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1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Nazwa i adres inwestycji  
Remont dróg i ciągów pieszych, ogrodzenia, elementów małej architektury na terenie Przychodni MSWiA w 
Słupsku. 
Słupsk ul. Lelewela 58
1.2. Inwestor
Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA 75-720 Koszalin ul. Szpitalna 2
1.3. Przedmiot i zakres robót
Przedmiotem opracowania  są  roboty  remontowe  zewnętrzne  na  terenie  Przychodni  MSWiA w Słupsku, 
polegające  na  remoncie  i  odtworzeniu  ciągów  pieszych,  remoncie  ogrodzenia,  remoncie  schodów 
zewnętrznych,  remoncie  nawierzchni  jezdni,  rozbiórce  garażu  i  elementów  małej  architektury  oraz 
plantowanie terenu.
W szczególności w zakres robót wchodzi:

1. Roboty  rozbiórkowe  -  Rozebranie  nieużytkowanego  garażu,  rozebranie  murków  betonowych  i 
żelbetowych,  rozebranie  fragmentów  chodników  i  schodów  terenowych  z   płyt  betonowych 
50x50cm;

2. Remont chodników- Rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50cm wraz z rozbiórką obrzeży 
chodnikowych,  wykonanie  nowych  chodników z  kostki  polbruk  gr  6  cm  wraz  z  odtworzeniem 
schodów  terenowych,  ułożenie  obrzeży  betonowymi,  wykonanie  murków  oporowych  od  strony 
skarp.

3. Wykonanie opasek przy budynku z górną warstwą ze żwiru białego.
4. Remont betonowej nawierzchni chodnika  przy budynku - Rozbiórka spękanej nawierzchni chodnika, 

wykonanie nowej nawierzchni betonowej, z wykonaniem odwodnienia, regulacją istniejących kratek 
i studzienek. Nawierzchnia utwardzana powierzchniowo preparatem proszkowym np Durobet.

5. Remont schodów terenowych i schodów wejściowych do budynku - Rozebranie skorodowanych i 
popękanych schodów betonowych od frontu budynku,  wykonanie nowych schodów betonowych w 
miejsce rozebranych.  Schody wylewane na podkładzie z chudego betonu, zbrojone siatką   stalową. 
Wymiary schodów jak istniejące. Rozebranie i wykonanie na nowo z cegły klinkierowej  murków 
bocznych  wejścia  głównego.  Na  schodach  terenowych  z  tyłu  budynku  wykonanie  5-cio  cm 
nawierzchni  betonowej,  po  uprzednim  wykonaniu  warstwy  sczepnej.  Betonowa  nawierzchnia 
schodów  utwardzona  powierzchniowo  preparatem  proszkowym  np  Durobet..   Montaż  nowych 
balustrad  i  pochwytów  stalowych  ze  stali  kształtowej,  zabezpieczonych  antykorozyjnie  i 
pomalowanych na kolor grafitowy.

6. Remont  ogrodzenia  -  Rozebranie  odspojonych  i  popękanych  fragmentów  muru  betonowego  i 
wykonanie ich na nowo, uzupełnienie spękań i ubytków betonem, naprawa powierzchni betonowej. 
Uzupełnienie  fragmentu  muru  w miejscu  rozebranego garażu ścianą  oporową o  przekroju:  część 
pozioma  150x40  cm,  część  pionowa  190x40  cm.  Wykonanie  tynków  nakrapianych.  Demontaż 
istniejącego  ogrodzenia  stalowego  i  montaż  nowego,  na  wzór  istniejącego,   zabezpieczonego 
antykorozyjnie i pomalowanego na kolor grafitowy.  Malowanie furtek.

7. Remont zniszczonej nawierzchni jezdni z wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego i warstwą 
jezdną z betonu, uzupełnieniem krawężnika.

8. Wykonanie okładziny ściany z płytek klinkierowych.
9. Zakup i montaż stojaka dla rowerów, 4-ro stanowiskowego.

Zakres robót obejmuje wywóz i zagospodarowanie materiałów rozbiórkowych, uporządkowanie terenu.
Szczegółowy zakres robót określa Przedmiar robót. 

1.4. Informacja  o  terenie  budowy,  organizacji  robót,  zabezpieczeniu  interesów osób trzecich, 
ochrony środowiska, warunków bezpieczeństwa pracy.

1.4.1 Dane o terenie budowy
Prace prowadzone będą w na terenie  na terenie Przychodni MSWiA w Słupsku. Wjazd na teren posesji od 
strony ul.Lelewela.
Inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, stosownie do 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.11.2004 r. (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z 2004r. z późn. zmian.) w 
sprawie  określenia  rodzajów  przedsięwzięć  mogących  znacząco  oddziaływać  na  środowisko  oraz 
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szczegółowych  uwarunkowań związanych  z  kwalifikowaniem przedsięwzięcia  do sporządzenia  raportu o 
oddziaływaniu na środowisko.
Zamawiający protokolarnie  przekaże wykonawcy teren budowy na zasadach i  w terminie  określonym w 
umowie  o  wykonanie  robót.  Inwestor  wskaże  dostęp  do  wody,  energii  elektrycznej  oraz  sposób 
odprowadzenia ścieków.
1.4.2  Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy, w okresie trwania realizacji Umowy aż do 
zakończenia i odbioru końcowego robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 
przyjmuje się, że jest ujęty w Cenie Umownej.  Wykonawca odpowiedzialny jest za zabezpieczenie  teren 
budowy  przed wstępem osób postronnych  i  utrzymanie porządku na terenie budowy.
1.4.3 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  budowy  wszelkie  przepisy  dotyczące  ochrony 
środowiska naturalnego. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
-lokalizację warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów, i dróg dojazdowych 
-środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych substancjami 
toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami oraz możliwością powstania pożaru. 
1.4.4 Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 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. 
1.4.5 Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi, za urządzenia podziemne. Wykonawca 
zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie tych instalacji i urządzeń na czas budowy. Wykonawca będzie 
odpowiadał za wszelkie uszkodzenia instalacji  i urządzeń wykazanych w dokumentach dostarczonych mu 
przez Zamawiającego. 
1.4.6 Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające i socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Wszelkie związane z tym 
koszty są uwzględnione w cenie umownej i nie podlegają odrębnej zapłacie. 
1.4.7 Ochrona robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót 
od daty rozpoczęcia do daty  końcowego odbioru. 
1.4.8 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. 

1.5. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Grupa Klasy Kategorie Opis
45200000-9 Roboty budowlane w  zakresie wznoszenia kompletnych 

obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie 
inżynierii lądowej i wodnej

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, 
lotnisk i kolei, wyrównywanie terenu 

45233251-3 Wymiana nawierzchni

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

4545 3000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
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1.6 Określenia podstawowe
Użyte w ST wymienione określenia  i skrótu należy rozumieć następująco: 
− Odpowiednia (bliska) zgodność- zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeżeli 

przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla 
danego rodzaju robót budowlanych.

− Certyfikat zgodności- dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, potwierdzającą, że 
wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną

− Deklaracja zgodności- oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela , stwierdzające 
na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną

− Dokumentacja projektowa- służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, 
dla których jest wymagane pozwolenie na budowę- składa się w szczególności  z projektu budowlanego, 
przedmiaru robót i informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

− Dokumentacja  powykonawcza  budowy- składa  się  z  dokumentacji  budowy  z  naniesionymi  w 
dokonanymi w trakcie wykonywania robót i innych dokumentów

− Inspektor nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie uprawnienie budowlane, wykonująca 
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową i która 
reprezentuje interesy inwestora na budowie.

− Przedmiar  robót-  zestawienie  przewidzianych  do  wykonania  robót  podstawowych  w  kolejności  ich 
wykonania,  ze  szczegółowym  opisem  lub  wskazaniem  podstaw  ustalających  szczegółowy  opis,  z 
wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.   

 
1.7 Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną 
Specyfikacja Techniczna,  Przedmiar  Robót  oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiającego 
Wykonawcy  stanowią  część  Umowy,  a  wymagania  wyszczególnione  w  choćby  jednym  z  nich  są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby były zawarte w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w 
ustaleniach  poszczególnych  dokumentów  obowiązuje  kolejność  ich  ważności  wymieniona  w  „Ogólnych 
warunkach umowy ”.
Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń  w  Umowie  a  o  ich  wykryciu  winien 
natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH
2.1. Wymagania ogólne
1. Przy  wykonywaniu  robót  mogą  być  stosowane  wyłącznie  wyroby  budowlane  o  właściwościach 

użytkowych  umożliwiających  prawidłowo  zaprojektowanym  i  wykonanym  obiektom  budowlanym 
spełnienie  wymagań  podstawowych,  określonych  w  art.  5  ust.  1  pkt.1ustawy  Prawo  budowlane- 
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie a także zgodne z 
wymaganiami określonymi w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych. 

2. Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów budowlanych na placu budowy, 
w miejscu uzgodnionym z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Składowane materiały,  urządzenia  i 
elementy powinny być dostępne inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji.

3. Wykonawca  jest  odpowiedzialny,  aby  wszystkie  materiały,  elementy  budowlane  i  urządzenia 
wbudowane,  montowane  lub  instalowane  w  trakcie  realizacji  robót  budowlanych  odpowiadały 
wymaganiom określonym w art.  10 ustawy Prawo budowlane oraz w szczegółowych  specyfikacjach 
technicznych. wykonania robót a także o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodności.

4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy.
5. Każda partia materiału powinna być dostarczona na budowę z kopią certyfikatu lub deklaracji zgodności, 

stwierdzającej zgodność właściwości technicznych z wymaganiami podanymi w normach i aprobatach 
technicznych.

6. Jeżeli  dokumentacja  projektowa  lub  specyfikacje  techniczne  przewidują  możliwość  wariantowego 
zastosowania  materiałów,  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  nadzoru  o  proponowanym  wyborze. 
Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z Zamawiającym, podejmie odpowiednią decyzję.
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2.2 Materiały podstawowe

a) Beton towarowy C8/10, C16/20, C20/25, C30/37  Wymagania ogólne wg PN-EN 206-1:2003. Każda 
partia betonu dostarczona na plac budowy powinna mieć świadectwo producenta

b) Woda  (PN-EN1008/2004) Dopuszcza się stosowanie każdej wody zdatnej do picia, z rzeki lub jeziora. 
Nie dopuszcza się stosowania wód ściekowych i zawierających zanieczyszczenia organiczne, tłuszcze.

c) Kruszywa  (PN-EN  13139/2003)  Nie  dopuszcza  się  stosowania  piasku  z  zanieczyszczeniami 
organicznymi. W zależności od zastosowania należy stosować odpowiednie frakcje. 

d) Cement (PN-EN147-2) Każda dostawa cementu powinna posiadać świadectwo jakości.
e) Stal  zbrojeniowa  Klasy  i  gatunki  stali  zbrojeniowej  wg  dokumentacji  technicznej.  Własności 

mechaniczne i  technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać wymaganiom podanym w 
PN-EN 10025:2002. Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. Na 
powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i pęknięcia 
widoczne gołym okiem .

f) Betonowa kostka brukowa 
Betonowa kostka brukowa powinna posiadać aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną jednostkę 
(Instytut  Badawczy Dróg  i  Mostów).  Betonowa kostka  brukowa powinna  odpowiadać  wymaganiom 
określonym  w aprobacie  technicznej,  a  w  przypadku  braku  wystarczających  ustaleń,  powinna  mieć 
charakterystyki  określone  przez  odpowiednie  procedury  badawcze  IBDiM,  zgodne  z  poniższymi 
wskazaniami:

− kształt i wymiary powinny być zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi odchyłkami 
od wymiarów:
długość i szerokość + 3,0 mm,
grubość +5,0 mm,

− wytrzymałość na ściskanie powinna być nie mniejsza niż:
a) 50 MPa, dla klasy „50”,
b) 35 MPa, dla klasy „35”,

− mrozoodporność: po 30 cyklach zamrażania i rozmrażania próbek w 3% roztworze NaCl lub 150 cyklach 
zamrażania i rozmrażania metodą zwykłą, powinny być spełnione jednocześnie następujące warunki:
próbki nie powinny wykazywać pęknięć i zarysowań powierzchni licowych,
łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi, odprysków kruszywa itp. 
nie powinna przekraczać 5% masy próbek nie zamrażanych,
obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do próbek nie zamrażanych nie powinno być większe 
niż 20%,

− nasiąkliwość, nie powinna przekraczać 5%,
− ścieralność, sprawdzana na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości, nie powinna przekraczać 

wartości:
3,5 mm, dla klasy „50”,
4,5 mm, dla klasy „35”,

− szorstkość, określona wskaźnikiem szorstkości SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowej górnej, 
sprawdzona wahadłem angielskim, powinna wynosić nie mniej niż 50 jednostek SRT,

− wygląd zewnętrzny: powierzchnie elementów nie powinny mieć rys, pęknięć i ubytków betonu, 
krawędzie elementów powinny być równe, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny być 
jednorodne. 

g)    Krawężnik z betonu wibroprasowanego 15x30x100 cm
Zastosowane krawężniki pod względem jakości powinny odpowiadać następującym normom:
BN-80/6775-03 arkusz 01 – „Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania.”,
BN-80/6775-03 arkusz 04 – „Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża.”
Ponadto nasiąkliwość betonu w krawężniku nie powinna być większa niż 4 %.

h)    Obrzeża chodnikowe -  8x30x100 cm
i)     Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Jeśli dokumentacja projektowa  nie ustala inaczej, to należy stosować następujące materiały:
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- na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z 
piasku naturalnego spełniającego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113:1996 , cementu 
powszechnego użytku spełniającego wymagania PN-B-19701:1997  i wody odmiany 1 odpowiadającej 
wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/B-32250) ;
- do wypełniania spoin w nawierzchni : piasek naturalny spełniający wymagania PN-B-11113:1996 
gatunku 2 lub 3,piasek łamany (0,075÷2) mm wg PN-B-11112:1996,

j) Balustrady, pochwyty, kraty ogrodzenia stalowe - zabezpieczone antykorozyjnie i malowane farbami 
na kolor grafitowy.
Balustrada -wysokość balustrady 110 cm, maksymalny rozstaw słupków  mocujących 100 cm. 
Dodatkowe dwie poprzeczki poziome. Pomiędzy poprzeczkami wypełnienie z prętów poziomych w 
rozstawie co 10 cm. Pochwyt - profil stalowy o przekroju prostokątnym 40x20x2 mm
Słupki - profil stalowy o przekroju prostokątnym 40x40x2 mm
Poprzeczki poziome - profil stalowy o przekroju prostokątnym 30x20x2 mm
Pręty  wypełniające  płaskownik 30x5 mm
Schemat balustrady wg załączonego rysunku
Pochwyt -profil stalowy o przekroju prostokątnym 40x20x2 mm, wsporniki o przekroju 20x20mm
Kraty ogrodzeniowe- na wzór istniejących

k)    Płytki klinkierowe - o wymiarach 25x6cm, kolor w uzgodnieniu z Zamawiającym.

3.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU  I  MASZYN  DO WYKONYWANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH
Wykonawca jest  zobowiązany do używania  takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość  wykonywanych  robót.  Wykonawca  przedstawi  inspektorowi  nadzoru  inwestorskiego  kopie 
dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do  użytkowania  tam,  gdzie  jest  to  wymagane. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub urządzenia niegwarantujące realizacji umowy  mogą być zdyskwalifikowane 
przez Inspektora Nadzoru i niedopuszczone do realizacji robót. Sprzęt ma być utrzymywany w dobrym stanie 
i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami jego użytkowania.

 4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
Wykonawca jest zobowiązany dostosowania takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
stan i jakość transportowanych materiałów.  Podczas transportu wszystkie materiały przewożone  powinny 
być  zabezpieczone  przed  uszkodzeniem  i  utratą  stateczności.  Transport  powinien  być  bezpieczny  i  nie 
stwarzać zagrożenia dla osób transportujących te materiały. 
Wykonawca jest zobowiązany na bieżąco usuwać, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia 
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  WYKONANIA ROBÓT   BUDOWLANYCH
5.1 Wymagania ogólne
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową  oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów  robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi  w  dokumentacji   projektowej  lub 
przekazanymi na piśmie przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Wykonawca jest zobowiązany  do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy.
5.2 Wymagania szczegółowe
5.2.1 Roboty rozbiórkowe
Roboty  rozbiórkowe należy prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra  Infrastruktury z dnia 
06.02.2003 r. z sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas w wykonywania robót budowlanych.
5.2.2 Roboty ziemne.
Jeżeli  w  dokumentacji  technicznej  nie  określono  inaczej  dopuszcza  się  stosowanie  następujących 
bezpiecznych nachyleń skarp: 
− w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1 
− w gruntach mało spoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25 
− w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5 
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W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące zabezpieczenia: 
•  w  pasie  terenu  przylegającym  do  górnej  krawędzi  wykopu  na  szerokości  równej  3-krotnej  głębokości 
wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć spadki umożliwiające odpływ 
wód opadowych. Naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno być 
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń. Stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od 
występowania niekorzystnych czynników. 
5.2.3 Wykonywanie robót zbrojarskich
Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów 
powinien być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu. Dla zachowania właściwej otuliny należy układane 
w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej 
grubości otulenia. Przewiduje się zbrojenie w postaci siatek z prętów żebrowanych d=12mm, rozstaw prętów 
10x10cm.
5.2.4  Wykonywanie robót betoniarskich
Roboty betoniarskie muszą być wykonywane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN206-1:2003 i PN-63/B-
06251. Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora . Przed przystąpieniem do 
układania betonu należy sprawdzić : położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z projektem, czystość 
deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny. 
Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5O C.
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75m od powierzchni, na którą spada. W 
przypadku,  gdy  wysokość  ta  jest  większa,  należy  mieszankę  podawać  za  pomocą  rynny  zsypowej  (do 
wysokości 3,0m)  lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0m).
Przerwy  w  betonowaniu  należy  sytuować  w  miejscach  uprzednio  przewidzianych  i  uzgodnionych  z 
projektantem. 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.  Zabiegi  te  wykonać 
bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.
Bezpośrednio  po  zakończeniu  betonowania  zaleca  się  przykrycie  powierzchni  betonu  osłonami 
zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem.
Przy  temperaturze  otoczenia  wyższej  niż  +5  O  C  należy  nie  później  niż  po  12  godz.  Od  zakończenia 
betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej  przez 7 dni,  przez 
polewanie co najmniej 3 razy na dobę.
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +15 O C należy polewać beton w ciągu pierwszych trzech dni co 3 
godziny i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę.
5.2. 5Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
Podsypka 
Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać + 1 cm.
Warunki atmosferyczne
Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać przy temperaturze 
otoczenia  nie  niższej  niż  +5oC.  Dopuszcza  się  wykonanie  nawierzchni  jeśli  w  ciągu  dnia  temperatura 
utrzymuje się w granicach od 0oC do +5oC, przy czym jeśli w nocy spodziewane są przymrozki kostkę należy 
zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze słomy, papą itp.).
Ułożenie nawierzchni z kostek
Nawierzchnie  chodników z  kostki  gr  6cm.  Kostki  należy układać  w taki  sposób,  aby szczeliny miedzy 
kostkami wynosiły od 2mm do 3mm. 
Prawidłowe odwodnienie powierzchniowe projektowanych nawierzchni zapewnione jest poprzez właściwy 
układ  spadków  poprzecznych  i  podłużnych.  Warstwa  nawierzchni  z  kostki  powinna  być  wykonana  z 
elementów o jednakowej grubości. Na większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w 
tej samej partii materiału, w której niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki. Układanie 
kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie.
Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania podsypka 
zagęszcza się.  Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, 
włazów itp.) powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm 
do 10 mm powyżej korytek ściekowych (ścieków).
Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać elementy kostkowe 
wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe i odpowiednio 
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fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką 
ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.).
Ubicie nawierzchni z kostek
Ubicie  nawierzchni  należy  przeprowadzić  za  pomocą  zagęszczarki  wibracyjnej  (płytowej)  z  osłoną  z 
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca.
Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie w 
kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez 
ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki.
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe.
Spoiny i szczeliny dylatacyjne
Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 mm.
W  przypadku  stosowania  prostopadłościennych  kostek  brukowych  zaleca  się  aby  osie  spoin  pomiędzy 
dłuższymi  bokami  tych  kostek  tworzyły  z  osią  drogi  kąt  45o,  a  wierzchołek  utworzonego kąta  prostego 
pomiędzy spoinami miał kierunek odwrotny do kierunku spadku podłużnego nawierzchni.
Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić  piaskiem. Wypełnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu 
warstwy  piasku  i  wmieceniu  go  w  spoiny  na  sucho  lub,  po  obfitym  polaniu  wodą  -  wmieceniu  papki 
piaskowej szczotkami względnie rozgarniaczkami z piórami gumowymi.
5.2.6 Krawężniki 
Roboty  ziemne  (wykopy)  związane  z  wykonaniem  koryta  gruntowego  pod  ławę  betonową  z  oporem, 
wykonane będą ręcznie. Po wytyczeniu ława betonowa wykonana będzie z betonu klasy B 10, we wcześniej 
przygotowanym  korycie  gruntowym.  Wykonanie  ławy  betonowej  polega  na  rozścieleniu  dowiezionego 
betonu  oraz  odpowiednim  jego  zagęszczeniu.  Wykonana  ława  wraz  z  oporem  po  zagęszczeniu  betonu 
powinna odpowiadać wymiarami oraz kształtem  rysunkowi z Dokumentacji Projektowej.
Na wykonanej ławie betonowej należy rozścielić ręcznie podsypkę cementowo – piaskową grubości 5 cm, 
celem prawidłowego osadzenia krawężnika. Podsypkę cementowo – piaskową wykonać należy w proporcji 
1:4. Roboty związane z wbudowaniem krawężników winny być wykonane przy temperaturze otoczenia nie 
niższej  niż  5ºC.  Wbudowanie  krawężnika  należy  dokonać  zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową.  Przy 
wbudowaniu  krawężnika  należy  bezwzględnie  przestrzegać  wytyczonej  trasy  przebiegu  krawężnika  oraz 
usytuowania wysokościowego, zgodnego z Dokumentacją Projektową. 
Spoin między krawężnikami po oczyszczeniu należy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową, przy użyciu 
300 kg cementu na 1 m3 piasku. 
5.2.7 Obrzeża
Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu, zewnętrzna ściana obrzeża powinna 
być  obsypana  piaskiem,żwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym,  starannie ubitym.  Spoiny nie 
powinny przekraczać szerokości  1cm,.Należy je  wypełnić  piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową w 
stosunku 1;2. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH
6.1. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  robót,  jakości  materiałów  i  elementów,  zapewni 
odpowiedni system kontroli oraz możliwość pobierania próbek i badania materiałów i robót.
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania próbek.
6.2.Kontrola materiałów
Odbiór  materiałów  przeprowadzany  jest  bezpośrednio  po  dostarczeniu  ich  na  budowę  i  polega  na 
sprawdzeniu ich właściwości technicznych zgodnie z wymogami odpowiednich norm przedmiotowych lub 
świadectw dopuszczenia dostosowania w budownictwie.
6.3 Kontrola robót
6.3.1 Kontrola zbrojenia
Zbrojenie wszystkich elementów żelbetowych powinno być poddane kontroli przed zabetonowaniem. 
Kontrola zbrojenia obejmuje: 
a) oględziny, 
b) badanie zgodności wykonania zbrojenia z obowiązującymi przepisami, 
c) badanie zgodności wymiarów i usytuowania zbrojenia z projektem, 
6.3.2 .Kontrola betonu 
Podczas robót betonowych należy przeprowadzać systematyczną kontrolę dla bieżącego ustalania:
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− jakości składników betonu oraz prawidłowości ich składowania, 
− dozowania składników mieszanki betonowej, 
− jakości mieszanki betonowej w czasie transportu, układania i zagęszczania, 
− cech wytrzymałościowych betonu, 
− prawidłowości przebiegu twardnienia betonu, terminów rozdeskowania oraz częściowego lub 

całkowitego obciążenia konstrukcji. 
Dla każdej partii betonu powinno być wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości betonu. 
Najdłuższy okres na wystawienie zaświadczenia o jakości nie może być dłuższy niż 3 miesiące, licząc od 
daty rozpoczęcia produkcji betonu zaliczanego do danej partii. Zaświadczenie o jakości powinno zawierać 
następujące dane merytoryczne: 
a) charakterystykę betonu, jak klasę betonu, jego cechy fizyczne oraz inne niezbędne dane, 
b) wyniki badań kontrolnych wytrzymałości betonu na ściskanie oraz typ próbek stosowanych do badania, 
c) wyniki badań dodatkowych (nasiąkliwość, mrozoodporność, wodoodporność), 
d) okres, w którym wyprodukowano daną partię betonu, 
Dokumentacja kontroli betonu powinna w sposób ścisły odzwierciedlać jakość i ilość użytych składników 
oraz  sposób  i  warunki  wykonania,  twardnienia,  a  także  rzeczywiste  cechy  betonu  znajdującego  się  w 
konstrukcji. 
6.3.3 Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje .
− Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego nawierzchni, krawężników, obrzeży, ścieków
− Równość podłużną i poprzeczną, spadki poprzeczne i szerokość,
− Rozmieszczenie  i  szerokość  spoin  i  szczelin  w  nawierzchni,  pomiędzy  krawężnikami,  obrzeżami, 

ściekami oraz wypełnienie spoin i szczelin
6.3.4 Sprawdzenie ustawienia krawężnika i obrzeża
Przy ustawianiu krawężnika, badaniu podlegają: 
a) równość górnej powierzchni krawężnika, sprawdzana w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 
100  m długości,  która  może  wykazywać  prześwit  nie  większy  niż  1  cm pomiędzy  górną  powierzchnią 
elementu a przyłożoną czterometrową łatą, 
b) wypełnienie spoin, sprawdzane na każdych 10 metrach ustawionego krawężnika, przy czym wymagane 
jest całkowite wypełnienie badanej spoiny, 
c) szerokość spoin, sprawdzana na każdych 10 metrach ustawionego krawężnika, która nie może być 
większa od 1 cm.
6.4 Dokumentacja budowy
Dokumentacja budowy obejmuje :
− pozwolenie na budowę  wraz z załączonym projektem budowlanym,
− dziennik budowy,
− protokoły odbiorów częściowych i końcowych,
− książkę obmiarów robót,
− certyfikaty na znak bezpieczeństwa , deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobaty techniczne
− protokoły konieczności dotyczące robót dodatkowych i kosztorysy na te roboty.
Wykonawca  jest  zobowiązany do prowadzenia  dokumentacji  budowy,  przechowywania  jej  we właściwie 
zabezpieczonym miejscu oraz udostępniania do wglądu przedstawicielom uprawnionych organów. 

7. OBMIARY ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar  robót  ma  za  zadanie  określić  faktyczny  zakres  wykonanych  robót   wg  stanu  na  dzień  jego 
przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z wymogami 
zawartymi  w  projekcie  budowlanym,  a  ich  ilość  podaje  się  w  jednostkach  ustalonych  w  wycenionym 
przedmiarze  robót  wchodzącym  w  skład  umowy.  Obmiaru  robót  dokonuje  wykonawca  po  pisemnym 
powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego. 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Obmiaru  dokonuje  się  zgodnie  z  wytycznymi  i  założeniami  zawartymi  w katalogach  KNR lub  KNNR. 
Objętości wyliczane będą  w m3, powierzchnie w m2, długości w m, a sprzęt i urządzenia w szt.Ilość robót 
określa  się  na  podstawie  projektu  z  uwzględnieniem zmian  zaakceptowanych  przez  inspektora  nadzoru 
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inwestorskiego i sprawdzonych w naturze. 
7.3 . Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany w  czasie  dokonywania  obmiaru  robót  muszą  być 
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jeżeli  urządzenia te lub sprzęt wymagają  badań 
atestujących, to wykonawca musi posiadać ważne świadectwa legalizacji.
7.4 .Czas przeprowadzenia obmiaru.
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i w terminach określonych w umowie bądź 
uzgodnionym przez Wykonawcę i Inwestora.
Obmiary robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza sie bezpośrednio po ich wykonaniu lecz 
przed zakryciem.

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH
Wykonawca zgłaszał będzie inwestorowi do odbioru roboty ulegające zakryciu i zanikające.
Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie o wykonanie 
robót budowlanych. 
Do odbioru wykonawca jest obowiązany przygotować następujące dokumenty:
− oświadczenie wykonawcy o zagospodarowaniu materiałów rozbiórkowych zgodnie z przepisami,
− protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu,
− deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  wbudowanych  materiałów,  certyfikaty  na  znak 

bezpieczeństwa.

9. PŁATNOŚCI
Zasady  odbiorów  i  płatności  za  ich  wykonanie  i  określa  umowa.  Płatności  na  podstawie  przyjętego 
kosztorysu ofertowego. Cena obejmuje: dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy, wykonanie 
robót,  montaż  i  demontaż  sprzętu  niezbędnego  do  wykonania  robót,  uporządkowanie  i  oczyszczenie 
stanowiska  pracy  z  resztek  materiału  ,  usunięcie  z  terenu  budowy   i  zagospodarowanie  materiałów 
rozbiórkowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 Przepisy związane
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami. 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane przez władze państwowe jaki i 
lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi 
robotami  i  będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji 
robót.
Najważniejsze przepisy prawne:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. z 2003 r.,  Nr 207 poz. 2016 z późniejszymi 
zmianami)

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. z 2003 r Nr 
80 poz. 717 z późn. zmianami)

3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r w sprawie 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania 
robót budowlanych (Dz.U. z 1995 r.  Nr 10 poz. 48) 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 .04.  2002 r w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r.  Nr 75 poz. 690 z późn. 
zmianami)

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

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za spełnienie 
wszystkich wymagań prawnych  w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie 
informował inspektora nadzoru inwestorskiego o swoich działaniach w tym zakresie przedstawiając kopie 
atestów i innych wymaganych świadectw.
 
10.3 Normy związane
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PN-EN 206:1-2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność (zmiany 
PN- EN 206:1-2003/Ap1:2004, PN-EN 206:1-2003/A1:2005, PN-EN 206:1-
2003/A2:2006) 

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 
powszechnego użytku (zmiany PN-EN 197-1:2002/A1:2005)

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu (zmiany PN-EN 12620:2004/AC:2004)

PN-H-84023-06:1989/
A1:1996 

Stal określonego zastosowania - Stal do zbrojenia betonu- Gatunki

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie.

PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania

PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane.

PN-ISO 6935-2/Ak:1998  Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek

PN-EN 1340:2004/AC:2007 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań.
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