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D - M - 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót drogowych. 
1.2. Zakres stosowania SST 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy. Zaleca się wykorzystanie SST 
przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi dla poszczególnych asortymentów robót drogowych. 
1.4. Określenia podstawowe 
 Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-użytkową 
(drogę) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus 
ziemny, węzeł). 
1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i 
odpowiednio utwardzony. 
1.4.3. Długość mostu - odległość między zewnętrznymi krawędziami pomostu, a w przypadku mostów 
łukowych z nadsypką - odległość w świetle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowej. 
1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z 
wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 
1.4.5. Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 
obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 
1.4.6. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 
dokument przebiegu robót budowlanych oraz  zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. 
1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkodą terenową dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu 
pieszego. 
1.4.8. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
1.4.9. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
1.4.10. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami 
dzielącymi jezdnie. 
1.4.11. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 
1.4.12. Konstrukcja nośna (przęsło lub przęsła obiektu mostowego) - część obiektu oparta na podporach 
mostowych, tworząca ustrój niosący dla przeniesienia ruchu kołowego, pieszego. 
1.4.13. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów. 
1.4.14. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni. 
1.4.15. Rejestr obmiarów - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do 
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych 
załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 
1.4.16. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 
1.4.17. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 
1.4.18. Most - obiekt zbudowany nad przeszkodą wodną dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu 
pieszego. 
1.4.19. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu 
na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i czynników 

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

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

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

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

Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 
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f) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje zabezpieczenia 
nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. Może zawierać warstwę 
mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 

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

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

i) Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do nawierzchni. 
1.4.20. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi 
lub obiektu mostowego. 
1.4.21. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych i przepust. 
1.4.22. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia 
ruchu publicznego na okres budowy. 
1.4.23. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 
przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego 
rodzaju robót budowlanych. 
1.4.24. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim 
drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i 
budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 
1.4.25. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się pojazdów, umieszczenia 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia 
konstrukcji nawierzchni. 
1.4.26. Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 
1.4.27. Podłoże ulepszone - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona w celu 
umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni. 
1.4.28. Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie pisemnej, 
dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
1.4.29. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
1.4.30. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita 
modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym) istniejącego 
połączenia. 
1.4.31. Przepust - obiekty wybudowane w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służące do przepływu 
małych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kołowego, pieszego. 
1.4.32. Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp. 
1.4.33. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na 
przykład droga, kolej, rurociąg itp. 
1.4.34. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, 
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
1.4.35. Przyczółek - skrajna podpora obiektu mostowego. Może składać się z pełnej ściany, słupów lub innych 
form konstrukcyjnych, np. skrzyń, komór. 
1.4.36. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
1.4.37. Rozpiętość teoretyczna - odległość między punktami podparcia (łożyskami), przęsła mostowego. 
1.4.38. Szerokość całkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odległość między zewnętrznymi krawędziami 
konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadłej do osi podłużnej, obejmuje całkowitą szerokość konstrukcyjną 
ustroju niosącego. 
1.4.39. Szerokość użytkowa obiektu - szerokość jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczególnych 
rodzajów ruchu oraz szerokość chodników mierzona w świetle poręczy mostowych z wyłączeniem konstrukcji 
przy jezdni dołem oddzielającej ruch kołowy od ruchu pieszego. 
1.4.40. Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej ich 
wykonania. 
1.4.41. Tunel - obiekt zagłębiony poniżej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu 
pieszego. 
1.4.42. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linią kolejową lub inną drogą dla bezkolizyjnego zapewnienia 
komunikacji drogowej i ruchu pieszego. 
1.4.43. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub 
technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie 
może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli 
drogowej lub jej elementu. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
 Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz 
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów 
głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa 
komplety SST. 
 Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 
chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali 
na własny koszt. 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 
 Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem 
podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 
− Zamawiającego, 
− sporządzoną przez Wykonawcę. 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
 Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera Wykonawcy 
stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
 W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 
 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
 W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SST. 
 Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli 
muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
 W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST i 
wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty 
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
a) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych („pod   ruchem”) 
 Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w sposób 
określony w D-M-00.00.00, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego 
robót. 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z 
odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót 
w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być 
aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. 
 W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w 
ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
 Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest 
to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
 Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera. 
 Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera, tablic 
informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane 
przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 
cenę umowną. 
b) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym 
 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu 
aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
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 Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w 
tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne 
do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
 Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera, tablic 
informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane 
przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 
cenę umowną. 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
 
 W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla 
osób lub 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, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

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

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
 Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
 Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w 
maszynach i pojazdach. 
 Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
 Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
 Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
 Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać 
zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
 Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie 
informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni 
właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
 Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie 
budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego 
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie 
z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i 
urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory www.pdffactory.pl/

http://www.pdffactory.pl/
http://www.pdffactory.pl/


1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
 Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do 
przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 
Inżyniera. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 
ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich 
robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera. 
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 
 W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
 Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez Inżyniera). 
 Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, 
do momentu odbioru ostatecznego. 
 Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien 
rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie 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 Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
 Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych 
oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. 
 Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z 
danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane 
z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
 Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest 
zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
 Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi. 
 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek źródła. 
 Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do robót. 
 Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
 Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do 
wymagań umowy lub wskazań Inżyniera. 
 Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych 
wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy. 
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 Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 
danym obszarze. 
2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 
 Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia 
zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu 
sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod 
względem jakości. 
 W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane następujące 
warunki: 
a) Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie 

przeprowadzania inspekcji, 
b) Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się 

produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy. 
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
 Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych 
materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
przewartościowany przez Inżyniera. 
 Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były 
dostępne do kontroli przez Inżyniera. 
 Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inżynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 
 Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 
tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych 
przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 
Inżyniera. 
3. Sprzęt 
 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach 
sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 
 Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera 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 przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 
 Wykonawca dostarczy Inżynierowi 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 Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację 
przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego 
zgody. 
 Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
4. Transport 
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
 Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera, 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. Środki 
transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez 
Inżyniera, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
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 Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
5. Wykonanie Robót 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, 
projektu organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera. 
 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 Inżyniera. 
 Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 
robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
 Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 
 Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach 
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
 Polecenia Inżyniera 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. 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Program zapewnienia jakości  
 Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu 
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, 
kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz 
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 
 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, 
− bhp., 
− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót, 
− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
− sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi; 

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

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

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

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

− sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 
 Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
 Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań 
w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
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 Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i SST 
 Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, 
aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
 Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. 
 Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
 Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier 
natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość 
tych materiałów. 
 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
6.3. Pobieranie próbek 
 Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 
na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. 
 Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
 Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
 Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i 
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
6.4. Badania i pomiary 
 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 
 Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki 
do akceptacji Inżyniera. 
6.5. Raporty z badań 
 Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
 Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez 
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera 
 Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier 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. 
 Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 
oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 
Wykonawcę. 
 Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 
koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo 
oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją 
projektową i SST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 
 Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

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

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

są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 
i które spełniają wymogi SST. 

 W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
 Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inżynierowi. 
 Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
6.8. Dokumenty budowy 
(1) Dziennik budowy 
 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami [2] spoczywa na 
Wykonawcy. 
 Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
 Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
 Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 
 Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
− datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
− datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
− uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
− uwagi i polecenia Inżyniera, 
− daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych                i ostatecznych 

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

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
− dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

robót, 
− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto 

je przeprowadzał, 
− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
− inne istotne informacje o przebiegu robót. 
 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inżynierowi do ustosunkowania się. 
 Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia 
lub zajęciem stanowiska. 
 Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest 
jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
(2) Rejestr obmiarów 
 Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w 
kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 
(3) Dokumenty laboratoryjne 
 Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być 
udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 
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(4) Pozostałe dokumenty budowy 
 Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące 
dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 
(5) Przechowywanie dokumentów budowy 
 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
 Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. 
 Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego. 
7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
 Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych 
robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
 Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
 Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie 
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie. 
 Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności 
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 
Inżyniera. 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
 Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 
wzdłuż linii osiowej. 
 Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako 
długość pomnożona przez średni przekrój. 
 Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami SST. 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inżyniera. 
 Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
 Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót. 
7.4. Wagi i zasady ważenia 
 Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST 
Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm 
zatwierdzonych przez Inżyniera. 
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 
 Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także 
w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
 Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
 Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
 Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. 
 Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem. 
8. Odbiór robót 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
 W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
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b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
8.2. 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. 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
 Odbioru robót dokonuje Inżynier. 
 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż 
w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. 
 Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 
projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
8.3. Odbiór częściowy 
 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier. 
8.4. Odbiór ostateczny robót 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. 
 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. 
 Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
 Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera 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 SST. 
 W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i 
robót poprawkowych. 
 W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 
odbioru ostatecznego. 
 W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji 
i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, 
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach 
umowy. 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1.dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona 
w trakcie realizacji umowy, 

2.szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne), 

3.recepty i ustalenia technologiczne, 
4.dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 
5.wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST,           i ew. PZJ, 
6.deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i ew. PZJ, 
7.opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do 

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

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

9.geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
10.kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory www.pdffactory.pl/

http://www.pdffactory.pl/
http://www.pdffactory.pl/


 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót. 
 Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
 Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 
9. Podstawa płatności 
9.1. Ustalenia ogólne 
 Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
 Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 
przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
 Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w 
dokumentacji projektowej. 
 Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
− robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu 

na teren budowy, 
− wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
− koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne D-M-00.00.00 
 Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w D-M-
00.00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
 Koszt  wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas 

trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inżynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i 
uzgodnień wynikających z postępu robót, 

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

barier i świateł, 
(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
 Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
10. przepisy związane 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414). 
2. Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia         1994 r. w sprawie 

dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 29). 
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami). 
  

M - 14.00.00. KONSTRUKCJE STALOWE. 
 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
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Specyfikacja techniczna „Wytwarzanie konstrukcji salowej" jest to opis robót obejmujący wykonanie  
zgodnie z obowiązującymi normami technicznymi oraz zasadami kontroli jakości zarówno materiałów i 
procesów produkcyjnych jak i gotowych wyrobów tj. części lub całej budowli mostowej o konstrukcji stalowej 
przy „Wzmocnieniu mostu drogowego w Dzierżysławicach". 
1.2. Zakres stosowna ST 
ST stanowi jeden z dokumentów przetargowych przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
W ramach zawartej umowy (kontraktu) na wykonanie robót jest elementem regulującym sprawy jakości 

produkcji między Inżynierem (Zamawiającym) a Wykonawcą. 
Inżynier dla wytwarzania i montażu danej konstrukcji może również w umowie z wytwórcą ustanowić 
specyfikację szczegółową określającą dodatkowe wymagania lub zmiany w stosunku do specyfikacji technicznej 
w zależności do potrzeb . 
1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonaniu, remoncie  i odbiorze 
konstrukcji stalowej  występującej  na obiekcie  mostowym. Szczególnie dotyczy to prac związanych z  : 
• obróbką elementów 
• połączeniem (spawaniem) - scaleniem . 
1.4. Określenia podstawowe 
Komisarz odbiorczy Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej – osoba fizyczna uprawniona do odbioru 
technicznego w hucie stali konstrukcyjnej przeznaczonej na mosty, wyznaczona przez Głównego Inspektora 
Kolejowego Dozoru Technicznego (Warszawa, ul.Grójecka 17) 
Komisja, Kwalifikacyjna. Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej -organ MTiGM nadający prawo 
wykonywania mostów drogowych, pieszych i kolejowych o konstrukcji stalowej przedsiębiorstwom 
wytwarzającym konstrukcje i wykonującym montaże i remonty mostów (Sekretariat Komisji: Warszawa, 
ul.Jagiellońska 80), 
Świadectwo Dopuszczenia - obowiązujące na wszystkie materiały produkcji krajowej i importowane 
wbudowane na trwale do mostów na drogach publicznych. Zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym do 
Ustawy "Prawo Budowlane" wydanym przez Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z 
dnia 20 kwietnia 1975 roku jednostką upoważnioną do ich wydawania jest Instytut Badawczy Dróg i Mostów 
(Warszawa, ul.Jagiellońska 80) . Świadectwa dopuszczenia nie wymaga stal konstrukcyjna wytwarzana w 
polskich hutach pod nadzorem Komisarza Odbiorczego Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej . 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z projektem i ST oraz zaleceniami i poleceniami Inżyniera. Przed 
przystąpieniem do realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do opracowania własnym kosztem i staraniem 
oraz przedstawienia do akceptacji Zamawiającego n/w dokumentacji wykonawczej : 

Rysunki warsztatowe opracowane z uwzględnieniem podniesienia wykonawczego określonego w części 
rysunkowej projektu technicznego oraz podziałem na elementy wysyłkowe do transportu i montażu. 
Wymiary liniowe w tych rysunkach winny być ustalone z dokładnością do l mm.  

Projekt technologii spawania zawierający : 
• metodę spawania, sprzęt i materiały 
• kolejność wykonania spoin, przy której występują najmniejsze odkształcenia i naprężenia spawalnicze (dla 

styków spawanych) 

• pozycje łączonych elementów przy spawaniu 
• sposób prostowania elementów po spawaniu 
• przygotowanie brzegów elementów i rowków do spawania zgodnie z PN-65/M-69013, PN-75/M-69014, PN-
73/M-69015, PN-74/M-69016, PN-65/M-69017, 
• rodzaje obróbki spoin, 
• metody kontroli i badań. 
c) Projekt organizacji budowy uwzględniający wytyczne organizacji budowy oraz sprzęt przewidziany do 

zastosowania przez wykonawcę i warunki budowy. Do projektu organizacji budowy należy projekt 
transportu, technologii montażu oraz projekty rusztowań i innych tymczasowych konstrukcji 
pomocniczych. Projekt ten powinien zagwarantować całkowite bezpieczeństwo ludzi i montowanej 
konstrukcji. 

d) Projekt technologii zabezpieczeń antykorozyjnych przewidzianych niniejszym projektem 
technicznym, obejmujący : 

• metody przygotowania powierzchni wg PN-70/H-97050 i PN-70/H-04651 z oddzielnym uwzględnieniem 
styków montażowych i łożysk, 

• warunki przeprowadzenia prac antykorozyjnych zarówno w wytwórni jak i po zmontowaniu konstrukcji, 
uwzględniając zagadnienie zabezpieczenia antykorozyjnego styków montażowych w trakcie montażu, 
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• technologię wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych w wytwórni oraz na placu budowy, z 
uwzględnieniem różnic w zabezpieczeniu poszczególnych elementów konstrukcji, naprawy uszkodzeń 
powłok w czasie montażu i zabezpieczenia styków montażowych, 

• szczegóły techniczne rozwiązań zabezpieczeń antykorozyjnych 
poszczególnych elementów konstrukcji, szczególnie przy dylatacjach i innych elementach wymagających 
większej staranności, 

• wymagania w zakresie dozoru wykonywania i kontroli, 
• zestawienie materiałów i sprzętu do wykonania pokrycia z podziałem na część dotycząca wykonania 

konstrukcji i część dotycząca montażu. 

2. MATERIAŁY 

2.1.Akceptacja, użytych materiałów 
Wytwórca jest zobowiązany do dokumentowania odpowiedniej jakości wszystkich partii materiałów . 
Do budowy mostów stosować można wyłącznie materiały, których dostawcy posiadają Świadectwa 
Dopuszczenia. Wyjątkowo można stosować materiały, dla których Instytut Badawczy Dróg i Mostów wydał 
Tymczasowe Świadectwa Dopuszczenia. W tym przypadku użycie materiału musi odbywać się zgodnie z 
warunkami określonymi przez IBDiM w Tymczasowym Świadectwie . 
2.2. Sta1 konstrukcyjna 
2.2.1 Gatunki stali konstrukcyjnej 
Do wytwarzania stalowych konstrukcji mostowych należy używać stal zgodnie z PN-82/S-10052. Inne gatunki 
stali (np. pochodzące z importu) mogą być zastosowane przez Wytwórcę za zgodą Inżyniera, jeśli posiadają 
Świadectwa Dopuszczenia IBDiM. 
2.2.2  Tryb postępowymi przy dostawach stali 

Wyroby ze stali konstrukcyjnej gatunków zgodnych z PN-82/S-10052 przeznaczone do wytworzenia 
stalowej konstrukcji mostowej podlegają odbiorowi dokonywanemu przez Komisarza Odbiorczego 
Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej. 

Wytwórca konstrukcji, powinien w porozumieniu z Inżynierem powiadomić Komisarza Odbiorczego MTGiM o 
złożeniu zamówienia u wytwórcy stali konstrukcyjnej. Powiadomione! Komisarza powinno wyprzedzać co 
najmniej na i5 dni termin rozpoczęcia wytwarzania stali. Wytop stali konstrukcyjnej i jej przetwarzanie na 
wyroby nie może rozpocząć się bez zgody i zatwierdzenia technologii przez Komisarza MTGiM. Komisarz 
Odbiorczy dokonuje wszelkich czynności kontrolnych i badań zgodnie 2 wymaganiami przedmiotowych norm 
na koszt wytwórcy stall konstrukcyjnej. Rozpoczęcie wytwarzania stali bez powiadomienia Komisarza i jego 
zgody jest podejmowane na ryzyko wytwórcy stali. 
Użycie wyrobów ze stali konstrukcyjnej, których wytop i przetwarzanie nie było kontrolowane przez Komisarza 
u Wytwórcy stali, może być dokonane tylko po przeprowadzeniu odbioru przez Komisarza. W tym przypadku 
Komisarz Odbiorczy MTGiM dokonuje wszelkich czynności kontrolnych i badań zgodnie z wymahaniami norm 
przedmiotowych, a także badań dodatkowych, których konieczność określa sam, na koszt własny Wytwórcy 
stalowej konstrukcji mostowej. Wyroby stalowe muszą : 
a)  mieć atesty hutnicze i zaświadczenia odbioru przez komisarza odbiorczego Ministerstwa Transportu i 
Gospodarki Morskiej, 
b)  mieć wybite znaki cechowania, oznaczenia cechowania kolorowego, kolorowych przewieszek ze znakami 
zgodnie z PN-73/H-01102. 
c)  spełniać wymagania określone w normach przedmiotowych: 
• dla blach uniwersalnych i grubych  PN-83/H-92120, PN-79/H-92146 i PN-83/H-92203 
• dla blach nieckowatych i cylindrycznych  PN-81/H-92121 
• dla blach żeberkowych  PN-73/H-92127 
• dla walcówki, prętów i kształtowników  PN-81/H93000,  PN-85/H-93001 
• dla kątowników równoramiennych  PN-81/H-93401 
• dla kątowników nierównoramiennych  PN-81/H-93402 
• dla ceowników  PN-86/H-93403 
• dla teowników  PN-86/H-93406 
• dla dwuteowników  PN-86/H-93407 
• dla lin  PN-68/M-80201 
• dla stali i staliwa do wyrobu łożysk  PN-82/S-10052 

W przypadkach braku atestów hutniczych lub w przypadkach uzasadnionych wątpliwości kontrola 
wewnętrzna wytworni lub Inżynier winny zarządzić przeprowadzenie badań w celu określenia składu 
chemicznego i/lub cech wytrzymałościowych stali. Koszty tych badań obciążają wykonawcę (wytwórcę) , jako 
zobowiązanego do przedstawienia świadectw i atestów. 
2.2. Materiały spawalnicze 
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Materiały spawalnicze używane do spawania konstrukcji winny pod względem wytrzymałościowym być 
dostosowane do materiału łączonych elementów. Takich materiałów należy również używać do mocowania 
wszelkiego rodzaju elementów oprzyrządowania, uchwytów i przepałów technologicznych. Materiały 
spawalnicze powinny odpowiadać wymaganiom podanym w normach : 
• dla elektrod PN-74/M-69430 i PN-88/M-69420 
• dla drutów spawalniczych PN-88/M-69420 
• dla topników do spawania łukiem krytym PN-73/M-69355 
• dla topników do spawania żużlowego PN-67/M-69356 . 

Materiały spawalnicze winny być zaopatrzone w atesty wytwórni. Szczegółowe wymagania dla 
materiałów spawalniczych winny być umieszczone w technologii spawania.  Podaje się jedynie orientacyjne 
wskazówki doboru elektrod w zależności od gatunku stali : 
• dla stali 18G2A elektrody EB 1.50 lub EB 146 (na montażu). 

3. SPRZĘT 

    Sprzęt służący do wykonania konstrukcji stalowej musi być zaakceptowany przez Iżyniera. 
Wykonawca na żądanie Inżyniera jest zobowiązany do próbnego użycia sprzętu w celu sprawdzenia 

jego przydatności . Sprawdzenie powinno odbywać się w obecności przedstawiciela Inżyniera . 
4. TRANSPORT 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie elementów montażowych powinno odbywać się tak , aby 
powierzchnia stali była zawsze czysta, wolna zwłaszcza od substancji aktywnych chemicznie i zanieczyszczeń 
mogących utrzymywać wilgoć. Wyroby ze stali konstrukcyjnej powinny być utrzymywane w stanie suchym i 
składowane nad gruntem na odpowiednich podporach. Niedopuszczalne jest długotrwałe składowanie stali 
niezabezpieczonych przed opadami. 
4.1. Przygotowanie elementów konstrukcji do transportu 

Wszelkie uchwyty montażowe przyspawane do konstrukcji winny odpowiadać wymaganiom 
normowym. Zaczepianie elementów konstrukcji poza miejscami przewidzianymi projektem technologicznym 
jest zabronione. Wysyłane elementy konstrukcji lub zespoły elementów (bloki montażowe) należy oznakować 
zgodnie z planem montażu. Znaki powinny być umieszczone w takich miejscach, aby po zmontowaniu 
konstrukcji na placu budowy pozostały widocznymi. Elementy powinny być przygotowane na pełny wymiar . 
4.2. Transport konstrukcji 
Załadowanie konstrukcji na środki transportowe (wagony kolejowe, samochody, statki wodne) powinno 
odpowiadać wymaganiom dotyczącym skrajni ładunkowej wg PN-69/K-02057 i PN-70/K-02056 i przepisów o 
skrajni ładunkowej w transporcie samochodowym i wagonowym. 
Konstrukcja powinna być załadowana w sposób wykluczający możliwość przewrócenia, zsunięcia się całości 
lub części ładunku, przekroczenia skrajni ładunkowej wskutek przesunięcia ładunku oraz zabezpieczający przed 
nadmiernym odkształceniem, przekroczeniem wytrzymałości i utratą stateczności konstrukcji. 
Elementy wiotkie należy odpowiednio usztywnić w celu ochrony przed wyboczeniem podczas ładowania i 
transportu. Drobne elementy powinny być jednoznacznie oznakowane tak, by były wbudowane w tym samym 
miejscu gdzie były próbnie montowane. 
 
 
4.3. Składowanie konstrukcji 
Konstrukcję na placu budowy należy układać na podkładkach ( np. podkładach kolejowych) izolujących ją od 
bezpośredniego kontaktu z ziemią i wodą. 

Konstrukcję należy układać w taki sposób, aby uniemożliwić gromadzenie się wewnątrz lub na niej wód 
opadowych albo śniegu. Zapewnić należy jej stateczność i zabezpieczyć przed odkształceniem, szczególnie 
przy  układaniu elementów konstrukcji w stosy. Elementy konstrukcji należy układać na składowisku w 
kolejności odwrotnej w stosunku do kolejności podawania ich do montażu. 

W razie uszkodzenia konstrukcji podczas transportu lub składowania winna być ona naprawiona przy 
zachowaniu warunków dla prostowania elementów. Sposób przeprowadzenia naprawy winien być uzgodniony z 
Inżynierem i projektantem konstrukcji (szczególnie jeśli wymagane będą prace spawalnicze), naprawa powinna 
być odnotowana w dzienniku budowy i przeprowadzona pod nadzorem Inżyniera. 

W razie uszkodzenia podczas transportu lub składowania powłok ochronnych należy uszkodzone 
miejsca bezzwłocznie ponownie zabezpieczyć. V przypadku długotrwałego (ponad 1/2 roku) składowania 
konstrukcji należy dokonać szczegółowego przeglądu zabezpieczeń antykorozyjnych i ustalić sposób tych 
zabezpieczeń odpowiedni do przewidywanego okresu składowania. W czasie jego trwania należy dokonywać 
okresowych przeglądów. 
5. WYKONANIE KONSTRUKCJI STALOWEJ 

5.1. Obróbka elementów 
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5.1.1. Cięcie elementów 
Cięcie elementów można wykonać dla stali 18G2A mechanicznie nożycami lub piła albo dlawszystkich 

gatunków stali stosować cięcie gazowe (tlenowe) automatyczne lub półautomatyczne a dla elementów 
pomocniczych i drugorzędnych również ręczne. 

Brzegi po cięciu powinny być oczyszczone z gratu, naderwań. Przy cięciu nożycami podniesione brzegi 

powierzchni cięcia należy wyrównać na odcinkach wzajemnego przylegania z powierzchnią cięcia 

elementów sąsiednich oraz stępić powierzchnie ciecia . 

Arkusze nie obcięte w hucie należy obcinać co najmniej 20 mm z każdego brzegu. Ostre brzegi po cięciu 
należy wyrównać i stępić przez wyokrąglenie promieniem r =2 mm lub większym. Przy cięciu tlenowym 
można pozostawić bez obróbki mechanicznej te brzegi, które będą poddane przetopieniu w następnych 
operacjach spawania oraz te, które osiągnęły klasę jakości nie gorszą niż 3-2-2-4 wg PN-76/M-69774. Po 
cięciu tlenowym powierzchnie cięcia i powierzchnie przyległe powinny być oczyszczone z żużla, gratu, 
nacieków i rozprysków materiału. 

5.1.2. Prostowanie i gięcie elementów 
Prostowanie i gięcie na zimno w walcach i prasach blach grubych i uniwersalnych, płaskowników i 
kształtowników dopuszcza się w przypadkach, gdy promienie krzywizny r są nie mniejsze, a strzałki ugięcia f 
nie większe niż graniczne dopuszczalne wartości podane w tabeli l z PN-89/S-10050. 
Przy prostowaniu i gięciu na zimno nie wolno stosować uderzeń, a stosować należy siły statyczne. W przypadku 
przekroczenia dopuszczalnych wartości strzałki ugięcia lub promienia krzywizny podanych w tabeli l 
prostowanie i gięcie elementów stalowych należy wykonać na gorąco po podgrzaniu do temperatury kucia i 
zakończyć w temperaturze nie niższej niż 750°C. C. Obszar nagrzewania materiału powinien być 1,5 do 2 razy 
większy niż obszar prostowany lub odkształcany. Kształtowniki należy nagrzewać równomiernie na całym 
przekroju. 

Chłodzenie elementów powinno odbywać się powoli w temperaturze otoczenia nie niższej niż 
+5°C, bez użycia wody. 
5.2. Przygotowanie elementów do spawania  
5.2.1. Przygotowanie brzegów i powierzchni elementów do spawania 

Brzegi i powierzchnie elementów powinny być przygotowane do spawania zgodnie z projektem 
technologii spawania oraz 2.1.1. 

Powierzchnie brzegów powinny być na tyle gładkie, aby parametry charakteryzujące powierzchnię 
cięcia wg PN-76/M-69774 nie były większe niż dla klasy 2-2-2-2, a przy g głębokim przetopie materiału 
rodzimego nie większe niż dla klasy 3-3-3-3. 
5.2.2. Powierzchnie przylegające 
Powierzchnie pracujące na docisk powinny być obrobione. Współczynnik chropowatości Ra tych powierzchni 
wg PN-87/M-04251 nie powinien być większy niż 2,5 µm. 
5.3. Składanie konstrukcji stalowej 

Spawanie konstrukcji należy wykonać zgodnie z projektem technologii spawania. Wszystkie prace 
spawalnicze można powierzyć jedynie wykwalifikowanym spawaczom, posiadającym aktualne uprawnienia. 
Niezależnie od posiadanych uprawnień zaleca się sprawdzenie aktualnych umiejętności spawaczy przez 
wykonanie próbnych złączy elektrodami stosowanymi do spawania przedmiotowej konstrukcji (szczególnie 
dotyczy elektrod zasadowych). Każda spoina powinna być oznaczona osobistym znakiem spawacza, wyoijanym 
na obu końcach krótkich spoin w odległości 10 do 15 mm od brzegu, a na długich spoinach w odległości co im 

Należy prowadzić dziennik spawania. W dzienniku spawania powinny być odnotowane wszelkie 
odstępstwa od dokumentacji technicznej i technologicznej jak również stwierdzone usterki wykonawstwa. 
Dziennik spawania powinien być prowadzony na bieżąco i tak samo potwierdzony przez Inżyniera (i Inspektora 
kontroli jakości). Za prowadzenie dziennika odpowiedzialny jest bezpośredni k-ierownik robót. 

Temperatura otoczenia przy spawaniu stali niskostopowych o zwykłej wytrzymałości powinna być 
wyższa niż 0° C, a stali o podwyższonej wytrzymałości wyższa niż +5°C. Niedopuszczalne jest spawanie 
podczas opadów atmosferycznych przy nie zabezpieczeniu przed nimi stanowisk roboczych i złączy spawanych. 
W utrudnionych warunkach atmosferycznych (wilgotność względna powietrza większa niż 80%, mżawka, 
wiatry o prędkości większej niż 5 m/sek., temperatury powietrza niższe niż podane wyżej) należy opracować i 
uzgodnić specjalne środki gwarantujące otrzymanie spoin należytej jakości. 

Powierzchnie łączonych elementów na szerokości nie mniejszej niż 15 mm od rowka spoiny należy 
przed spawaniem oczyścić ze zgorzeliny, rdzy, farby,tłuszczu i innych zanieczyszczeń do czystego metalu. 

Ukosowanie brzegów elementów można wykonywać ręcznie, mechanicznie lub palnikiem tlenowym, 
usuwając zgorzelinę i  nierówności. Wszystkie spoiny czołowe powinny być podpawane lub wykonane taką 
technologią (np. przez zastosowanie odpowiednich podkładek lub wycinanie grani i jej pod pawanie), aby grań 
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była jednolita i gładka. Dopuszczalna wielkość podtopienia lub wklęśnięcia grani w podspoinie  wg PN-85/M-
69775 wg klasy wadliwości Wl dla złączy specjalnej jakości i W2 dla złączy normalnej jakości. 

Obróbka spoin można wykonać ręcznie szlifierką lub frezarką albo stosować inną obróbkę mechaniczną 
pod warunkiem, że miejscowe zmniejszenie grubości przekroju elementu nie przekroczy 3 % tej grubości. 

Przygotowanie elementów do wykonania spoin (przygotowanie brzegów, rowków do spawania) należy 
wykonać wg PN-65/M-69013, PN-75/M-69014, PN-73/M-69015, PN-74/M-69016, PN-65/M-69017, PN-88/M-
69018. 

Do wykonania połączeń spawanych można używać wyłącznie materiałów spawalniczych 
przewidzianych w projekcie technologicznym. Materiały te powinny mieć zaświadczenie o jakości. Do 
wykonania spoin szczepnych należy stosować spoiwa w gatunku takim samym jak na warstwy przetopowe i na 
pierwsze warstwy wypełniając. 

Opakowanie , przechowywanie i transport elektrod , drutów do spawania i topników powinny być 
zgodne z wymaganiami obowiązujących norm i zaleceniami producentów. Wystąpienie na powierzchni otuliny 
elektrod tzw. wykwitów białych kryształów świadczy o długotrwałym przetrzymywaniu elektrod w wilgotnym 
powietrzu, a także o wejściu wody w reakcję chemiczną ze składnikami otuliny. 
Suszenie elektrod przestarzałych jest bezcelowe, a użycie ich zabronione. 

Do żłobienia elektropowietrznego należy stosować elektrody grafitowo-węglowe miedzianowe w 
gatunku EWS 252 lub inne zgodnie z normą PN-67/E-69000. Do żłobienia łukowego - stosować elektrody 
stalowe otulone EC1. 
Sprzęt spawalniczy powinien umożliwić wykonanie złączy spawanych zgodnie z technologią spawania i 
dokumentacją konstrukcyjną . Jego stan techniczny powinien  zapewnić utrzymanie określonych parametrów 
spawania, przy czym wahania natężenia i napięcia prądu podczas spawania nie mogą przekroczyć 10%. 
Czołowe spoiny elementów należy kończyć poza przekrojem samego elementu, używając do tego płytek 
wybiegowych. Płytki wybiegowe powinny mieć tę samą grubość i kształt co spawane elementy. Po 
przymocowaniu płytek (za pomocą zacisków) spoiny powinny być na nie wprowadzone na długość co najmniej 
25 mm. Przy usuwaniu płytek wybiegowych należy przeprowadzić cięcie w odległości co najmniej 3 mm od 
brzegu pasa, a następnie usunąć nadmiar przez obróbkę mechaniczną. 
Scalenie elementów wysyłkowych należy wykonać zgodnie z pkt. 14.01.02. 
 
5.4. Tolerancje wykonania 
 5.4.1. Tolerancje ciągłości elementów. 
Dokładność ciecia : 
 
Wymiar liniowy elementu 
 

[m] 
 

<1 
 

l +5 
 

>5 
 

Dopuszczalna odchyłka 
 

[mm] 
 

±1 
 

±1,5 
 

±2 
 

Powyższe dokładności nie dotyczą wymiaru, na którym pozostawia się zapas montażowy. 
 
5.4.2. Tolerancje przy gięciu i prostowani 
Największe wartości strzałek ugięcia F i najmniejszej wartości promieni krzywizny r dopuszczalne przy 
gięciu i prostowaniu na zimno elementów stalowych. 
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Wskutek prostowania lub gięcia w elementach nie mogą wystąpić pęknięcia lub rysy. Sposób ich ewentualnej 
naprawy winien być zaakceptowany przez Inżyniera.
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5.4.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów liniowych 
Wymiary liniowe elementów konstrukcyjnych, których dokładność nie została podana w dokumentacji 
technicznej lub innych normach, powinny być zawarte w granicach podanych w tabeli, przy czym rozróżnia 
się : 

• wymiary przyłączeniowe, tj. wymiary konstrukcyjne zależne od innych ymiarów, podlegające pasowaniu, 
warunkujące prawidłowy montaż oraz 

normalne funkcjonowanie konstrukcji, wymiary swobodne, których dokładność nie ma 
konstrukcyjnego znaczenia. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów liniowych 

Wymiar nominalny 
 

Dopuszczalne odchyłki wymiaru 
 

[mm] 
 

(±) [mm] 
 

ponad 
 

do 
 

przyłączeniowego 
 

swobodnego 
 

I 
 

2 
 

3 
 

4 
 

500 
 

1000 
 

0,5 
 

1,5 
 

1000 
 

2000 
 

1,0 
 

2,5 
 

2000 
 

4000 
 

1,5 
 

4,0 
 

4000 
 

8000 
 

2,5 
 

6,0 
 

8000 
 

16000 
 

4,0 
 

10,0 
 

16UUO 
 

32000 
 

6,0 
 

15,0 
 

32000 
 

 
 

10,0 
 

1/1000 wymiaru lecz nie więcej 50 mm 
 

 
5.4.4. Dopuszczalne odchyłki porowatości elementu 

Dopuszczalne odchyłki prostoliniowości elementów (prętów ściskanych, pasów ściskanych) od podpory do 

podpory lub od węzła do węzła stężeń wynoszą 1/1000 długości, lecz nie więcej niż 10 mm. Dla elementów 

rozciąganych odchyłki mogą być dwukrotnie większe. 

5.4.5. Dopuszczalne skręcenie przekroju A 
Dopuszczalne skręcenie przekroju A (mierzone wzajemnym przesunięciem odpowiadających sobie punktów 
przekroju) 1/1000 długości, lecz nie więcej niż. 10 mm. 
5.4.6. Dopuszczalne odchyłki swobodne kształtu przekroju 
Dopuszczalne odchyłki swobodne kształtu przekroju poprzecznego elementów konstrukcyjnych 
(poza stykami) podano w tablicy : 

Dopuszczalne odchyłki swobodne kształtu przekroju poprzecznego: 
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5.4.7. Dopuszczalne odchyłki kształtu przekroju w obrębie styków 

Styki spawane należy wykonać z taką dokładnością, aby wzajemne przesunięcia stykających się elementów 
nie przekroczyły l mm. Zaleca się pozostawienie swobodnych, nie zespawanych blach podczas pasowania 
stykających się  elementów (dotyczy szczególnie styków montażowych). Długość niepospawana winna 
wynosić po 300 nun 2 każdej strony styku montażowego. Spoiny te winny być następnie wykonane jako 
spoiny typu K lub 1/2V, po wykonaniu połączeń średnika (spawane dla styków warsztatowych i pasów 
stykających się elementów). Szczegółowe rozwiązania należy podać w technologii spawania. 

5.4.8. Dopuszczalne załamanie przy spoinie czołowej 
Powinno być nie większe niż 2 mm strzałki odchylenia po położeniu liniału o długości l m. 
5.4.9. Usuwanie przekroczonych odchyłek 

Przekroczenie odchyłek nie jest jedynym kryterium ich usuwania. Po ustaleniu przez Inżyniera wraz z 
projektantem konstrukcji (ewentualnie z udziałem rzeczoznawcy lub jednostki naukowo   badawczej), czy 
przekroczone odchyłki wpływają na bezpieczeństwo, użytkowanie lub wygląd. Inżynier podejmuje decyzję o 
Ich pozostawieniu względnie usuwaniu. Przekroczenie dopuszczalnych odchyłek (ilościowe lub jakościowe) 
stanowi jednocześnie podstawę do obniżenia umówionej ceny za wykonaną konstrukcję, niezależnie od 
usunięcia wad. 

Wykaz odchyłek, ocena bezpieczeństwa, sposoby naprawy wad oraz decyzja inwestora 
stanowią część dokumentacji odbioru mostu. 
5.4.10.Czyszczenie powierzchni i brzegów 
Przed przystąpieniem do składania konstrukcji Inżynier przeprowadza odbiór elementów w zakresie usunięcia 
gradu, czyszczenia l oszlifowania powierzchni przylegających i brzegów stykowanych z zachowaniem wymagań 
PN-89/S-10050, PN-87/M-04251, PN-76/M-69774 . 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program badań 
Program badań obejmuje : 
a) badania materiałów, spoin i połączeń spawanych (kontrola wewnętrzna w wytwórni + ewentualnie kontrola 

zewnętrzna inwestora.) 
b) badania konstrukcji w czasie montażu na miejscu budowy (kontrola zewnętrzna) 
c) badania konstrukcji całkowicie zmontowanej przed oddaniem mostu do eksploatacji (kontrola zewnętrzna). 
6.2. Badanie materiałów i konstrukcji w wytwórni przed wysłaniem na plac 
6.2.1. Badanie kontrolne stali 

Należy sprawdzić atesty materiałów stalowych i protokoły odbioru £ hut przez komisarza 
odbiorczego. 
6.2.2. Badanie elementów stalowych 
Należy sprawdzić, czy użyte do konstrukcji elementy stalowe : blachy grube i kształtowniki są zgodne z 
dokumentacją techniczną i odpowiadają właściwym normom, czy odchyłki prostoliniowości i kształtu przekroju 
i elementu nie przekraczają dopuszczalnych wartości. Nie wolno stosować do konstrukcji elementów stalowych 
z odzysku o nie znanej historii bez badania ich cech. Poza tym należy sprawdzić, czy : 
• długość elementów i ich kształt są zgodne z rysunkami warsztatowymi z uwzględnieniem podniesienia 
wykonawczego 
• powierzchnie przylegające są dostatecznie szczelne 
• krawędzie są właściwie obrobione 
• elementy są właściwie oznakowane 
6.2.3. Sprawdzenie wymiarów konstrukcji obejmuje : 
• zasadnicze wymiary konstrukcji, tj. rozpiętość, wysokość, rozstaw 
• przekroje belek głównych, poprzecznych i podłużnych, rozstaw poprzecznie i żeber stężających 
• średnice, liczbę i rozstaw otworów na śruby 

Dokładność pomiaru powinna wynosić l mm. Wyniki pomiarów powinny być zgodne z projektem 
technicznym i rysunkami warsztatowymi. 
6.2.4. Sprawdzenie kształtu konstrukcji 
Próbny montaż konstrukcji powinien być wykonany w celu sprawdzenia : 
• prostoliniowości elementów za pomocą łat 
• wielkości ewentualnych wybrzuszeń średnika blach z płaszczyzny 
• odchylenie płaszczyzny konstrukcji od płaszczyzny pionowej lub poziomej 
• zachowania wymagań właściwej skrajni budowli 
6. 2.5. Badanie materiałów spawalniczych ( spoiwa) 
Badanie materiałów spawalniczych polega na sprawdzeniu, czy mają one atesty wydane przez wytwórnię tych 
materiałów, gwarantujące zgodność tych materiałów z przedmiotowymi normami podanymi w 1.3. oraz, czy 
okres ważności gwarancji nie został przekroczony. 
Jeśli materiały spoiwa nie maja atestów lub jeśli okres gwarancji podany w atestach już minął należy w 
wytwórni konstrukcji stalowych wykonać przy użyciu tych materiałów badania stopiwa i złącz sprawnych 
podane w 5.2.6. 
6.2.6. Badanie stopiwa i złączy spawanych 
6.2.6.1. Zakres badań 

Nałoży wykonać poniższe badania, zgodnie z podanymi pozycjami PN-89/S-10050. Obiekty 
mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania : 
a) składu chemicznego stopiwa (zawartość C, P i S) 
b) własności mechaniczne stopiwa (R,,, R,,, A.., Z) 
c) próbę statyczną rozciągania do czołowych złączy spawanych (R ) 
d) próbę zginania złączy 
e) próbę udarności złączy na próbkach z karbem w kształcie litery V w temperaturze  -20"C 
f) badanie plastyczności złączy spawanych 
g) badanie rozkładu twardości w złączu spawanym h) badanie metalograficzne 
6.2.6.2. Wymagania szczegółowe 

Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegają badaniu, ocenie jakości i odbiorowi. Niedopuszczalne są 
rysy lub pęknięcia w spoinie lub materiale w jej sąsiedztwie. Obrabiane widoczne powierzchnie spoiny nie 
powinny mieć wtrąceń żużla, pasm żużlowych lub zakleśnięć. W spoinach nie obrabianych nierówność lica 
spoiny nie powinna przekraczać 15'* grubości spawanych elementów. 

Wady spoin pachwinowych i czołowych wykrywalne przez oględziny spoin i makroskopowe 
nieniszczące badania określa się wg PN-75/M-69703. Wymaga się zachowania klasy wadliwości niewyższej niż 
W2 wg PN-85/M-69775. Spoiny powinny być zbadane prześwietleniem zgodnie z planem prześwietleń lub 
badań ultradźwiękowych wg PN-89/M-70055/02 podanym w projekcie technologii spawania. Na radiogramie 
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powinny być podane : jego numer, nazwa wytwórni oraz wskaźnik jakości obrazu wg PN-77/M-70001. Na 
konstrukcji obok każdej spoiny powinno być odbite jej oznaczenie zgodnie z oznaczeniami na pianie 
prześwietleń lub badań ultradźwiękowych, a na okres prześwietlania spoiny należy na konstrukcji umieścić 
oznaczenie spoiny z podziałem spoin długich. 

Wszystkie spoiny czołowe należy prześwietlać na całej ich długości. Na podstawie radiogramów 
wykonanych wg PN-72/M-69770 oraz wad spoin określonych wg PN-75/M-69703 i wykrytych prześwietleniem 
wg PN-74/M-69771 należy określić klasę spoiny zgodnie z PN-87/M-69772 i PN-85/M-69775. Klasa ta 
powinna być wpisana do protokołu badań spoin. 
Spoiny czołowe specjalnej jakości odpowiadać klasie wadliwości złącza Rl, a normalnej jakości klasie R2 wg 
PN-87/M-69772. Złącza za pomocą spoin czołowych powinny być zbadane na zginanie wg PN-88/M-69720. 
Złącza te należy również zbadać na udarność samej spoiny strefy przejścia i strefy ciepła materiału wg PN-
88/M-69773. 
Spoiny lub ich części ocenione w wyniku badań jako nieodpowiadające wymaganiom należy usuną w sposób 
nie powodujący uszkodzeń konstrukcji lub powstania w niej dodatkowych naprężeń. Powtórnie wykonane 
spoiny w miejscu usuniętych należy poddać ponownemu badaniu w pełnym zakresie łącznie z prześwietleniem. 
6.2.6.3. Ocena wyników badań 
Wyniki badań należy uznać za pozytywne, jeśli odpowiadają wymaganiom normy PN-89/S-10050, co powinno 
być stwierdzone w protokole badania spoiny, spoiwa i złącz spawanych. W/w. protokół powinien zawierać także 
gatunek użytego do badania drutu, elektrod, markę topnika lub skład osłony gazowej. 
6.2.7. Sprawdzenie elementów i robót zanikających dostępnych jedynie w czasie produkcji, 
Należy przeprowadzać na bieżąco w czasie wykonywania konstrukcji w wytwórni. Badanie polega na 
stwierdzeniu potrzeby, zakresu i jakości robót zakrywanych, w zakresie uzgodnionym z Inwestorem. Wyniki 
badań należy podać w protokole odbioru robót. 

7. OBMIAR 

Jednostką odbioru jest l T w konstrukcji stalowej wykonaną łącznie z elementami stężeń i kotwień dalb z 
zabezpieczeniem antykorozyjnym, oraz dostarczoną na miejsce montażu wypuszczone przez Inżyniera łącznie 
ze scaleniem . Płaci się za wykonana ilość konstrukcji stalowej zgodną z projektem. 

8. ODBIÓR  

8.1. Zaświadczenie o wynikach badań 
Wyniki badań konstrukcji przed oddaniem do eksploatacji powinny być ujęte w formie protokołów. 

Wyniki badań z okresu wykonywania konstrukcji w wytwórni, próbnego montażu oraz montażu na placu 
budowy należy wpisywać na bieżąco do Dziennika Budowy. 

W czasie wszystkich faz realizacji budowy należy kompletować wszystkie protokoły odbiorców i atesty 
materiałów, protokoły odbioru robót zanikających i zakrywanych. Dziennik Budowy, protokoły próbnego 
montażu, próbnego obciążenia mostu oraz wszelkie inne dokumenty ustalające i uzasadniające  zmiany w 
dokumentacji lub warunkach zamówienia. Dokumenty te stanowią załącznik do protokołu odbioru końcowego, 
8.2. Odbiór końcowy w wytwórni 

Do odbioru konstrukcji powołuje się komisję odbioru. Jej skład ustala Inżynier  w porozumieniu z wytwórcą 
i montującym. Do tego odbioru wytwórca przedkłada wszystkie dokumenty techniczne, świadectw kontroli 
laboratoryjnej i technologicznej, świadectwa spawaczy,, pomiary odchyleń, jakości materiałów jak również 
dzienniki wykonania konstrukcji (Dziennik Budowy, Dziennik Spawania) 

Komisja odbioru może wyrazić zgodę na pozostawienie usterek, których wpływ uzna za nieistotny lub których 
usunięcie może spowodować większe szkody niż ich pozostawienie. W razie pozostawienia usterek Inżynier ma 
prawo do odpowiedniego zmniejszenia wynagrodzenia wykonawcy. Jak również do obciążenia go kosztami 
dodatkowych badań i obliczeń. Wykonawca poniesie również wszelkie inne koszty wynikające z niedotrzymania 
przez niego warunków umowy, niniejszych wymagań oraz norm polskich i branżowych. 
8.3. Postanowienia. końcowe 

Na podstawie wyników badań wg pkt. 6 należy sporządzić protokoły odbioru robót końcowych. Jeżeli 
wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonanie roboty należy uznać za zgodne z wymogami. Jeżeli choć 
jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm i 
kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i 
przedstawić je do ponownego odbioru. 

9. PŁATNOŚĆ 

Płaci się za ilość T wykonanej konstrukcji stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie, zmontowanej (scalonej) i 
dostarczonej na miejsce montażu określone przez Inżyniera z obmiarem. Cena jednostkowa uwzględnia 
zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, transport, pomosty robocze, rusztowania, oczyszczanie 
stanowisk pracy i usunięcie materiałów pomocniczych. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Podstawowym aktem normatywnym obowiązującym wykonawcę konstrukcji i montażu jest PN-89/S-10050 
Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania. Pozostałe przywołane normy, wytyczne oraz 
niniejsze „ST" mają jedynie charakter uściślający. Pracownicy zatrudnieni przy realizacji konstrukcji stalowej 
powinni mieć odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje. W szczególności personel techniczny zatrudniony przy 
wykonaniu, montażu i w nadzorze powinien mieć uprawnienia (stwierdzenie kwalifikacji) do kierowania 
robotami w specjalności „Mosty". 
Zgodnie z PN-87/M-69008. Spawalnictwo. Klasyfikacja konstrukcji spawanych ustala się, że konstrukcja należy 
do klasy I. W związku z tym, niezależnie od wymagań posiadania przez zakład wytwarzający konstrukcję 
stalową mostu dopuszczenia przez Komisję Kwalifikacyjną Ministerstwa Transportu i  Żeglugi zakłady 
wytwarzające konstrukcję oraz wykonujący prace spawalnicze na montażu winien być zakwalifikowany do 
grupy I wg PN-87/M-69009. 
Wszystkie prace spawalnicze można powierzać jedynie wykwalifikowanym spawaczom, posiadającym 
odpowiednie uprawnienia. Spawacze zatrudnieni przy procesach spawalniczych w wytwórni i na montażu 
konstrukcji winni mieć kwalifikacje określone n/w normami : 
• spawacze zatrudnieni przy spawaniu ręcznym winni przejść ponad podstawy egzamin spawacza zgodnie z PN-

87/M-69900/03 
• spawacze zatrudnieni przy spawaniu zmechanizowanymi urządzeniami spawalniczymi (automatami) winni 

przejść egzamin spawacza- operatora zgodnie z PN-87/M-69900/04 
• niezależnie od powyższych egzaminów spawacze powinni okresowo zdawać egzamin sprawdzający 

zgodnie z PN-87/M-69900/06 
 

 

M 14.02.00. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJI STALOWEJ. 
M 14.02.01.  ZABEZPIECZENIE  KONSTR.  MOSTU,  ŁOŻYSK, OCZEPÓW. 
 

L. WSTĘP.  

1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej jest opis robót obejmujący zabezpieczenie 

antykorozyjne elementów stalowych  do  gr.  300 µm: 
zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami technicznymi oraz zasady kontroli jakości wykonania tych 
zabezpieczeń . Zaprojektowano zabezpieczenia antykorozyjne elementów stalowych nowoczesnymi powłokami 
malarskimi . 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego elementów stalowych  za pomocą nowoczesnych powłok 
malarskich przy „Wzmocnieniu mostu drogowego w Dzierżysławicach". 
Jako zalecane podaje się: 
• gruntowanie - jednokrotne malowanie grubopowłokową o niskiej zawartości rozpuszczalnika farbą 

antykorozyjną  na bazie żywic epoksydowych o minimalnej grubości suchej powłoki min. 100 µm. 
Malowanie należy wykonać ręcznie lub natryskiem hydrodynamicznym bezpowietrznym z dyszą 
natryskową 0,19 . 

• warstwa pośrednia - jednokrotne malowanie farbą na bazie żywic epoksydowych  o grubości 
suchej powłoki min. 100 µm. Zalecane jest malowanie natryskiem bezpowietrznym . Dysza 
natryskowa 0,021, ale dopuszcza się natrysk konwencjonalny, pędzel lub wałek . 

• warstwa wierzchnia - jednokrotne malowanie farbą na bazie żywic poliuretanowych o grubości suchej 
powłoki min. 100µm. Zalecane jest malowanie natryskiem bezpowietrznym . Dysza natryskowa 0,021, ale 
dopuszcza się natrysk konwencjonalny, pędzel lub wałek. Farby w wymienionym  zestawie mają 
zastosowanie  dla  konstrukcji  stalowych i są specjalnie zalecane do konstrukcji mostów  . Farby podanego 
zestawu posiadają Aprobatę Techniczną wydane przez IBDiM . 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 
 
 

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory www.pdffactory.pl/

http://www.pdffactory.pl/
http://www.pdffactory.pl/


1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem i odbiorem zabezpieczenia antykorozyjnego (poprzez nałożenie powłok malarskich), które  
obejmuje : 

• przygotowanie powierzchni stalowych do nakładania powłok malarskich 
• wykonywanie zabezpieczenia antykorozyjnego 
• kontrola jakości wykonywania robót . 
1.4. Określenia, podstawowe. 
Korozja, stali - niszczenie stali na skutek wzajemnej reakcji chemicznej lub elektrochemicznej żelaza ze 
środowiskiem korozyjnym. 
Powłoka, antykorozyjna wielowarstwowa, - zabezpieczenie powierzchni stali przed korozją. 
Warstwa powłoki - dająca się wyróżnić część składowa powłoki spełniająca określoną funkcję w ochronie 
antykorozyjnej. 
Stonować ja. zabezpieczenia, antykorozyjnego - odnowa istniejącej powłoki antykorozyjnej lub wykonanie 
nowej powłoki antykorozyjnej. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST M 00 00 00 "Wymagania ogólne". 

2. MATERIAŁY 

Należy używać farb podanych w pkt.l . Do rozcieńczania farb należy używać tylko rozcieńczalników 
podanych w kartach technologicznych danej farby, ściśle przestrzegając warunków ich użycia . Na każdym 
opakowaniu dostarczonej farby muszą być wszystkie napisy w języku polskim . Farby należy przechowywć 
w warunkach i okresach określonych przez producenta . Z uwagi na to, że wiele z wymienionych farb to 
farby dwuskładnikowe, należy ściśle przestrzegać i kontrolować podane przez producenta warunki mieszania 
i czasy przydatności po zmieszaniu . Na pojemniku ze zmieszaną farbą chemoutwardzalną musi być 
umieszczona na widocznym miejscu końcowa godzina przydatności farby do użycia, Materiały malarskie 
muszą  posiadać Aprobaty  Techniczne  IBDiM. 

3. SPRZĘT 

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego zaakceptowanego przez 
Inżyniera. Użyte urządzenia lub narzędzia powinny zapewnić ciągłość wykonywanych prac oraz uzyskanie 
wymaganej jakości robót. Sprężarka powietrza użyta do piaskowania powinna posiadać wydajność nie niższą niż 
5 m3/min. 

W zależności od rodzaju farb i przyjętej technologii malowania należy zastosować sprzęt zgodny z 
kartą techniczną danego wyrobu . Inżynier powinien każdorazowo kontrolować, czy dany sprzęt aa parametry 
zalecane przez producenta farby i czy można nim uzyskać powłoki o potrzebnej grubości i jednorodności ."'" 

4. TRANSPORT 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Sposób transportu materiałów lub 
wyrobów przewidzianych do zastosowania podczas renowacji zabezpieczenia antykorozyjnego nie może 
powodować obniżenia ich jakości lub powstania uszkodzeń. 

Materiały chemiczne i łatwopalne powinny być transportowane w oryginalnych, fabrycznych 
opakowaniach, zgodnie z przepisami dotyczącymi przewozu takich materiałów- 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

.5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w  ST M-00.00.00. Podczas wykonywania 

powłoki antykorozyjnej Wykonawca obowiązany jest na bieżąco prowadzić dokumentację prac 
antykorozyjnych. W dokumentacji tej powinny być podane następujące informacje: 
• warunki atmosferyczne w czasie wykonywania robót 
• wilgotność i temperatura podło&a 
• masa poszczególnych składników materiałów zużytych na jednostkę powierzchni 
• grubość warstw powłok zabezpieczenia antykorozyjnego 
• długość przerw pomiędzy układaniem poszczególnych warstw 
5.2. Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego 
5.2.1. Przygotowanie powierzchni stali 
Przy oczyszczeniu powierzchni stalowej nie pokrytej powłokami malarskimi (dotyczy to elementów 
nowowbudowanych) należy powierzchnie wymienionych powyżej elementów stalowych oczyścić do l stopnia 
czystości wg PN-70/H-&7050 wszystkie zanieczyszczenia i produkty korozji łącznie ze zgorzeliną, rdzą i szarą 
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warstwą tlenkową znajdującą się pomiędzy metalicznym podłożem, a warstwą zgorzeliny należy usunąć, 
powierzchnia powinna mieć wygląd metaliczny, matowy o jednolite j,, srebrno szarawej barwie. 
Po oczyszczeniu istniejących elementów wyposażenia, powierzchnie tych elementów przed malowaniem 
powinny posiadać II klasę czystości wg PN-70/H-97052, czyli powinna zostać usunięta stara powłoka malarska, 
rdza oraz luźno i występująca w większych płatach zgorzelina . Na powierzchni dopuszczalne są ściśle 
przylegająca cienka, nieciągła warstwa farby gruntowej - stopień przyczepności min. 3 wg PN-64/C-81531, 
ciemne, drobne punkty tlenków żelaza, mniejsze płaty zgorzeliny ściśle przylegające do podłoża oraz lekki, 
niepylący się nalot o odcieniu rdzawym w miejscach uprzednio skorodowanych. Powierzchnia powinna być 
sucha, pozbawiona tłuszczu l kurzu. 
5.2.2. Wykonywanie warstwy podkładowej  
Nanoszenie warstw podkładowych na powierzchnie oczyszczonej stali, powinno być wykonane twardym 
pędzlem pierścieniowym. Uzyskuje się poprzez to lepsze zwilżenie podłoża oraz wtarcie materiału we wszystkie 
nierówności i zagłębienia. Dopuszcza się nakładanie drugiej warstwy podkładowej metodą natrysku 
bezpowietrznego. Parametry natrysku bezpowietrznego : 
• Kąt natrysku 65 - 80° 
• Średnica dyszy 0,63 - 0,71 nim 
• Ciśnienie zasilające 500 - 700 kPa. 
• Łączna grubość warstwy podkładowej powinna wynosić 2 x 80pm =160pm.• Powłoka powinna być ciągła na 

wszystkich powierzchniach elementów zabezpieczających, szczególnie na krawędziach i w węzłach. 
• Wykonanie robót powinno spełniać wymagania PN-71/H-97053. 
• Dla elementów oczyszczonych do 2.5 stopnia czystości  Wykonawca malowania powinien dysponować takim 

ciągiem technologicznym, by konstrukcja nie opuszczała pomieszczeń zamkniętych i nanoszenie farb 
nastąpiło na tej samej zmianie roboczej co oczyszczenie, 

• Przedstawiciel Inżyniera powinien mieć udostępnioną możliwość sprawdzenia jakości oczyszczenia 
powierzchni. Wykonanie robót powinno spełniać wymagania PN-71/H-97053. 

5.2.3. Wykonanie warstw nawierzchniowych 
• Dopuszczalne jest wykonanie warstw malarskich nawierzchniowych zarówno techniką ręczną (pędzel, wałek) 

jak i technika natryskową (natrysk bezpowietrzny). 
• Wykonanie robót powinno spełniać wymagania PK—71/H-&7053. 
• W  przypadku  krawężnika  stalowego  należy  wykonywać  w/g  15.01.01. 
5.2.4. Wykonanie zabezpieczeń, antykorozyjnych v połączeniach 

Przed wykonaniem połączeń stalowych wolne od powłok powinny być paski szerokości po 50 mm po 
każdej stronie spoiny. Jeśli spoina ma być wykonana w czasie montażu, w wytwórni należy wykonać malarskie 
zabezpieczenie tymczasowe. 
5.2.5. Wykonanie napraw i uzupełnień 

Naprawy i uzupełnienia zabezpieczeń po spawaniu, prostowaniu, transporcie itp. powinny polegać na 
wykonywaniu od nowa wszystkich czynności tj. czyszczenie do II stopnia, naniesienia warstw podkładowych 
i warstw nawierzchniowych. Wytwórca musi zapewnić Inżynierowi możliwość odbioru każdej czynności 
oddzielnie. 

Wytwórca konstrukcji obowiązany jest wykonać ewentualne naprawy powłoki uszkodzonej w czasie rozładunku 
konstrukcji na placu budowy. W identyczny sposób napraw uszkodzeń powłoki - powstałych podczas montażu 
dokonuje Wykonawca montażu. 

Wszystkie prace malarskie (także naprawy) musza być wykonywanie w odpowiednich warunkach 
meteorologicznych tzn. w temp. od +5° do + 40°C przy wilgotności niższej niż 90% a jednocześnie w 
temperaturze wyższej o 3 °C od temperatury punktu rosy dla danego ciśnienia i wilgotności. W związku z 
powyższym niedopuszczalne jest wykonywanie prac malarskich na wolnym powietrzu we wczesnych godzinach 
rannych i późnych popołudniowych, gdy na powierzchniach konstrukcji występuje rosa.  
Nie wolno malować w czasie deszczu, mgły i innych opadów atmosferycznych. 
5.2. 6. Ukończenie zabezpieczenia antykorozyjnego 
Przed malowaniem Inżynier dokonuje odbioru powłok dotychczas wykonanych i nakazuje w miarę potrzeb 
wykonanie napraw wg zasad podanych powyżej . Pozostałe, nienaprawione powierzchnie powinny być przed 
malowaniem umyte. 
Jeżeli w trakcie montażu konstrukcji stwierdzono występowanie fragmentów stale zawilgoconych, których 
powstania w Dokumentacji Projektowej nie przewidziano. Inżynier może nakazać wykonanie dodatkowych 
warstw malarskich na koszt Inwestora. 
5.3. Kolorystyka zewnętrzna 
Warstwy nawierzchniowe - kolor  w-wy  zewnętrznej  wykonać: 
RAL 6005 - wszystkie elementy stalowe konstrukcji mostu. 3016   
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 6.1. Kontrola materiałów 
Kontrola ta obejmuje następujące materiały: 
• do zmywania i odtłuszczania powierzchni 
• do oczyszczania powierzchni z produktów korozji i starych powłok 
• do malowania 

Kontrola materiałów do zmywania i odtłuszczania sprowadza się do sprawdzenia ich zgodności z 
normami przedmiotowymi, sprawdzenia atestów i świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
Kontrolę materiałów używanych przy usuwaniu produktów korozji i starych powłok przeprowadza się w 
przypadkach zmiękczania starych powłok odpowiednimi zmiękczaczami lub rozpuszczalnikami w przypadkach 
obróbki strumieniowo - ściernej. Kontrola zmiękczaczy i rozpuszczalników sprowadza się do sprawdzenia 
zgodności parametrów danego materiału z wymaganiami norm przedmiotowych. 

Kontrola ścierniwa do czyszczarek strumieniowo - ściernych o obiegu otwartym polega na 
sprawdzeniu : 
• rodzaju używanego ścierniwa 
• pochodzenia piasku czy jest to piasek ostrokrawędziowy czy rzeczny o ziarnach zaokrąglonych 
• zawartości pyłów i drobnych frakcji poniżej 0,4 mm 
• uziarnienia. 
Kontrola materiałów do malowania polega na sprawdzeniu: 
• rodzaju używanych materiałów i ich zgodności z Dokumentacją Techniczną 
• parametrów materiałów zgodnie z normami przedmiotowymi 
• atestów na materiały. 
• braku osadu nie dającego się rozprowadzić 
• odpowiedniej lepkości dostosowanej do sposobu malowania i rodzaju używanej farby 
6.2. Kontrola warunków wykonania 

Kontrola ta polega na sprawdzeniu przestrzegania warunków prowadzenia prac malarskich podanych w pkt. 
5 niniejszej ST. Wynik kontroli należy wpisać do Dziennika Budowy. 

6.3. Kontrola jakości wykonanych robót i ocena wykonanego zabezpieczenia antykorozyjnego 
Kontrola ta i ocena związane są z odbiorami robót zanikających (odbiory międzyoperacyjne) i 

odbiorem końcowym. Odbiorom międzyoperacyjnym podlegają następujące roboty : 
• zmycie i odtłuszczenie powierzchni 
• przygotowanie powierzchni do malowania 
• nałożenie warstw podkładowych 
• szpachlowanie szczelin 
• dodatkowe zabezpieczenie krawędzi elementów 
• nałożenie każdej, warstwy nawierzchniowej 

7. OBMIAR 

Jednostką obmiaru robót jest 1 m2 zabezpieczonej antykorozyjnie wgwytycznych określonych w 
Dokumentacji Projektowej i odrębnej konstrukcji stalowej.                

8. ODBIÓR KOŃCOWY 

Podstawą odbioru końcowego jest pisemne stwierdzenie przez Inżyniera w Dzienniku Budowy zakończenia 
wszystkich robót związanych z zabezpieczeniem antykorozyjnym konstrukcji stalowej, a także spełnienie 
wszystkich wymagań określonych w Dokumentacji Projektowej ST oraz innych warunków wynikających z 
postanowień Inżyniera. 

Oceny pokrycia dokonuje się po kilkudniowym okresie sezonowania. Sprowadza się ona przede 
wszystkim do pomiaru grubości powłoki zgodnie z PN-74/C-81515, oględzin powłoki na co najmniej trzech 
miejscach powierzchni różnie usytuowanych oraz sprawdzeniu przyczepności powłoki do podłoża lub 
przyczepności między warstwowej wg PN-80/C-81531. 
Jeżeli wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. Jeśli 
choć jedno badanie dało wynik ujemny, 

wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm i Kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca 
obowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z 

normą i przedstawić je do ponownego odbioru. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności w ST  M-00.00.00. Płatność za 1m2 zabezpieczonej 
antykorozyjnie konstrukcji stalowej zgodnie z Dokumentacją Projektową, obmiarem robót, atestem producenta 
materiałów i oceną jakości wykonania robót.  Ocena wykonania robót obejmuje: 
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• zakup i transport materiałów niezbędnych do wykonania robót 
• przygotowanie powierzchni do malowania 
• wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego 
• uporządkowanie miejsca prowadzenia robót 
• wykonanie niezbędnych pomiarów i badań 
wykonanie i rozbiórkę rusztowań i osłon chroniących ludzi i,teren w 
obszarze robót . 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 10. l. Normy 
PM-71/H-04651 Ochrona przed korozją Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej środowisk.  
PN-71/H-04653 Ochrona przed korozją. Podział i oznaczenie warunków eksploatacji wyrobów 

metalowych zabezpieczonych malarskimi powłokami ochronnymi.  
PN-70/H-97050 Ochrona przed korozją. Wzorce jakości przygotowania powierzchni stali do malowania 

PN-70/H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali i żeliwa do 
malowania. Ogólne wytyczne,  

PN-70/H-97052 Ochrona przed korozją. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i żeliwa do 
malowania 

 PN-79/H-97070 Ochrona przed korozją. Pokrycia lakierowe. Wytyczne ogólne.  
PN-71/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne. 
PN-81/C-81508 Wyroby lakierowe. Oznaczenia czasu wpływu kubkami wpływowymi (lepkość 

umowna). PN-74/C-81515 Wyroby lakierowe. Nie niszczące pomiary grubości powłok.  
PN-79/C-81519 Wyroby lakierowe. Oznaczenia stopnia wyschnięcia.  
PN-80/C-81531 Wyroby lakierowe. Określenie przyczepności powłok do podłoża oraz przyczepności 

międzywarstwowej.  
PN-83/C-81545 Wyroby lakierowe, pomiar grubości mokrych warstw. 

10.2. Inne. 
„Wytyczne stosowania zabezpieczeń- antykorozyjnych, mostów stalowych będących w eksploatacji” - IBDiM, 
Warszawa - 1989 r. 
 
M - 14.01.01 PODPORY POŚREDNIE 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem prac betoniarskich podpór pośrednich mostu. 

1.2. Zakres stosowania SST 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych i wojewódzkich. 
 Zaleca się wykorzystanie SST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych. 

1.3. Zakres robót objętych OST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z budową 
remontem podpór pośrednich przeznaczonych do podtrzymywanie stalowej konstrukcji pomostu i 
przekazywania obciążeń na grunt. 
 Funkcje podpór mogą spełniać: 
a) podpory kamienne, układane na zaprawie cementowej bądź na sucho, 
b) podpory  ceglane, 
c) podpory betonowe, 
d) podpory żelbetowe, 
e) podpory z gruntu zbrojonego, 
f) podpory z prefabrykatów żelbetowych, 
g) konstrukcje quasi-skrzyniowe, ze ścianek szczelnych, z kaszyc, ze ścian szczelinowych, z kotwami 

gruntowymi iniekcyjnymi, itp. 

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Podpora mostu – część składowa mostu, której głównym zadaniem jest przeniesienie na podłoże gruntowe 
ciężaru własnego konstrukcji oraz wszystkich obciążeń działających na most. 
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1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST D-M-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Rodzaje materiałów 
 Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu murów oporowych, objętymi niniejszą OST, są: 
− elementy deskowania konstrukcji betonowych i żelbetowych, 
− beton i jego składniki, 
− stal zbrojeniowa, 
− materiały do szczelin dylatacyjnych, 
− materiały izolacyjne, 

2.3. Elementy deskowania konstrukcji betonowych i żelbetowych 
 Deskowanie powinno odpowiadać wymaganiom określonym w PN-B-06251 [13]. 
 Deskowanie należy wykonać z materiałów odpowiadających następującym normom: 
− drewno iglaste tartaczne do robót ciesielskich wg PN-D-95017 [35], 
− tarcica iglasta do robót ciesielskich wg PN-B-06251 [13] i PN-D-96000 [36], 
− tarcica iglasta do drobnych elementów jak kliny, klocki itp. wg PN-D-96002 [37], 
− gwoździe wg BN-87/5028-12 [46], 
− śruby, wkręty do drewna i podkładki do śrub wg PN-M-82121 [41], PN-M-82503 [42], PN-M-82505 [43] i 

PN-M-82010 [40], 
− płyty pilśniowe z drewna wg BN-69/7122-11 [55]. 
 Dopuszcza się wykonanie deskowań z innych materiałów, pod warunkiem akceptacji Inżyniera. 

2.4. Beton i jego składniki 
 Do podpór betonowych i żelbetowych należy stosować beton zwykły wg PN-B-06250 [12]. W 
przypadkach technicznie uzasadnionych, zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, można 
stosować beton hydrotechniczny wg BN-62/6738-07 [49]. 
 Do betonu powinien być stosowany cement powszechnego użytku, wg PN-B-19701 [28]. 
 Kruszywo do betonu (piasek, żwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo 
łamane) powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06250 [12]                  i PN-B-06712 [17]. 
 Woda powinna być „odmiany 1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [34]. 
 Dodatki mineralne i domieszki chemiczne powinny być stosowane jeśli przewiduje to dokumentacja 
projektowa i SST. Dodatki i domieszki powinny odpowiadać PN-B-06250 [12] . 
 Projektowanie składu betonu i jego wykonanie powinny odpowiadać wymaganiom PN-B-06250 [12]. 
 Klasa betonu, jeśli dokumentacja projektowa nie określa inaczej, powinna być dla murów oporowych z: 
a) betonu zwykłego: B 20, 
b) żelbetu: B 20, B 25, B 30. 

2.8. Stal zbrojeniowa 
 Stal zbrojeniowa do murów oporowych powinna odpowiadać wymaganiom podanym w PN-H-93215 
[39]. Właściwości stali powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-84020 [38]. 

2.9. Materiały do szczelin dylatacyjnych 
 Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione materiałem uszczelniającym zgodnym z dokumentacją 
projektową i SST, posiadającym aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę. 

2.10. Materiały izolacyjne 
 Do izolacji murów oporowych można stosować następujące materiały: 
a) lepik asfaltowy stosowany na zimno wg PN-B-24620 [29], 
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b) roztwór asfaltowy do gruntowania powierzchni ścian przed ułożeniem właściwej powłoki izolacyjnej wg PN-
B-24622 [30], 

c) lepik asfaltowy z wypełniaczami stosowany na gorąco wg PN-B-24625 [31], 
d) asfaltową emulsję kationową do gruntowania powierzchni wg BN-71/6771-02 [54], 
e) emulsję asfaltową wg BN-82/6753-01 [53], 
f) kit asfaltowy uszczelniający wg PN-B-30175 [33], 
g) papę asfaltową na tekturze budowlanej wg PN-B-27617 [32], 
h) papę asfaltową na włókninie przyszywanej wg BN-87/6751-04 [52], 
i) inne materiały izolacyjne posiadające aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę. 
 Zastosowane materiały izolacyjne muszą być zaakceptowane przez Inżyniera. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania murów oporowych 
 Wykonawca przystępujący do wykonania muru oporowego powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
− koparek,  
− betoniarek, 
− zagęszczarek płytowych wibracyjnych, 
− ubijaków ręcznych i mechanicznych, 
− ładowarek. 

4. TRANSPORT 

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

4.2. Transport materiałów 
4.2.1. Transport kruszywa 
 Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem. 

4.2.2. Transport cementu 
 Cement należy przewozić zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08 [48]. 

4.2.3. Transport stali zbrojeniowej 

 Stal zbrojeniową można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających ją 
przed korozją i uszkodzeniami. 

4.2.4. Transport elementów prefabrykowanych 

 Elementy prefabrykowane można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed uszkodzeniami. 

4.2.5. Transport mieszanki betonowej 

 Transport mieszanki betonowej powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami PN-B-06250 [12] i 
SST. 

4.2.6. Transport drewna i elementów deskowania 

 Drewno i elementy deskowania można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed uszkodzeniami, a elementy metalowe w warunkach zabezpieczających je przed 
korozją. 

4.2.7. Transport wyrobów ceramicznych 

 Rurki ceramiczne drenarskie należy przewozić zgodnie z wymaganiami BN-78/6741-07 [50]. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Zasady wykonywania murów oporowych 
 Podpory pośrednie należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i SST. 
 Jeśli w dokumentacji projektowej podano zbyt mało ustaleń dotyczących wykonania podpór lub 
pewnych ich elementów, to w SST powinny być zawarte następujące warunki: 
1. Podporę należy wykonać zgodnie z ustaleniami BN-76/8847-01 [57] w zakresie wymagań i badań przy 

odbiorze oraz PN-91/S-10042 [5] w zakresie obliczeń statycznych i projektowania. 
2. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić do akceptacji Inżynierowi szczegółowe rozwiązania projektowe z 

wymaganiami odbioru robót dla brakujących w dokumentacji projektowej elementów podpory. 

5.3. Wykonanie deskowania dla podpory żelbetowej i betonowej 
 Deskowanie powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [13]. 
 Deskowanie powinno zapewnić sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. 
Deskowanie powinno być skonstruowane w sposób umożliwiający łatwy jego montaż i demontaż. Przed 
wypełnieniem masą betonową, deskowanie powinno być sprawdzone, aby wykluczyć wyciek zaprawy i 
możliwość zniekształceń lub odchyleń w wymiarach betonowej konstrukcji. Deskowania nieimpregnowane 
przed wypełnieniem ich masą betonową powinny być obficie zlewane wodą. 

5.4. Wykonanie podpory z betonu lub żelbetu 
 Podpory z betonu lub żelbetu powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i SST oraz 
odpowiadać wymaganiom: 
a) PN-B-06250 [12] w zakresie wytrzymałości, nasiąkliwości i odporności na działanie mrozu, 
b) PN-B-06251 [13] i PN-B-06250 [12] w zakresie składu betonu, mieszania, zagęszczania, dojrzewania, 

pielęgnacji i transportu. 
 W podporach żelbetowych grubość otulenia zbrojenia powinna być nie mniejsza niż 5 cm (zalecana 7 
cm), a grubość otulenia prętów podstawy ściany powinna wynosić nie mniej niż 7 cm. 
 Sposób wykonania przerwy roboczej powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-03010 [5].  
 Przerwa robocza powinna przebiegać poziomo na całej długości elementu. 
 W przypadku wykonywania muru oporowego z prefabrykowanych elementów betonowych lub 
żelbetowych płaszczyzny styków elementów powinny być wypełnione zaprawą cementową zgodną z PN-B-
14501 [27]. 

5.5. Szczeliny dylatacyjne 
 Szczeliny dylatacyjne należy wykonywać zgodnie z PN-B-03010 [5]. 
 Szczelina dylatacyjna powinna przecinać podporę od korony do spodu fundamentu. 
 Jeśli dokumentacja projektowa nie określa inaczej, to szerokość szczeliny dylatacyjnej powinna 
wynosić od 10 do 20 mm, a odległość między szczelinami nie powinna przekraczać wartości: 
1. podpory z kamienia na zaprawie cementowej   30 m 
2. podpory z betonu: 
 a) nasłonecznione        5 m 
 b) nienasłonecznione      10 m 
3.   podpory żelbetowe: 
 a) nasłonecznione      15 m 
 b) nienasłonecznione      20 m 
 Wypełnienie szczelin dylatacyjnych powinno być wykonane materiałami podanymi w punkcie 2.9. 

5.6. Dopuszczalne tolerancje wykonania podpory żelbetowej 
 Dopuszcza się następujące odchylenia wymiarów w stosunku do podanych w dokumentacji 
projektowej: 
a) rzędnych wierzchu ściany   ± 20 mm, 
b) rzędnych spodu    ± 50 mm, 
c) w przekroju poprzecznym   ± 20 mm, 
d) odchylenie krawędzi od linii prostej nie więcej niż 10 mm/m i nie więcej niż 20 mm na całej długości, 
e) zwichrowanie i skrzywienie powierzchni (odchylenie od płaszczyzny lub założonego szablonu) nie więcej 

niż 10 mm/m i nie więcej niż 20 mm na całej powierzchni muru. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Kontrola robót betonowych i żelbetowych 
 W czasie wykonywania robót należy przeprowadzać systematyczną kontrolę składników mieszanki 
betonowej i wykonanego betonu wg PN-B-06250 [12], zgodnie z tablicą 2. 
 Kontrola zbrojenia polega na sprawdzeniu średnic, ilości i rozmieszczenia zbrojenia w porównaniu z 
dokumentacją projektową oraz z wymaganiami PN-B-06251 [13]. 
 
Tablica 2. Zestawienie wymaganych badań betonu w czasie budowy według 
PN-B-06250 [12] 
 

Lp. Rodzaj badania Metoda badania wg Termin lub 
         częstość badania 

1 Badania składników betonu 
1.1. Badanie cementu 
       - czasu wiązania 
       - zmiany objętości 
       - obecności grudek 

 
 
PN-EN 196-3 [44] 
PN-EN 196-3 [44] 
PN-EN 196-6 [45] 

bezpośrednio przed 
użyciem każdej 
dostarczonej partii 

 1.2. Badanie kruszywa 
       - składu ziarnowego 
       - kształtu ziarn 
       - zawartości pyłów 
         mineralnych 
       - zawartości 
zanieczyszczeń 
          obcych 
       - wilgotności 

 
PN-B-06714-15[20] 
PN-B-06714-16[21] 
PN-B-06714-13[19] 
 
PN-B-06714-12[18] 
 
PN-B-06714-18[22] 

 
każdej 
dostarczonej 
partii 
 
 
 
bezpośrednio przed 
użyciem 

  
1.3. Badanie wody 

 
PN-B-32250 [34] 

przy rozpoczęciu robót oraz 
w przypadku stwierdzenia 
zanieczyszczeń 

2 Badania mieszanki betonowej 
-urabialności 
-konsystencji 
 
-zawartości powietrza w 
 mieszance betonowej 

 
 

PN-B-06250 [12] 

 
-przy rozpoczęciu    robót 
-przy proj.recepty i 2 razy  
  na zmianę roboczą        
-przy ustalaniu recepty oraz 
  2 razy na zmianę roboczą    

3 Badania betonu 
3.1. Badanie wytrzymałości  
      na     ściskanie na próbkach 
       

 
 
PN-B-06250 [12] 

 
przy ustalaniu recepty oraz 
po wykonaniu każdej partii 
betonu 

 3.2. Badania nieniszczące 
       betonu w konstrukcji 

PN-B-06261 [14] 
PN-B-06262 [15] 

w przypadkach technicznie 
uzasadnionych 

  

3.3. Badanie nasiąkliwości 

 

PN-B-06250 [12] 
 

przy ustalaniu recepty,  3 
razy w czasie wykonywania 
konstrukcji ale nie rzadziej 
niż raz na 5000 m3 betonu 

  
3.4. Badanie odporności na 
      działanie mrozu PN-B-06250 [12] 

przy ustalaniu recepty,                 
2 razy w czasie   
wykonywania konstrukcji 
ale  nie rzadziej 
niż raz na 5000 m3 betonu 

  
3.5. Badanie przepuszczalności  
        wody    

 

PN-B-06250 [12] 

przy   ustalaniu recepty, 3 
razy  
w  czasie   wykonywania  
konstrukcji, ale  nie   
rzadziej niż raz  na  5000 
m3 betonu 
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6.3. Kontrola szczelin dylatacyjnych 
 Szczeliny dylatacyjne należy sprawdzać przez oględziny oraz pomiar i porównanie z tolerancjami 
podanymi w punkcie 5.7, dotyczącymi szerokości szczeliny (od 10 do                  20 mm) i maksymalnych 
rozstawów szczelin dylatacyjnych. 

6.4. Ocena wyników badań 
 Wszystkie materiały muszą spełniać wymagania podane w punkcie 2. 
 Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień SST powinny zostać rozebrane i 
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanej podpory. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

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

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena 1 m3 podpory obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− dostarczenie materiałów, 
− wykonanie konstrukcji podpory: 
 a) w przypadku podpory z kamienia 
  - roboty murowe z kamienia, 
 b) w przypadku podpory z betonu lub żelbetu 
  - wykonanie deskowania, 
  - wyprodukowanie mieszanki betonowej, 
  - wykonanie zbrojenia, 
  - wbudowanie i zagęszczenie mieszanki betonowej, 
  - wykonanie szczelin dylatacyjnych, 
  - pielęgnację betonu 
 dla wszystkich rodzajów podpór: 
  - wykonanie izolacji przeciwwilgotnościowej, 
  - zasypanie wykopu, 
  - roboty odwodnieniowe, 
  - roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu, 
  - przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w 
                              specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 
 
1. PN-B-01080 Kamień dla budownictwa i drogownictwa. Podział                               

i zastosowanie według własności fizyczno-mechanicznych 
2. PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i 

określenia 
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3. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
4. PN-B-02356 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja 

wymiarów elementów budowlanych z betonu 
5. PN-B-03010 Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie 
6. PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia 

statyczne i projektowanie 
  7. PN-B-04101 Materiały kamienne. Oznaczenie nasiąkliwości wodą 
  8.  PN-B-04102 Materiały kamienne. Oznaczenie mrozoodporności metodą 

bezpośrednią 
  9. PN-B-04110 Materiały kamienne. Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie 
10. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy 

Boehmego 
11. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie 

wykonywania i badania przy odbiorze 
12. PN-B-06250 Beton zwykły 
13. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
14. PN-B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda 

ultradźwiękowa badania wytrzymałości betonu na ściskanie 
15. PN-B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu na ściskanie za 

pomocą młotka Schmidta typu N 
16. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 
17. PN -B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
18. PN-B-06714-12 Kruszywa  mineralne. Badania Oznaczanie zawartości 

zanieczyszczeń obcych 
19. PN-B-06714-13 Kruszywa  mineralne. Badania Oznaczanie zawartości pyłów 

mineralnych 
20. PN-B-06714-15 Kruszywa  mineralne. Badania Oznaczanie składu 

ziarnowego 
21. PN-B-06714-16 Kruszywa  mineralne. Badania Oznaczanie kształtu ziarn 
22. PN-B-06714-18 Kruszywa  mineralne. Badania Oznaczanie nasiąkliwości 
23. PN-B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania 

techniczne 
24. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Żwir i mieszanka 
25. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Piasek 
26. PN-B-12040 Ceramiczne rurki drenarskie 
27. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
28. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i 

ocena zgodności 
29. PN-B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno 
30. PN-B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania 
31. PN-B-24625 Lepik asfaltowy z wypełniaczami stosowany na gorąco 
32. PN-B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej 
33. PN-B-30175 Kit asfaltowy uszczelniający 
34. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
35. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste 
36. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
37. PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia 
38. PN-H-84020 Stal węglowa konstrukcyjna zwykłej jakości ogólnego 

przeznaczenia. Gatunki 
39. PN-H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 
40. PN-M-82010 Podkładki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych 
41. PN-M-82121 Śruby ze łbem kwadratowym 
42. PN-M-82503 Wkręty do drewna ze łbem stożkowym 
43. PN-M-82505 Wkręty do drewna ze łbem kulistym 
44. PN-EN 196-3 Metoda badania cementu. Oznaczenie czasów wiązania i 

stałości objętości 
45. PN-EN 196-6 Metoda badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia 
46. BN-87/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim, 
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okrągłym i kwadratowym 
47. BN-78/6354-12 Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego 

polichlorku winylu 
48. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
49. BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne 
50. BN-78/6741-07 Wyroby przemysłu ceramiki budowlanej. Przechowywanie i 

transport 
51. BN-67/6747-14 Sposoby zabezpieczania wyrobów kamiennych podczas 

transportu 
52. BN-82/6751-04 Materiały izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na 

włókninie przyszywanej 
53. BN-82/6753-01 Asfaltowa emulsja anionowa do izolacji wodochronnych 
54. BN-71/6771-02 Masy bitumiczne. Asfaltowe emulsje kationowe 
55. BN-69/7122-11 Płyty pilśniowe z drewna 
56. BN-74/8841-19 Roboty murowe. Mury z kamienia naturalnego. Wymagania i 

badania przy odbiorze 
57. BN-76/8847-01 Ściany oporowe budowli kolejowych i drogowych. 

Wymagania i badania. 
58 PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i 

sprężone. Projektowanie. 
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