzień - każdy z dni kalendarzowych rozpoczynający się i kończący o północy 
- Dzień roboczy - każdy z dni kalendarzowych z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy 
- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy 
- Inspektor nadzoru inwestorskiego – osoba wyznaczona przez Zamawiającego              do 
kontrolowania prawidłowości wykonywania robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, Projektem 
Budowlanym i Specyfikacją Techniczną 
- Księga obmiaru - akceptowany przez Zamawiającego zeszyt z numerowanymi stronami 
stanowiący dokument budowy, w którym dokonuje się okresowych wyliczeń i zestawień robót. Wpisy w 
księdze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez inspektora nadzoru 
- Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla 
stanowiąca całość techniczno użytkową, wraz z instalacjami i urządzeniami bądź obiekt małej architektury 
- Odbiór - ocena techniczna robót wykonanych przez Wykonawcę potwierdzoną, odpowiednim 
dokumentem 
- Plac budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz                 z 
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy,   
- Podwykonawca - każda osoba wymieniona w umowie jako podwykonawca dla części robót lub 
każda inna osoba, której część robót została podzlecona za zgodą Zamawiającego, a także prawni 
następcy tych osób, ale nie żadna inna osoba wyznaczona przez te osoby 
- Projektant - uprawniona w rozumieniu Prawa Budowlanego osoba będąca autorem 
dokumentacji budowlanej i uprawniona do nadzorowania autorskiego  i wprowadzania zmian w 
dokumentacji 
- Przedmiar robót — część składowa dokumentacji projektowej zawierająca szczegółowe 
wyliczenie przewidzianych do wykonania robót 
- Roboty - wszystkie czynności i usługi mające na celu zapewnienie prawidłowego i terminowego 
zakończenia realizacji inwestycji 
- PZJ - Program Zapewnienia Jakości 
- BHP - Bezpieczeństwo i Higiena Pracy 
- BIOZ – bezpieczeństwo i ochrona zdrowia  

 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Uwagi ogólne 
Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane o właściwościach 
użytkowych dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.  Wykonane 
elementy i budowle muszą spełniać wymagani podstawowe określone w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy – Prawo 
budowlane. Materiały powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej i SST.              
Wykonawca robót zobowiązany jest przedstawić Inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegółowe informacje o 
źródle produkcji, zakupu wyrobów budowlanych i urządzeń przewidywanych do realizacji robót – właściwe 
oznaczonych, posiadających certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, deklarację zgodności z 
Polską Normą, a także prawnie inne określone dokumenty.      
2.2. Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, składowaniem i 
kontrolą jakości materiałów i wyrobów 
2.2.1.  Składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczane przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość     i właściwość do robót i były dostępne do 
kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego     i Zamawiającego. Jeżeli określone materiały wymagają 
zabezpieczenia ze względu na szkodliwy wpływ czynników zewnętrznych to przy składowaniu Wykonawca 
zabezpieczy te materiały w sposób odpowiedni dla występujących zagrożeń. Wszelkie miejsca składowania 



 

  

powinny być doprowadzane do stanu pierwotnego. 
Tymczasowo składowane materiały z rozbiórki, do czasu, gdy będą one wywiezione na składowisko, do zakładu 
utylizacji lub w miejsce wskazane przez Zamawiającego, muszą być zabezpieczone przed zanieczyszczeniem 
środowiska i miejsca składowania. 
2.2.2. Kruszywo /piasek/ inne materiały sypkie 
Kruszywa i inne materiały sypkie należy składować na utwardzanym i odwodnionym podłożu w sposób 
zabezpieczający je przed zmieszaniem i zanieczyszczeniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszywa. 
2.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom  
2.3.1. Materiały nieszkodliwe dla otoczenia 
Materiały i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskają akceptacji 
Inspektora nadzoru inwestorskiego będą niezwłocznie usunięte z placu budowy. Każdy rodzaj robót, w którym 
znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z 
jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 
2.3.2. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do użycia. 
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 Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od 
właściwych organów administracji państwowej. 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeżeli dokumentacja projektowa  lub SST przewiduje możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w 
wykonywanych robotach, Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim 
zamiarze najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 
później zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Kolorystyka elewacji zgodnie z projektem wykonawczym. Nie dopuszcza się możliwość zastosowania innej 
kolorystyki. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
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 Dokumentacji Projektowej, SST lub projekcie 
organizacji robót zaaprobowanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. W przypadku braku ustaleń w takich 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantował przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie przewidzianym 
umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisani dotyczącymi jego 
użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swym zamiarze wyboru uzyska jego akceptacje przed 
użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego 
zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zastaną 
przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczane do robót. 
3.2. Sprzęt, który może być użyty do wykonywania robót (podstawowy) 
Wykaz podstawowego sprzętu, który może być użyty do wykonywania robót zawierają poszczególne SST:  

 wyciąg 
 środek transportowy 
 samochód dostawczy do 0,9 t 
 samochód skrzyniowy do 5 t 
 samochód samowyładowczy do 5 t 
 betoniarka wolnospadowa elektryczna  
 i inne 

3.3. Pozostały sprzęt i sprzęt zamienny 
Dopuszcza się stosowanie każdego innego sprzętu niż wymieniony w SST, który będzie spełniał wymagania 
Projektu Budowlanego. Sprzęt zamienny powinien umożliwiać wykonanie robót w sposób zgodny z projektem i w 
sposób zapewniający bezpieczeństwa ludzi i środowiska. Nie dopuszcza się do wykorzystania sprzętu 
niesprawnego, uszkodzonego oraz takiego, który mógłby spowodować powstanie dodatkowych uciążliwości dla 
ludzi i środowiska.  
Jeżeli technologia wykonania robót przewiduje użycie konkretnego sprzętu należy bezwarunkowo stosować się 
do zaleceń Projektantów i stosować tylko zalecany przez nich sprzęt. 
 
 



 

  

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie 
zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej i wskazówkami 
Inspektora nadzoru inwestorskiego, w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych 
pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 
obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.  
4.2. Transport materiałów 
4.2.1. Transport kruszywa / piasku / materiały sypkie 
Kruszywa, piasek i inne materiały sypkie mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 
4.2.2. Transport mieszanki betonowej 
Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien być dłuższy niż: 

- 90minut przy temperaturze powietrza +15 st.C. 
- 60minut przy temperaturze powietrza +20 st.C. 
- 30minut przy temperaturze powietrza +30 st.C. 

4.2.3.  Stal, elementy stalowe, inne elementy 
Stal i elementy stalowe należy przewozić środkami transportu przystosowanymi do przewozu tego rodzaju 
materiałów. Przewożone elementy stalowe należy zabezpieczyć przed spadaniem ze środka transportu oraz 
przed przesuwaniem i ewentualnym spowodowaniem szkód u osób trzecich.  
4.2.4. Transport pozostałych materiałów  
Do transportu materiałów na budowę można używać samochodów dostawczych dostosowanych do transportu 
danego rodzaju materiałów, elementów i konstrukcji. Sposób transportu pozostałych materiałów zawierają 
poszczególne SST.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgadnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, przedmiarem robót, 
wymaganiami ST i SST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zastaną, 
jeżeli wymagać będzie tego Inspektor nadzoru inwestorskiego, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nie zwalnia 
Wykonawcę od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także 
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru inwestorskiego uwzględni wyniki badań 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 
kwestię. 
Polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego 
tytułu ponosi Wykonawca. 
5.2. Roboty pozostałe 
Sposób wykonywania robót zawierają poszczególne SST.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Zasady ogólne 
6.1.1. Program Zapewnienia Jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru 
inwestorskiego Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, przedmiarem robót, ST i SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a)część ogólną opisującą 
       - organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- bezpieczeństwo i higienę pracy, 
- 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, sposób oraz formę gromadzenia wyników 

badań, zapis pomiarów, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektor nadzorowi; 

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, 
- zasady i sposób gospodarowania odpadami 

6.1.2. 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 Inspektor nadzoru inwestorskiego i Projektant mogą zażądać od 
Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w normach, wytycznych i ST. W 
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
6.1.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru inwestorskiego i Projektant uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor nadzoru inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniał zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru inwestorskiego i Projektant może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie 
od Wykonawcy, na swój koszt.. 
6.1.4. Certyfikaty i deklaracje  
Inspektor nadzoru inwestorskiego i Projektant mogą dopuścić do użycia tylko te materiały, które spełniają 
wymagania Prawa Budowlanego oraz innych przepisów wymienionych w pkt. 10 ST. W szczególności materiały 
posiadające: 
a) materiały użyte do wykonania zadania muszą posiadać deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polską 
Normą lub aprobatą techniczną w przypadku braku Polskich Norm przenoszących europejskie normy 
zharmonizowane. Wykonawca, który wygra  przetarg musi dostarczyć w/w dokumenty przy odbiorze ostatecznym  
zadania. 
b)wyroby umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnienie  wymagań 
podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane według tradycyjnie  uznanych zasad sztuki budowlanej. 
Dopuszcza się do stosowania wyroby spełniające wymagania art. 10 ust. 2 i 3 Prawa Budowlanego - 
dopuszczone do jednostkowego stosowania.  
W przypadku materiałów, dla których zgodnie z powyższymi zasadami są wymagane określone dokumenty, to 
każda partia materiałów dostarczona do robót budowlanych będzie posiadać te dokumenty. Dokumenty te będą 
jednoznacznie określały cechy materiału. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty dostarczone przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami badań wykonanych przez producenta. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inspektorowi nadzoru inwestorskiego. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają powyższych wymagań będą odrzucane. 
6.1.5. Dokumenty budowy 
a) Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wyżej wymienionych następujące dokumenty: 

- dziennik budowy 
- protokoły przekazania terenu budowy, 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- korespondencja na budowie, 
- inne dokumenty i opracowania wymagane przez Prawo budowlane i projekt. 

b) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru inwestorskiego i Projektanta oraz 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
6.2. Kontrola, pomiary i badania 
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów i urządzeń. 



 

  

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót  
Badania, kontrole i pomiary należy prowadzić zgodnie z wymaganiami ST, obowiązującymi przepisami i zasadami 
sztuki budowlanej oraz zaleceniami producentów. 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z odpowiednią 
częstotliwością zaakceptowaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
przedmiarem i ST w jednostkach zgodnymi w przedmiarze o ile Inspektor nadzoru inwestorskiego nie zaleci 
inaczej. 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo wzdłuż linii 
osiowej. Jednostki ilości robót i materiałów powinny być zgodne z kosztorysem ślepym (przedmiarem). 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót powinny być zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą dostarczane przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia lub sprzęt wymagają 
badań atestujących lub innych wymaganych przez ST albo projekt to Wykonawca będzie posiadać ważne 
świadectwa wymaganych badań. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania robót. 
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzane 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 umieszczanymi 
na karcie rejestracji obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego 
załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru inwestorskiego. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót: 

a)  odbiór ostateczny 
a) odbiór gwarancyjny 
b) odbiór częściowy 

8.2. Odbiór ostateczny robót 
8.2.1. 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 Inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inspektora nadzoru inwestorskiego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.2.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru 
inwestorskiego 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 ST. 
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, robót uzupełniających lub robót 
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 ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
8.2.2. Dokumenty 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 elementy: 

a) Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeżeli została 
sporządzona w trakcie realizacji umowy, 



 

  

c) deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną w przypadku 
braku Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane. Wykonawca, który wygra  
przetarg musi dostarczyć w/w dokumenty przy odbiorze ostatecznym  zadania. 

d) inne dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami, 
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 zarządzane przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
8.3.Odbiór gwarancyjny 
Odbiór gwarancyjny 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 8.2 „Odbiór ostateczny robót”. 
8.4.Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego dokonuje się 
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego. 
8.5.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, 
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Zasady rozliczania i płatności  
Szczegółowe zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty zostaną określone w umowie zawartej między 
Zamawiającym a Wykonawcą.   
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Informacje podstawowe 
Wykaz Polskich Norm (PN) i Norm Branżowych (NB) oraz innych przepisów związanych z poszczególnymi 
rodzajami robót zawierają Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST).  
10. 2. Inne dokumenty 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zamianami Dz. U. poz. 1422 z 2015r.; 

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. 2015 poz. 
1554; 

 Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane Dz. U. poz. 1332 z 2017r.; 
 Polskie Normy; 
 PN-EN 1176-1:2009 - Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie - Część 1: Ogólne wymagania 

bezpieczeństwa i metody badań; 
 PN-EN 1176-6:2009 - Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie - Część 6: Dodatkowe wymagania 

bezpieczeństwa i metody badań urządzeń kołyszących; 
 PN-EN 1176-7:2009 - Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie - Część 7: Wytyczne instalowania, 

sprawdzania, konserwacji i eksploatacji; 
 PN-EN 1176-10:2009 - Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie - Część 10: Całkowicie obudowany 

sprzęt do zabaw; 
 PN-EN 1177:2009 - Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki - Wyznaczanie krytycznej 

wysokości upadku; 
 Sprawozdanie z badań warunków gruntowo-wodnych dla projektu budowy parku wspólnotowego 

Ślężański Mamut we Wrocławiu podłoża z października 2015 roku autorstwa inż. Włodzimierza Kabały; 
 PN-B-03150 – Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie; 
 PN-82/B-02000 - Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości; 
 PN-82/B-02001 - Obciążenia budowli. Obciążenia stałe; 
 PN-82/B-02003 - Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Podstawowe obciążenia 

technologiczne i montażowe; 
 PN-80/B-02010 +Az1 – Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia śniegiem; 
 PN-EN 1995-1-2 Projektowanie konstrukcji drewnianych. Projektowanie konstrukcji z uwagi na warunki 

pożarowe; 
 PN-EN 386 Drewno klejone warstwowo. Wymagania eksploatacyjne i minimalne wymagania produkcyjne; 
 PN-EN 390 Drewno klejone warstwowo. Wymiary. Dopuszczalne odchyłki; 
 PN-EN 14592 Konstrukcje drewniane. Łączniki trzpieniowe. Wymagania; 
 PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie; 
 PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące tarcicy; 
 PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla drewna 

okrągłego i tarcicy; 



 

  

 PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi; 
 PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego; 
 PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia części złącznych; 
 PN-EN 338:2009 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości; 
 Inne przepisy szczególne i zasady wiedzy technicznej przywołane w niniejszym projekcie związane w 

szczególności z ochroną radiologiczną i procesem budowlanym; 
 
Powyższa lista nie zawiera całości dokumentów potwierdzających zgodność planowej inwestycji z 
Polskim Prawem. Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy czy też podgrupy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych Polskim Prawem. 
 
11. Uwagi i zastrzeżenia 
Przy wykonaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane o właściwościach użytkowych 
umożliwiających spełnienie wymagań podstawowych określonych w artykule 5 ustęp 1 punkt 1 Prawa 
budowlanego – dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie 
 
Roboty budowlano montażowe należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót” i 
sztuką budowlaną. Wszelkie odstępstwa od projektu należy konsultować z projektantem. 
 
Próbki kolorystyczne wszystkich materiałów muszą być przedstawione do akceptacji projektanta.  
 
Dla stosowanych materiałów należy uwzględnić szczególne warunki techniczne wykonania i odbioru robót, 
wymagane przez producenta. 
 
Zakłada się, że połączenia różnych technologii, systemów, rozwiązań różnych wykonawców zostaną rozpoznane, 
uzgodnione i zostanie opracowane wspólne, spójne rozwiązania, akceptowane przez wszystkie strony, przed 
przystąpieniem do realizacji. Zakłada się, że wykonawca / producent / dostawca przedstawią zestaw wszystkich 
prac, które nie znajdują się w zakresie ich opracowania, a mają wpływ na wykonanie zadania. 

 
Zakłada się, że wszelkie prace będą skoordynowane i prowadzone zgodnie z zapisami Polskiego Prawa, Polskich 
Norm /PN/ i zharmonizowanych Norm Europejskich (do przestrzegania Norm obliguje się wszystkich oferentów), 
BHP, praktyki budowlanej, lokalnymi – krajowymi warunkami i zasadami wykonania prac i stosowania materiałów 
budowlanych, wymaganiami i decyzjami inwestora i projektantów. Wszystkie proponowane systemy i rozwiązania 
muszą być stosowane zgodnie z przeznaczeniem. 

 
Wszystkie elementy powinny być zaprojektowane tak by metale nie tolerujące się były oddzielone materiałem 
zabezpieczającym przed korozją elektrolityczną ( farba lub inna cienka powłoka generalnie nie będą uważane za 
możliwe do zastosowania w tym celu. Żaden z materiałów stosowanych w obudowie zewnętrznej i w warstwach 
wykończeniowych wewnętrznych nie może być podatny na atak szkodników lub roślin / grzybów. 

 
Wszelkie dylatacje konstrukcyjne i techniczne należy wykonać zgodnie z zaleceniami projektu części konstrukcji i 
drogowej, producenta uszczelnień i materiałów wykończeniowych rozważanej powierzchni, według rozwiązań 
systemowych elementu i zasadami wiedzy technicznej. Rozkład dylatacji technicznych poziomych i pionowych 
powinien zaproponować i umieścić w rysunkach warsztatowych Wykonawca, co powinien uwzględnić jako prace 
do wykonania w swojej ofercie. 
 
Wykończenie, uszczelnienie, pokrycie dylatacji musi uwzględniać przewidziane przez konstruktorów ruchy części 
po obu stronach dylatacji bez zniszczenia wykończenia, uszczelnienia, pokrycia izolacją, etc. Materiał 
wykończeniowy dylatacji musi być przystosowany do przenoszenia przewidzianych ruchów. 
 
Należy zapewnić ciągłość rozwiązania dylatacji oraz uwzględnić połączenia wykończeń dylatacji przechodzących 
przez stropy i posadzki. Dylatacje elementów podstawowych, podkładów i dylatacje warstw wykończeniowych 
muszą się pokrywać. Kolor, rodzaj wypełnienia, należy dobrać do ostatecznych warstw wykończeniowych i 
przedstawić do akceptacji Projektanta. 
 
W przypadku braku ostatecznej warstwy wykończeniowej w dylatacjach technicznych należy zastosować 
wypełnienie masą trwale plastyczną, dostosowaną do przeniesienia ewentualnych ruchów i wytrzymania 
obciążeń, w kolorze materiału elementu. Materiały wypełnień i wykończenia dylatacji technicznych i 
konstrukcyjnych, w przegrodach o określonej odporności ogniowej lub izolacyjności akustycznej muszą posiadać 
odpowiednie, określone parametry tej przegrody. 
 
Wykonawca zobowiązany jest do koordynacji robót z podwykonawcami, zarówno z podwykonawcami głównego 
wykonawcy, jak i wykonawcami zatrudnionymi bezpośrednio przez Inwestora. 
 
Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania terenu robót w czystości, usuwania wszelkich zbędnych materiałów 
oraz wywożenia śmieci w miarę ich gromadzenia się na terenie robót. Należy przewidzieć naprawy uszkodzonych 
powierzchni, zagospodarowania terenu i innych zniszczonych podczas budowy elementów. 



 

  

 
Wykonawca odpowiedzialny jest za zabezpieczenie istniejących elementów wykończenia budynku na całym 
terenie robót i zobowiązany jest do wykonania wszelkich niezbędnych napraw części wykończenia budynku 
uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac. 
 
Wykonawca zobowiązany jest do przykrycia i zabezpieczenia wszystkich wykonanych robót, włącznie z robotami 
wykonanymi przez podwykonawców, oraz ponadto, do doprowadzenia do porządku wszystkich urządzeń 
sanitarnych, usunięcia wszystkich pęknięć i uszkodzeń powierzchni tynku oraz innych powierzchni 
wykończeniowych, wymiany wszystkich pękniętych lub stłuczonych szyb, oczyszczenia wszystkich szyb 
okiennych od wewnątrz oraz pozostawienia okien szczelnie zamkniętych, dokładnego wykończenia wszystkich 
powierzchni malowanych, oczyszczenia wszystkich podłóg oraz pozostawienia całego terenu robót w należytym 
stanie umożliwiającym natychmiastowe jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.  
 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania na własny koszt prac zabezpieczających dla obszarów 
objętych przedmiotową inwestycją. 
 
Wykonawca winien dokonać oględzin placu budowy, jego otoczenia oraz zdobyć na swoją 
odpowiedzialność, ryzyko i koszt wszelkie informacje, które mogą być konieczne do realizacji zadania. 



 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

1.0.1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z robotami rozbiórkowymi przewidzianych do wykonania w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa i 
remont wybiegu zewnętrznego takinów wraz z zagospodarowaniem terenu na obszarze spółki Zoo 
Wrocław Sp. z o.o. we Wrocławiu, Dz. nr 1, AM-1, obręb DĄBIE, zgodnie z zakresem robót przedstawionym w  
SIWZ. Podstawą opracowania niniejszej SST są przepisy obowiązującego prawa, normy i zasady sztuki 
budowlanej. 
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 związanych z robotami rozbiórkowymi przewidzianych 
do wykonania w ramach robót remontowych nabrzeża w szczególności: 

 roboty rozbiórkowe związane z nabrzeżem stawu; 
 roboty rozbiórkowe nawierzchni pieszo-jezdnych 
 roboty rozbiórkowe i demontaże elementów betonowych i żelbetowych oraz wyposażenia i małej 

architektury 
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
określeniami zawartymi w ST 1.0.0. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 1.0.0. 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, rozbiórka w/w obiektów nie wymaga pozwolenia na rozbiórkę. 
Miejsce wywozu materiałów rozbiórkowych, wykonawca uzgodni z zamawiającym oraz inspektorem nadzoru. 
Wykonawca prac rozbiórkowych, przed przystąpieniem do ich realizacji przedstawi Inspektorowi nadzoru i 
uzgodni z nim harmonogram prac rozbiórkowych oraz okaże się umową w zakresie odbioru materiałów 
rozbiórkowych z odbiorcą, na czas trwania realizacji robót. Zamawiający określi i przekaże wykonawcy informacje 
na temat lokalizacji najbliższego czynnego wysypiska. 
Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji przez zarządzającego realizacją 
umowy. 
2. Materiały 
Materiały nie występują. 
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 robót rozbiórkowych, proponuje się 
użyć następującego sprzętu: 

 łom 
 młoty ręczne 
 młoty udarowe 
 przecinak 
 łopaty 
 wiadra 
 taczki do wywozu gruzu 
 rynny do spuszczania gruzu 

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; 

 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 1.0.0. 
Ogólna specyfikacja techniczna.  
Wymagania dotyczące wykonania robót podano w Dokumentacji Projektowej, ponadto: 

 roboty rozbiórkowe należy prowadzić ręcznie, przy użyciu narzędzi wymienionych w pkt. 3. 



 

 

 roboty rozbiórkowe należy prowadzić ręcznie, elementy żelbetowe należy rozbijać za pomocą 
narzędzi pneumatycznych, przecinając zbrojenie palnikiem acetylenowym 

 nie należy prowadzić robót rozbiórkowych na zewnątrz, w złych warunkach atmosferycznych , w 
czasie deszczu, opadów śniegu lub silnych wiatrów 

 znajdujące się w pobliżu rozbieranych obiektów urządzenia i budowle należy zabezpieczyć przed 
uszkodzeniami, 

5.2. Należy dokonać następujących rozbiórek: 
 zgonie z przedmiarem /co do ilości i jm/ 

 
Materiał z demontażu w ilości /zgodnie z przedmiarem/ m3, należy wywieźć. 
 
6. Kontrola jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót, podano w ST – 00.00.00 Ogólna Specyfikacja Techniczna. 
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności rozbiórki oraz sprawdzeniu uszkodzeń 
elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 
 
7.Obmiar robót 
Ogólne obmiaru robót, podano w ST – 1.0.0. Ogólna Specyfikacja Techniczna. Jednostką obmiaru jest zgonie z 
przedmiarem /co do ilości i jm/ 
 
8.Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót, podano w ST – 1.0.0. Ogólna Specyfikacja Techniczna. Odbiorowi podlega 
wykonanie kompletnego demontażu każdego z elementów przewidzianych do rozbiórki. 
 
9.Podstawa płatności 
9.1. Ogólne zasady płatności, podano w ST – 1.0.0. 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;  
 wyburzenia(częściowe); 
 segregacja usuniętego materiału i składowanie ; 
 usuwanie demontowanych elementów; 
 zabezpieczenie innych elementów przed uszkodzeniem; 
 składowanie demontowanych elementów ; 
 transport demontowanych elementów na wysypisko; 
 opłata za składowanie; 
 uporządkowanie miejsca prowadzenia robót; 

 
10. Przepisy związane  
10.1. Normy  

PN-63/B-06251 91.080.40 91.200 706  Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
PN-EN 13369:2004 91.100.30  Wspólne wymagania dla prefabrykatów betonowych 
PN-90/M-47300 Maszyny i urządzenia do robót budowlanych stanu 

surowego.  
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane  z póź. zmianami 
 
10.2. Warunki bezpieczeństwa pracy przy robotach rozbiórkowych: Ogólne zasady kontroli jakości robót, 
podano w ST – 1.0.0. Ogólna Specyfikacja Techniczna.   
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1.0.2. ZBROJENIE 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 
Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, 
prowadzenia robót związanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn.:  Przebudowa i remont wybiegu 
zewnętrznego takinów wraz z zagospodarowaniem terenu na obszarze spółki Zoo Wrocław Sp. z o.o. we 
Wrocławiu, Dz. nr 1, AM-1, obręb DĄBIE, zgodnie z zakresem robót przedstawionym w  SIWZ. 
Podstawą opracowania niniejszej SST są przepisy obowiązującego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Niniejsza SST traktowana jest obok Przedmiaru robót jako pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i 
realizacji robót zbrojarskich związanych z wykonaniem ww. zadania. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót zbrojarskich. 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
1.4.1. Przekazanie terenu Budowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
1.4.2.  Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
1.4.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
1.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
1.4.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
1.4.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
1.4.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
1.4.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
1.5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
1.6. Określenia podstawowe 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
2. MATERIAŁY 
Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prętami wiotkimi w obiektach budowlanych objętych zakresem kontraktu 
stosuje się stal klas i gatunków wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-H-84023/6. 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. 
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego. 
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu i z tworzyw sztucznych. Podkładki 
dystansowe muszą być przymocowane do prętów. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 



 

 

Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien 
spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu, jak: 
giętarki, prościarki, zgrzewarki, spawarki powinny być sprawne oraz posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję 
obsługi. Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP, jak przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń me-
chanicznych. 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. 
3.2. Pozostały sprzęt i sprzęt zamienny 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Organizacja robót 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty zbrojarskie. 
5.2. Przygotowanie zbrojenia 
Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom normy PN 91/5-10042. a klasy i 
gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją projektową. 
5.2.1. Czyszczenie prętów 
Pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. 
Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną można opalać lampami benzynowymi lub czyścić 
preparatami rozpuszczającymi tłuszcze. 
Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. 
Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub mechanicznie bądź 
też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów, 
Stal tylko zabrudzoną można zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. 
Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
5.2.2. Prostowanie prętów 
Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, ścianek. Dopuszczalna wielkość miejscowego 
odchylenia od linii prostej wynosi 4mm. 
5.2.3. 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. 
5.2.4. 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 
scali A-Ill i A-ll lub 5d dla stali A-l. Na zimno na budowie można wykonywać odgięcia prętów o średnicy d < 12mm. 
Pręty o średnicy d > 12mm 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. 
5.3. Montaż zbrojenia  
5.3.1. Wymagania ogólne 
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 
być zgodna z dokumentacją projektową. Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na 
odpowiednią wysokość w trakcie betonowania Jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne Jest chodzenie po 
wykonanym szkielecie zbrojeniowym. 
5.3.2. Montowanie zbrojenia 
Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej. 
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. Zasady ogólne 
Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz 
podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem, 
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę należy przeprowadzić następujące badania: 
- sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem, 
- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215, 
- sprawdzenie wymiarów wg normy PN-H-93215, 
- sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215, 
- próba rozciągania wg normy PN-EN 10002-1  AC1:1998, 
- próba zginania na zimno wg normy PN-H-04408. 
Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Próbki należy pobrać z różnych miejsc 
kręgu. 
Jakość prętów należy ocenić pozytywnie, jeżeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik pozytywny. 
Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podano poniżej. 
Usytuowanie prętów: 
- otulenie wkładek według projektu zwiększone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje się zmniejszenia grubości 
otuliny, 
- rozstaw prętów w świetle: 10 mm, 
- odstęp od czoła elementu lub konstrukcji; ±10 mm, 
- długość pręta między odgięciami: ±10 mm, 
- miejscowe wykrzywienie: ±5 mm. 
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. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Jednostką obmiarową jest 1 kilogram. Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (kg) 
zmontowanego uzbrojenia, ej. łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną odpowiednio przez ich 
masę jednostkową (kg/m). Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych 
ani drutu wiązałkowego. Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez 
Wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych w dokumentacji projektowej. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST oraz pisemnymi poleceniami Inspektora 
nadzoru. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu są: 
- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, 
- inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robót. 
Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne 
potwierdzone przez niego dokumenty. 
8.3. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy 
zakończenia robót zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczęcie betonowania 
elementów, których zbrojenie podlega odbiorowi. 
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu; 
- zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową, 
- zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych przekrojach. 
- rozstawu strzemion, 
- prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów, 
- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 
 



 

 

 
 
 
              

                 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA                    
 

1.0.3. Roboty betonowe 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 
Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, 
prowadzenia robót związanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa i remont wybiegu 
zewnętrznego takinów wraz z zagospodarowaniem terenu na obszarze spółki Zoo Wrocław Sp. z o.o. we 
Wrocławiu, Dz. nr 1, AM-1, obręb DĄBIE, zgodnie z zakresem robót przedstawionym w  SIWZ. 
Podstawą opracowania niniejszej SST są przepisy obowiązującego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Niniejsza SST traktowana jest obok Przedmiaru robót jako pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i 
realizacji robót betonowych związanych z wykonaniem ww. zadania. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót betonowych. 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
1.4.1. Przekazanie terenu Budowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
1.4.2.  Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
1.4.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
1.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
1.4.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
1.4.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
1.4.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
1.4.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
1.5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
1.6. Określenia podstawowe 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
2. MATERIAŁ 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w Specyfikacji Technicznej nr 
1.0.0. Ponadto materiały stosowane do wykonywania przedmiotowych robót powinny mieć: 

 Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
 Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobata Techniczna lub z PN, 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. 
2.2. Składniki mieszanki betonowej 
2.2.1. Cement - wymagania i badania 
Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-B-19701. 
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatków) klasy 42,5R. 
Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest). 
Każda partia dostarczonego cementu przed jej użyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskać 
akceptacje Inspektora Nadzoru. 
Zakazuje się pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów), jeżeli nie ma pewności, że dostarczany jest 
tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni. 
Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegać 



 

 

następującym badaniom: 
- oznaczenie czasu wiązania i zmiany objętości wg norm PN-EN 196-1;1996 PN-EN 196-3;1996, 
PN-EN 196-6;1997, 
- sprawdzenie zawartości grudek. 
Wyniki wyżej wymienionych badań dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejącego musza spełniać 
następujące wymagania (przy oznaczaniu czasu wiązania w aparacie Vicata): 
- początek wiązania - najwcześniej po upływie 60 minut, 
- koniec wiązania - najpóźniej po upływie 10 godzin. 
Przy oznaczaniu równomierności zmiany objętości: 
- wg próby Le Chateliera - nie więcej niż 8 mm, 
- wg próby na plackach – normalna. 
Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejące podlegają sprawdzeniu zawartości grudek (zbryleń), nie 
dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. Nie dopuszcza się występowania w cemencie 
większej niż 20% ciężaru cementu ilości grudek nie dających się rozgnieść w palcach i nierozpadających się w 
wodzie. Grudki należy usunąć poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, 
gdy wymienione badania wykażą niezgodność z normami, cement nie może być użyty do wykonania betonu. 
Magazynowanie: 
- cement pakowany (workowany) - składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie 
zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym 
dachu i ścianach); 
- cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub _żelbetowe przystosowane do 
pneumatycznego załadunku i wyładunku cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do 
przeprowadzania kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do 
przeprowadzania kontroli objętości cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na 
wewnętrznych 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. 
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. 
Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 

 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 
 po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku przechowywania w składach 

zamkniętych. 
Każda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana osobno w 
sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 
2.2.2.Kruszywo 
Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością uziarnienia 
pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na 
placu składowym oddzielnie składowane na umocnionym i czystym podłożu w sposób uniemożliwiający 
mieszanie się. Kruszywa grube powinny wykazywać wytrzymałość badaną przez ściskanie w cylindrze zgodną z 
wymaganiami normy PN-B-06714.40. W kruszywie grubym nie dopuszcza się grudek gliny. W kruszywie 
grubszym zawartość podziarna nie powinna przekraczać 5%, a nadziarna 10%. 
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 

 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 
 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia, leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do 

kierunku betonowania. 
Do betonów klas B30 i wyższych należy stosować wyłącznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, o 
maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm. Stosowanie grysów z innych skał dopuszcza się pod warunkiem, że 
zostały one zbadane w placówce badawczej wskazanej przez zamawiającego, a wyniki badań spełniają 
wymagania dotyczące grysów granitowych i bazaltowych. 
Grysy powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 
·zawartość pyłów mineralnych - do 1 %, 
·zawartość ziaren nieforemnych (to jest wydłużonych płaskich) - do 20%, 
·wskaźnik rozkruszenia: 

·dla grysów granitowych - do 16%, 
·dla grysów bazaltowych i innych - do 8%, 

·nasiąkliwość - do 1,2%, 
·mrozoodporność według metody bezpośredniej - do 2%, 
·mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej do 10%, 
·reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna wywoływać zwiększenia 

wymiarów liniowych ponad 0,1 %, 
·zawartość związków siarki - do 0,1 %, 
·zawartość zanieczyszczeń obcych - do 0,25%, 



 

 

·zawartość zanieczyszczeń organicznych, nie dających barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B-
06714.26. 

Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku 
rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku 
powinna się mieścić w granicach: 
·do 0,25 mm - 14=19%, 
·do 0,50 mm - 33=48%, 
·do 1,00 mm - 53=76%. 
Piasek powinien spełniać następujące wymagania: 
·zawartość pyłów mineralnych - do 1,5%, 
·reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B06714.34 nie wywoływać zwiększenia wymiarów 

liniowych ponad 0,1%, 
·zawartość związków siarki - do 0,2%, 
·zawartość zanieczyszczeń obcych - do 0,25%, 
·zawartość zanieczyszczeń organicznych - nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B-

06714.26, 
·w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny. 
Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym: 
·oznaczenie składu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15, 
·oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg normy PN-B06714.12, 
·oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się podobnie, jak zawartość zanieczyszczeń obcych, 
·oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg normy PN-B-06714.13. 
Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników jego pełnych badań wg 
normy PN-B-06712 oraz wyników badania specjalnego dotyczącego reaktywności alkalicznej w terminach 
przewidzianych przez Inspektora Nadzoru. W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodność cech danego 
kruszywa z wymaganiami normy PN-B-06712, użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu 
(np. przez płukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Należy prowadzić 
bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg normy PN-B-06714.18, dla korygowania receptury roboczej betonu. 
2.2.3.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. 
2.2.4.Domieszki i dodatki do betonu 
Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu: 
·napowietrzającym, 
·uplastyczniającym, 
·przyśpieszającym lub opóźniającym wiązanie. 
Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych: 
·napowietrzająco-uplastyczniających, 
·przyśpieszająco-uplastyczniających. 
Domieszki do betonów muszą mieć aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Dróg i 
Mostów oraz posiadać atest producenta. 
2.3. Beton 
Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych i inżynieryjnych musi spełniać następujące wymagania: 
·nasiąkliwość - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250, 
·mrozoodporność - ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie większy niż 20% po 

150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150); badanie wg 
normy PN-B-06250, 
·wodoszczelność - większa od 0,8MPa (W8), 
·wskaźnik wodno-cementowy (w/c) - ma być mniejszy od 0,5. 
Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-B-06250 tak, aby przy najmniejszej ilości 
wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez wibrowanie. Skład mieszanki 
betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora 
Nadzoru. 
Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien odpowiadać najmniejszej 
jamistości. 
Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać niezbędną 
urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niż 42% przy kruszywie grubym 
do 16 mm. Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco: 

 z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3-5) mieszanek betonowych o ustalonym 
teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierających różną, ale nie większą od 
dopuszczalnej, ilość piasku,  

 za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa zagęszczona 
przez wibrowanie charakteryzuje się największą masą objętościową. 



 

 

Wartość parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaźnika w/c charakteryzującego 
mieszankę betonową należy określić doświadczalnie. Współczynnik ten wyznacza się na podstawie uzyskanych 
wytrzymałości betonu z mieszanek o różnych wartościach w/c (mniejszych i większych od wartości przewidywanej 
teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiałów. Dla teoretycznego ustalenia wartości wskaźnika w/c w 
mieszance można skorzystać z wartości parametru A podawanego w literaturze fachowej. Maksymalne ilości 
cementu w zależności od klasy betonu są następujące: 
·400 kg/m3 - dla betonu klas B25 i B30, 
·450 kg/m3 - dla betonu klas B37 i wyższych. 
Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej w warunkach 
naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 10°C), średnią wymaganą wytrzymałość na ściskanie 
należy określić jako równą 1,3 RbG. Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśn normy PN-
B-06250 nie powinna przekraczać: 

 wartości 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających, 
·wartości 3,5-5,5% - dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne, przy niu kruszywa do 16 mm, 
·wartości 4,5-6,5% - dla betonu narażonego na stały dostęp wody przed zamarznięciem przy uziarnieniu 

kruszywa do 16 mm. 
Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej oznaczonej w normie PN-B-06250 
symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszaki sprawdza się podczas projektowania jej składu i następnie 
przy wytwarzaniu. Dopuszcza się dwie metody badania: 
·metodą Ve-Be, 
·metodą stożka opadowego. 
Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami określonmi w normie PN-B-06250 
nie mogą przekraczać: 
·±20% wartości wskaźnika Ve-Be, 
·±10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym. 
Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokonać aparatem Ve-Be. 
Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stożka opadowego. 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
Roboty te można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 
Dozatory musza mieć aktualne świadectwo legalizacyjne. Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie 
w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszanek wolnospadowych). 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 
Ogólne wymagania zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników samochodowych (tzw. gruszek). 
Ilość „gruszek" należy dobrać tak, aby zapewnić wymagana 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. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty betoniarski  
5.1. Zalecenia ogólne 
Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego przez Wykonawcę szczegółowego 
programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmującej: 
·wybór składników betonu, 
·opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 
·sposób transportu mieszanki betonowej, kolejność i sposób betonowania, 
·wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach, sposób pielęgnacji betonu, 
·warunki rozformowania konstrukcji (deskowania), zestawienie koniecznych badań. 
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 innym przerw dylatacyjnych, warstw 

izolacyjnych, itp., 
·prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów w 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-06251 i PN-B-06251. 
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do 
Dziennika Budowy. 
5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej 
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym zakładzie produkcji 
betonu, który może zapewnić żądane w ST wymagania. Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno 
być dokonywane wyłącznie wagowo z dokładnością: 
·±2% - przy dozowaniu cementu i wody, 
·±3% - przy dozowaniu kruszywa. 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. 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. Czas 
mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien on być krótszy niż 2 minuty. 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 0,7m 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 wymogów dokumentacji 
technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 
• w ścianach i ramach 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 płyty mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, 
Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy spełniać następujące warunki: 
·wibratory wgłębne 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 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, 

·kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem 
skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3=0,5 m, 

·belki (ławy) 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., 

·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. 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z Projektantem. 
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione w Projektantem, a w prostszych 
przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do powierzchni elementu. 
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 szkliwa cementowego oraz zwilżenie wodą. 
Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. W przypadku przerwy w 
układaniu betonu zagęszczanym 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 20°C, czas 
trwania przerwy nie powinien 
przekraczać 2 godzin.  
Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego 
betonu. 
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest wcześniejsze 
przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne 
warunki bezpieczeństwa pracy. 
 



 

 

5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej 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 powinno 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 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. 
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 dn  (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 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. 
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. 
Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. 
5.6. Deskowania 
Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustroju nośnego, podpór) należy wykonać według 
projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczeń statyczno-wytrzymałościowych. 
Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem. 
Konstrukcja deskowań powinna być sprawdzana na siły wywołane parciem świeżej masy betonowej i 
uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników oraz powinna uwzględniać: 
·szybkość betonowania, 
·sposób zagęszczania, 
·obciążenia pomostami roboczymi. 
Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 
·zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 
·zapewniać j ednorodną powierzchnię betonu, 
·zapewniać odpowiednią szczelność, 
·zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia, 
·wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. 
Deskowania zaleca się wykonywać ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na część deskowań można użyć 
desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek wynosi 32 mm. Deski powinny być 
jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na wpust i pióro. Styki, gdzie nie można zastosować 
połączenia na pióro i wpust, należy uszczelnić taśmami z tworzyw sztucznych albo pianką. Należy zwrócić 
szczególną uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania oraz styków deskowań belek i poprzecznic. 
Sfazowania należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową. Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane 
razem z pokrywami okapowymi muszą być wykonywane w deskowaniu z zastosowaniem wykładzin. Otwory w 
konstrukcji i osadzanie elementów typu odcinki rur, łączniki należy wykonać wg wymagań dokumentacji 
projektowej. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
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 przewidywanej 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. 
Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu ściskanie w okresie krótszym niż 
od 28 dni. 
Dla określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie 
betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników betonu, sposobu układania i zagęszczania po 3 
próbki o kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształcie nieregularnym, zgodnie z normą PN-B-06250. 
Próbki trzeba przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-B-
06250. Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji. Dla określenia 
mrozoodporności betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie 
betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu po 12 próbek 
regularnych o minimalnym wymiarze boku lub średnicy próbki 100 mm. Próbki należy przechowywać w 
warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 90 dni zgodnie z normą PN-B-06250. 
Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji. Przy stosowaniu metody przyśpieszonej 
wg normy PN-B-06250 liczba próbek reprezentujących daną partię betonu może być zmniejszona do 6, a badanie 
należy przeprowadzić w okresie 28 dni.  
Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się, pobierając co najmniej jeden raz w okresie betonowania 
obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu po 6 próbek regularnych o 
grubości nie większej niż 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub średnicy 100 mm. 
Próbki przechowywać należy w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni wg normy PN-B-06250. 
Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji.  
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. 
Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli jakości betonu 
dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione badania 
przewidziane aktualną normą i niniejszą ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidłowości 
zastosowanych zabiegów technologicznych. Badania powinny obejmować: 
·badanie składników betonu, 
·badanie mieszanki betonowej, 
·badanie betonu. 
Zestawienie wymaganych badań zawarte jest w PN-B-06250 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiaru jest 1 m3 (metr sześcienny) konstrukcji z betonu. Do obliczeń przedmiarowych przyjmuje 
się ilość konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Nie potrąca się rowków, skosów o przekroju równym lub 
mniejszym od 6 cm2. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
8.1.Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz 
pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru. 
8.2.Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu są: 

 pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i ST, 

 inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robót. 
Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora 
Nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty. 
8.3. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora w Dzienniku Budowy zakończenia robót 
betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót zawartych w umowie. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
 



 

 

           SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA                    
1.0.4. KONSTRUKCJA ŚCIEŻEK I TARASÓW DREWNIANYCH DLA ZWIEDZAJĄCYCH 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót budowlanych związanych z wykonaniem konstrukcji z drewna 
w zadaniu inwestycyjnego inwestycyjnego pn.: Przebudowa i remont wybiegu zewnętrznego takinów wraz z 
zagospodarowaniem terenu na obszarze spółki Zoo Wrocław Sp. z o.o. we Wrocławiu, Dz. nr 1, AM-1, 
obręb DĄBIE, zgodnie z zakresem robót przedstawionym w  SIWZ. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia umowy na 
wykonanie robót zawartych w pkt. 1.1  

1.3. Określenie podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi 
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

1.4. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z wykonaniem i montażem konstrukcji drewnianych występujących na terenie inwestycji, a w szczególności z: 

  - wykonaniem ścieżek drewnianych na legarach na gruncie 
  - wykonanie tarasów drewnianych na palach drewnianych 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inżyniera. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne 
Wszystkie materiały do wykonania robót budowlanych powinny spełniać wymagania obowiązujących przepisów, 
w tym: ustawy Prawo Budowlane i ustawy o wyrobach budowlanych. 

2.2. Drewno  
Nawierzchnia drewniana ścieżek dla ruchu pieszego, siedzisk, przystanków i pomostów (spełnia wymogi 
tarasów klasy A.1.) z desek o grubości 40mm (dopuszcza się 32mm) i szerokości 140mm (doradca techniczny 
Jan Stożek 607 637 816).  
Deski drobno lub gruboryflowane wszystkich podestów, belki i balustrady wykonać z drewna iglastego z 
modrzewia syberyjskiego lub liściastego dębowego, twardego, impregnowanego ciśnieniowo – próżniowo w 
autoklawie przy użyciu 2% roztworu WOLMANIT CX 10 lub równoważnym z dodatkiem PROCOLOR BRAUN 
4003 lub równoważnym sw klasie trzeciej – 3kg środka /metr sześcienny drewna. 
 

 
 

Dopuszcza się impregnację powierzchniową poprzez dwukrotne olejowanie olejami OSMO  lub KOOPMANS lub 
MOCOPINUS lub KORALAN lub równoważnymi oraz dwukrotne impregnowanie. Dopuszcza się wykonanie 
ścieżki z daglezji lub jesionu lub termo-drewna. W celu uzyskania antypoślizgowej powierzchni zaprojektowano 
deski ryflowane.  
Podłoża pod ścieżki drewniane powinny być stabilne i równe. 

Po zamontowaniu desek należy wykonać dodatkową impregnacje wszystkich elementów górnych  bocznych i 
podwójną elementów docinanych które zostały dopasowane do montażu na budowie. 
Nie dopuszcza się bezpośredniego syku elementów drewnianych z gruntem i wad drewna obejmujących w 
szczególności sęki, pęknięcia skurczowe, nacięcia oraz brak licowania elementów i ich falowania. W przypadku, 
gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość 



 

 

elementu, to materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt 
Wykonawcy. 
Dopuszcza się ułożenie legarów zarówno zgodnie ze spadkiem podłoża (wzdłuż spływu wody), jak i prostopadle 
do spadku podłoża (w poprzek spadku wody) - w tym przypadku dla umożliwienia spływu wody, dolna 
płaszczyzna legarów posiada przepusty wody (legary powinny być ryflowane „od dołu”). 
Dopuszcza się na zastosowanie legarów dla ścieżek i przystanków z odpornego na warunki atmosferyczne 
tworzywa sztucznego. 

 
Tarasy drewniane klasy A.1. składają się : 
a. deski tarasowe z kapinosami (podłużne frezy wzdłuż dolnych krawędzi desek), 
b. podkładki łącznikowe przykręcane pomiędzy kapinosami desek, wykonane z tworzywa sztucznego PE lub z ze 
stali nierdzewnej (lub ocynku), 
c. legary z odpornego na warunki atmosferyczne tworzywa sztucznego polipropylen / polietylen (legary ECO) lub 
PCV (legary uniepal). 
 
Deski powinny posiadać kapinosy (frezy o przekroju półokrągłym lub trapezowym) wzdłuż dolnych krawędzi 
desek, które wymuszają skapywanie wody (które na drodze podciekania wody pod deski, posiadają przebieg „z 
dołu do góry”); kapinosy uniemożliwiają podciekanie wody pod deskę i tym samym powstawanie miejsc trwałego 
zalegania wilgoci pod deskami, tj. w stykach desek z podkładkami, które są zamontowane „od dołu”, pomiędzy 
kapinosami. 
Dla cyrkulacji powietrza pod tarasami drewnianymi należy uzyskać wysokość co najmniej 75 mm  co spowoduje, 
że będzie on posiadał „od dołu” stan powietrzno-suchy, tj. nie będzie gnił (przy spełnieniu wymogu olejowania 
tarasu „od góry”). 
 
Szczelina pomiędzy deskami o szerokości 1,0 cm. 
Ze względu na specyfikę materiału jakim jest drewno należy zabezpieczyć elementy konstrukcji przed nagłymi 
zmianami wilgotności. Gwałtowne wysuszanie zawilgoconych elementów może doprowadzić do wystąpienia 
pęknięć skurczowych które są  zjawiskiem normalnym. Dopuszczalne  pęknięcia  mogą obustronnie dochodzić  
do  1/6  grubości  przekroju. W przypadku niepokojących pęknięć należy skonsultować się z projektantem.  
 

 Montaż nawierzchni drewnianych wykonywać na całej powierzchni na geowłókninie, zgodnie z instrukcją 
montażu, tj. m.in. : 

 - przykręcić podkładki łącznikowe do desek od spodu (pomiędzy kapinosami desek) w odstępach 
odpowiadających odstępom pomiędzy legarami, tj. co ok. 40 - 50 cm, 

 - za pomocą dystansów i ściągów ustalać wielkość szczeliny pomiędzy deskami, tj. 6 -7 mm,  
 - wkrętem fi 5,0 mm przykręcać podkładki (wraz z wcześniej przykręconymi do nich deskami) do legarów 

w szczelinach pomiędzy deskami. 
  
 Wkręty łączące deski z podkładkami dystansowymi - ocynk; wkręty są wkręcane do desek „od dołu” ; 

wkręty pozostają w stanie powietrzno-suchym (tj. bez kontaktu z wodą) i pomimo, że nie są wykonane 
ze stali nierdzewnej uzyskują trwałość taką samą jak cały taras drewniany ; ponadto wkręty, które nie 
mają kontaktu z wodą „nie wchodzą” w reakcje z garbnikami drewna, tj. nie plamią drewna. 

 Wkręty łączące podkładki dystansowe z legarami – ocynk, geomet lub stal nierdzewna ; samo 
nawiercające się TORX, wkręcane są w szczelinie pomiędzy deskami. 

Dodatkowo wszystkie zastosowane śruby, blachy i łączniki ze stali ocynkowanej należy zabezpieczyć przed 
nieuprawnionym demontażem oraz dodatkowo zabezpieczyć antykorozyjnie po zamontowaniu. 

Wszystkie elementy łącznikowe zgodne z normą  PN-EN 14592 Konstrukcje drewniane. Łączniki trzpieniowe. 
Wymagania. 



 

 

Projektant dopuszcza zmiany tonacji przebarwień drewna związane z długotrwałym działaniem promieni 
słonecznych. 

Posadowienie przystanków i ścieżek na prefabrykowanych fundamentach żelbetowych. 

Wszelkie zabrudzenia powstałe na powierzchni elementów z drewna w czasie transportu, obróbki lub montażu 
można usunąć chemicznie lub mechanicznie. Czyszczenie może spowodować powstanie jaśniejszych plam na 
powierzchni drewnianej. Sytuacja taka wynika ze zmian odcienia drewna z powodu działania promieni 
słonecznych, jest nieunikniona i dopuszczalna. 

W całym okresie eksploatacji konstrukcji może dochodzić do wycieków żywicy. Nie należy traktować takiej 
sytuacji jako podstawy do reklamacji elementów drewnianych. Wycieki należy usunąć mechanicznie. 
Wszelkie zmiany rozwiązań w zakresie konstrukcji drewnianych Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w 
formie projektów zamiennych opracowanych przez uprawnionego Projektanta konstrukcji i przedstawić do 
akceptacji nadzoru inwestorskiego i autorskiego przed rozpoczęciem robót. 
Wszelkie roboty związane z montażem elementów drewnianych należy wykonywać po zakończeniu robót 
drogowych i budowlanych przewidzianych do wykonania na terenie. 
W przypadku, gdy obrzeże stalowe stanowi ograniczenie brzegowe dla podestu drewnianego i jest ono zlicowane 
z górną powierzchnią drewna – zaleca się aby, element stalowy został ułożony po zamontowaniu nawierzchni 
drewnianej. 
 
2.3. Elementy stalowe prefabrykowane 
Elementy stalowe prefabrykowane powinny być wykonane ze stali nierdzewnej 
 
2.4. Impregnaty (oleje) do drewna 
Preparaty do impregnacji drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB - Instrukcja  techniczna w sprawie 
powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi 
i ogniem.  

 
2.5. Łączniki 
Gwoździe - gwoździe okrągłe karbowane wg PN-70/5028-12 
Śruby 
Należy stosować: 

 Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN – ISO 4014:2002 
 Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121 

Nakrętki: 
Należy stosować: 

 Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002 
Podkładki pod śruby 
Należy stosować: Podkładki okrągłe oraz okrągłe powiększane wg PN-82005 oraz PN-82019 
Wkręty do drewna 
Należy stosować: 

 Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501 
 Wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503 
 Wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505 

  
2.6. Składowanie materiałów i konstrukcji 
Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym lub odizolowanym 
od elementów warstwą folii. Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach 
rozmieszczonych w taki sposób aby nie powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od 
podłoża nie powinna być mniejsza od 20 cm. Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w 
oryginalnych  opakowaniach w zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed 
działaniem czynników atmosferycznych. 
 
2.7. Badania na budowie 
Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację Inżyniera. 
Materiały uzyskane z rozbiórki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inżynier. Odbiór materiałów 
z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy. 
 
3. PRZYGOTOWANIE I MONTAŻ KONSTRUKCJI 
 
3.1 Rozładunek 

-  do wykonania dostawy elementów konstrukcji przewidziane jest zastosowanie specjalistycznego sprzętu 
samochodowego kołowego – ciągników siodłowych oraz dłużyc przystosowanych do transportu 



 

 

elementów o długości przewidzianej projektem wykonawczym – zaleca się korzystanie ze 
specjalistycznych firm transportowych, 

- rozładunek elementów konstrukcji może być wykonany tylko w miejscu wskazanym przez 
Zamawiającego, w bezpośredniej bliskości miejsca wykonywania montażu konstrukcji, 

- do rozładunku należy użyć dźwigu kołowego o udźwigu i wysięgu dostosowanym do masy i wymiarów 
elementów oraz do warunków panujących na placu budowy, 

- podnoszenie elementów należy przeprowadzić za pomocą zawiesi dźwigu i pasów dostosowanych do 
masy i wymiarów elementów, 

- elementy w trakcie podnoszenia powinien znajdować się w pozycji poziomej lub pionowej, 

- montaż pasów należy wykonać w odległości 1/4 do 1/3 długości elementu licząc od jego końca, 

- elementy należy składować w pozycji poziomej, ułożone kolejno na sobie z przekładkami z drewna 
rozmieszczonymi maksymalnie co 6m, elementy powinny zostać rozfoliowane i przekryte folią do 
momentu wykonywania na nich prac z koniecznością zachowania swobodnej cyrkulacji powietrza, 
wysokość składowania nie powinna być większa niż 1,5m, 

- dopuszcza się pozostawienie zafoliowanych elementów drugorzędnych do momentu wykonywania na 
nich prac przygotowawczych. Wysokość składowania nie powinna być większa niż 1,5m, 

- pokrycie trasów i ścieżek należy wykonać w przeciągu 21 dni po zmontowaniu konstrukcji. 
 

3.2  Montaż okuć 
-  trasowanie punktów podparcia  (wyznaczenie osi konstrukcyjnych obiektu) musi być wykonane w oparciu 

o operat geodezyjny, 

-   montaż okuć  należy wykonać na elementach jeszcze w miejscu ich składowania przed podnoszeniem ich 
w celu zamontowania. 

 
3.3 Przygotowanie elementów konstrukcji 

Przygotowanie elementów do montażu polegające na wykonaniu zacięć, nawiercaniu, impregnacji i innych tego 
typu pracach należy wykonać w miejscu ich składowania przed przystąpieniem do montażu. 

 
3.4 Montaż elementów konstrukcji 

-  prace  należy rozpocząć od montażu fundamentów prefabrykowanych,, 

- dla usztywnienia dwóch pierwszych ram należy zamontować w pierwszym polu wszystkie płatwie oraz 
stężenia (tworząc sztywny układ), 

-  dla usztywnienia kolejnych ram należy montażowo założyć co najmniej  
 3 płatwie - dwie w pobliżu podpór  i jedną w  środku jego rozpiętości, 

- po montażu wszystkich elementów należy wypełnić pola wszystkimi płatwiami i stężeniami 
i ostatecznie wypoziomować oraz usztywnić konstrukcję, 

-  w celu zakończenia montażu należy wykonać docelowe połączeń poprzez założenie śrub 
oraz wykonanie gwoździowań, 

-  powyższe czynności należy powtarzać analogicznie dla konstrukcji wszystkich 
części, 

- przed obiorem konstrukcji należy wykonać tzw. kosmetykę konstrukcji polegającą na czyszczeniu 
zabrudzeń i usunięciu uszkodzeń po montażu na elementach konstrukcji.  

 
Prace na wysokości należy prowadzić z podnośnika koszowego o nośności minimum 200kg z zachowaniem 
przepisów dotyczących użytkowania w/w sprzętu oraz wszelkich zasad bezpieczeństwa obowiązujących przy 
pracy na wysokościach oraz montażach konstrukcji.  
Każdy punkt powyższej instrukcji montażu może zostać zmieniony w zależności od aktualnie panujących 
warunków na placu budowy po uprzedniej konsultacji z kierownictwem budowy. 
 
4. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 W czasie wykonywania konstrukcji należy zbadać: 

 zgodność wykonania elementów konstrukcji drewnianej z dokumentacją techniczną, 
 zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, 
 stan zabezpieczenia konstrukcji, 



 

 

 poprawność ustawienia konstrukcji na ścianach, 
 prawidłowość montażu elementów zgodnie z dokumentacją techniczną, 
 stan techniczny i jakość złączy elementów drewnianych. 

 
5. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji  dały wyniki pozytywne oraz spełnione 
zostały wymagania PB. 

 Drewno powinno mieć atest jakości. 
 
6. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
 PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące tarcicy. 
 PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla drewna 

okrągłego i tarcicy. 
 PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi. 
 PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego. 
 PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia części złącznych. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

       
                   SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA                    

 
1.0.5. ROBOTY BRUKARSKIE  

 
1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej  specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania oraz odbioru robót 
budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn inwestycyjnego pn.: Przebudowa i remont wybiegu 
zewnętrznego takinów wraz z zagospodarowaniem terenu na obszarze spółki Zoo Wrocław Sp. z o.o. we 
Wrocławiu, Dz. nr 1, AM-1, obręb DĄBIE, zgodnie z zakresem robót przedstawionym w  SIWZ.. 
    
1. 2. Zakres stosowania ST . 
Specyfikacje techniczne (ST) są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót  wymienionych  w  punkcie. 1.1. 
 
1. 3.  Ogólny zakres robót  objętych  ST . 
Ustalenia zawarte w niniejszej dokumentacji (specyfikacji) dotyczą wykonania  i  odbioru robót drogowych 
(brukarskich)  związanych z rozbudową i przebudową ciągów pieszych.. 
1. 4. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 
Prace towarzyszące :  

 nadzór inwestorski i autorski 
 geodezyjne wytyczenie 
 inwentaryzacja  powykonawcza 
 organizowanie i prowadzenie badań materiałów i robót (badania jakościowe kruszywa  i betonu) 

 
Roboty tymczasowe : zgodnie ze specyfikacją ogólną ; 

 organizacja ruchu – oznakowanie robót w pasach drogowych na podstawie projektu organizacji ruchu 
zastępczego opracowanego przez Wykonawce  

 
1. 5.  Informacje o terenie budowy    
Zgodnie ze specyfikacją  ogólną . 

1. 6.  Zakres robót wg ‘CPV’  

grupa robót : 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 
części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i  wodnej  
klasa  robót : 45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 
elektroenergetycznych , autostrad , dróg , lotnisk i kolei ; wyrównywanie terenu 
kategoria robót : 45233000-9   Roboty w zakresie konstruowania , fundamentowania oraz wykonywania 
nawierzchni  dróg 
      
1. 7. Określenia podstawowe . 
Obrzeże – część konstrukcyjna wykonana w zakładzie przemysłowym , która po zamontowaniu na budowie 
stanie się ograniczeniem chodnika, placu, itp.  
Jezdnia – część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.       
Chodnik – wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i 
odpowiednio utwardzony.                        
Podłoże – grunt rodzimy lub nasypowy zagęszczony , na którym wykonuje się podsypkę . 
Podsypka – warstwa wyrównawcza ułożona bezpośrednio na podłożu ziemnym .   
Koryto – wykop służący do wbudowania konstrukcyjnych  elementów wydzielonych i umocnionych powierzchni 
drogi wokół  skrzynek  zasuw wodociągowych . 
  
 
2. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  WYROBÓW  BUDOWLANYCH  . 
2. 1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów . 
Stosować można  wyroby budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa „B” lub wyroby 
budowlane dla których dokonano oceny zgodności  i wydano certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z  
Polską Normą lub odpowiednią  aprobatą  techniczną. 
Ilości  materiałów  wynikają  z  „Przedmiaru robót”. 
 
 



 

 

 
 
2. 2.  Podstawowe materiały  

2. 2. 1. Elementy  betonowe . 
Kostka  brukowa  kamienna granitowa 9/11  szara  .  
 
2. 2. 2. Kruszywo na podsypkę piaskową . 

Na  wykonanie  podsypki  można  zastosować piasek  zgodny  z BN-87/6774-04 . 
 

2. 2. 3.  Zaprawa cementowo – piaskowa . 

Zaprawa  cementowo-piaskowa według PN-90/B-14501 wykonana może być z cementów portlandzkich marki 35 
( 25, 45 lub  hutniczych marki 25 , 35 ) . 

Jako kruszywo należy stosować piasek  według  PN-79/B-06711 . 
 

 3. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  SPRZĘTU 
3. 1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
Sprzęt powinien mieć ustalone  parametry  techniczne i powinien być  stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem 
i  wymaganiami producenta .Maszyny można uruchamiać dopiero po uprzednim zbadaniu ich  stanu 
technicznego i działania . Należy je zabezpieczyć przed możliwością  uruchomienia przez  osoby  niepowołane. 
 
3. 2. Sprzęt  do  wykonania robót  drogowych ( brukarskich ) . 
Wykonawca przystępujący do wykonania zabruków wydzielonych powierzchni  i obrzeży powinien wykazać się 
możliwością korzystania  z  następującego sprzętu: 
 walec  wibracyjny  samojezdny  , 
 wibrator powierzchniowy  do 226 kG , 
 samochód  ciężarowy do transportu materiałów  , 
 ubijak wibracyjny  o ręcznym  prowadzeniu . 
 
4. TRANSPORT 
Wykonawca jest  zobowiązany do stosowania środków transportu , które nie wpłyną niekorzystnie na właściwości  
materiałów i robót . 
4. 1. Transport  elementów betonowych  . 
Niedozwolone jest zrzucanie płyt kamiennych na twarde podłoże . Wskazany jest transport  wyrobów spiętych 
fabrycznie , na paletach  środkami  transportowymi  z własnym żurawikiem do rozładunku . 
4. 2. Transport kruszyw . 
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 
4. 3. Transport  cementu  i  jego przechowywanie . 
Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08 . 
 
5.  WYMAGANIA  DOTYCZĄCE WYKONANIA  ROBÓT  BUDOWLANYCH 
5. 1. Ogólne warunki   
 Wykonawca robót jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  zgodność   realizacji  z  
dokumentacją  projektową, specyfikacją  techniczną  i  zaleceniami  nadzorującego Inżyniera  . 
 Przedmiotem  tego  rozdziału  są  ogólne  warunki  techniczne  wykonania  i odbioru  robót dotyczące  : 

 wykonania  utwardzenia  kostką betonową wydzielonego  terenu ;  
 ustawienie przy utwardzonym terenie obrzeży  betonowych ; 
 naprawy dróg  gruntowych . 

  
5. 2.  Podsypka pod umacniany wydzielony teren  
Podsypka powinna być wykonana z piasku, grubość warstwy po zagęszczeniu powinna wynosić 5 cm. Koryto pod 
chodnik powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podłużnymi i poprzecznymi ( 2 % w 
kierunku każdego z czterech obrzeży )  . Tolerancja głębokości koryta nic powinna przekraczać ± 3 cm. Wskaźnik 
zagęszczania koryta nie powinien być mniejszy niż 0,97  według  
PN-88/B-04481. 
 
5. 3.  Podłoże pod rolkę . 
Podłoże powinno być dostatecznie wytrzymałe. Grubość podsypki winna wynosić 5 cm , szerokość 12 cm . 



 

 

  
5. 4.  Ułożenie  kostki  brukowej . 
Kostki kamienne należy układać z zachowaniem projektowanych pochyleń podłużnych i poprzecznych na 
powierzchni  wydzielonego kwadratu – 2 % na  zewnątrz od osi  pionowej. 
Poziom chodnika na styku z krawężnikiem powinien być wyższy o l -2 cm .  
 
5. 5.  Ułożenie rolki z kostki. 
Rolka powinna być ułożona na podsypce piaskowej grubości 5 cm. 
Niweleta podłużna powinna być zgodna z projektowaną niweletą chodnika. 
Tylna ściana obrzeża od strony pobocza powinna być po ustawieniu obsypana piaskiem, lub miejscowym 
gruntem przepuszczalnym, ubitym i skomprymowanym. 
Szerokość spoin nie powinna przekraczać l cm . Spoiny wypełnia się zaprawą cementowo - piaskową, 
przygotowaną w stosunku 1:2. 
 
5. 6.  Naprawa ścieżek gruntowych. 
Na trasie projektowanego remontu. Wykonać należy wyrównanie (profilowanie) nawierzchni z wypełnieniem 
uszkodzonych miejsc materiałem sypkim (pospółką miejscową lub dowiezioną). Szczególną uwagę należy 
zwrócić na przejścia poprzeczne wykopami otwartymi .  

  
6.  KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT. 
6. 1.  Kontrola, pomiary i badania ułożenia kostki  brukowej . 
Przed ułożeniem płyt należy dokonać odbioru podsypki. 
Badania podsypki przeprowadza się dla gotowego podłoża: 
     -  dopuszczalne odchylenie od spadku poprzecznego 0,5 %, 
     -  wysokość (grubość) może mieć tolerancję ± l cm, 
     -  dopuszczalne odchylenie od szerokości ± 5 % ; 
     -  wskaźnik zagęszczenia podłoża . 
Badania równości ‘chodnika’ przeprowadza się dla gotowego chodnika: 
     -  dopuszczalne odchylenie od projektowanej niwelety nie może przekraczać ± 3 cm, 
     -  dopuszczalne odchylenie od przyjętego przekroju poprzecznego nie może przekraczać ± 0,3 %, 
     -   spoiny muszą  być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 
 

6. 2.  Kontrola, pomiary i badania ułożenia obrzeży. 

Badania polegają na sprawdzeniu wykonania obrzeży pod względem jakości i zgodności z Dokumentacją 
Projektową, niniejszymi ST i normami. 

Przy odbiorze należy przeprowadzić następujące badania: 
a)badanie obrzeży przeprowadza się dla gotowego obrzeża: 
   - dopuszczalne odchylenie linii obrzeża od projektowanego kierunku nie może przekraczać ± l cm , 
   - dopuszczalne odchylenie górnej płaszczyzny obrzeża od niwelety chodnika może wynosić ± l cm , 
   - prześwit pomiędzy górną powierzchnią obrzeża i przyłożoną łatą nie może przekraczać l cm ,  
       spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 

7.   PRZEDMIAR  I  OBMIAR ROBÓT  
Zgodnie ze specyfikacją ogólną  ST 1.0.0 .  
 
Jednostka  ‘Przedmiaru’ dotycząca wykonania  nawierzchni z kostki betonowej  obejmuje : 

 prace pomiarowe, 
 wykonanie koryta  (osobna pozycja przedmiaru ) , 
  wykonanie podsypki  cementowo – piaskowej  , 
 dostarczenie  kostki   , 
 ułożenie  kostki , 
 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w ST , 
  utrzymanie nawierzchni  w czasie robót .  

Umocnienie nawierzchni z kostki wokół skrzynek zasuw i hydrantów wymaga ustawienia obrzeży na granicy .  
 
 



 

 

 
8.  ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór wydzielonych utwardzonych kostką powierzchni powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanych powierzchni. Do odbioru Wykonawca przedstawia 
wszystkie wyniki pomiarów i badań bieżącej kontroli materiałów i robót. 
W przypadku stwierdzenia wad Inżynier ustali zakres wykonania robót poprawkowych lub poleci wymianę 
wadliwie wykonanych zabruków, według zasad określonych w niniejszych Specyfikacjach. Roboty poprawkowe i 
wymianę wadliwie wykonanych chodników Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym przez 
Inżyniera. 
 
9.  SPOSÓB  ROZLICZENIA  ROBÓT TYMCZASOWYCH  I  PRAC TOWARZYSZĄCYCH  

Nadzór inwestorski i autorski oraz są rozliczane przez Inwestora na podstawie osobnych umów z osobami 
zainteresowanymi . Koszty wszystkich robót tymczasowych oraz pozostałych prac towarzyszących , wraz z 
geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą , Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w robotach 
podstawowych kosztorysu ofertowego opartego o załączony do dokumentacji projektowej ‘Przedmiar’ ; zostaną 
one zapłacone w ramach ryczałtu za całe zadanie objęte Kontraktem.   

Koszty zabezpieczenia i oznakowania robót w pasach drogowych powinny być zawarte odpowiednio            i 
proporcjonalnie w kosztach jednostkowych wykonania wszystkich podstawowych robót drogowych .  

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10. 1.  Normy 
  1.     PN-79/B-06711 Kruszywo mineralne . Piaski do zapraw  .  
  2.     PN-90/B-14501 Zaprawa cementowo - piaskowa  . 
  3.     PN-80/B-30000 Cement portlandzki . 
  4.     BN-80/6775-03/01-04 Elementy nawierzchni dróg , ulic , parkingów . Wspólne wymagania  i  badania . 
  5.     BN-87/6774-04 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . Piasek . 

 
10. 2.  Inne dokumenty 
1. „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru . Drogi publiczne i  ich usytuowanie .” 
  
2. „Ogólne specyfikacje techniczne” – publikacja „Branżowego Zakładu doświadczalnego Budownictwa 

Drogowego i Mostowego „  sp. z o.o. Warszawa; autor : M. Kossakowski . 
 
 
 
  
     Projektował i opracował                                               mgr inż. arch. Bartosz M. Żmuda 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 

 

 


