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Ogólna Specyfikacja Techniczna OST- 01 
Wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych 

 
 
1. WSTĘP. 
 
1.1. Przedmiot ST. 
 
  Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z budową zespołu boisk w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012" 
w m. Świedziebnia, Gmina Świedziebnia. 
 
1.2. Zakres stosowania ST. 
 
 Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót zgodnie 
z ustawą o zamówieniach publicznych jak w pt.1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 
specyfikacjami technicznymi i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST) 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
 
Ilekroć w ST jest mowa o: 
1.4.1. obiekcie budowlanym – naleŜy przez to rozumieć: 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-uŜytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
c) obiekt małej architektury; 
1.4.2. Budynku – naleŜy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
1.4.3. Budynku mieszkalnym jednorodzinnym – naleŜy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo budynek 
o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, słuŜący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący 
konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niŜ dwóch lokali 
mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uŜytkowego o powierzchni całkowitej nie 
przekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. 
1.4.4. Budowli – naleŜy przez to rozumieć kaŜdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej 
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty 
antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne 
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia 
techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, 
nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a 
takŜe części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz 
fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów 
składających się na całość uŜytkową. 
1.4.5. Obiekcie małej architektury – naleŜy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyŜe przydroŜne, figury, 
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
c) uŜytkowe słuŜące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, 
drabinki, śmietniki. 
1.4.6. Tymczasowym obiekcie budowlanym – naleŜy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do 
czasowego uŜytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w 
inne miejsce lub rozbiórki, a takŜe obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski 
uliczne, pawilony sprzedaŜy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia 
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 
1.4.7. Budowie – naleŜy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a takŜe 
odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
1.4.8. Robotach budowlanych – naleŜy przez to rozumieć budowę, a takŜe prace polegające na przebudowie, 
montaŜu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
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1.4.9. Remoncie – naleŜy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieŜącej konserwacji. 
1.4.10. Urządzeniach budowlanych – naleŜy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 
budowlanym zapewniające moŜliwość uŜytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i 
urządzenia instalacyjne, w tym słuŜące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a takŜe przejazdy, ogrodzenia, 
place postojowe i place pod śmietniki. 
1.4.11. terenie budowy – naleŜy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
1.4.12. dokumentacji budowy – naleŜy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 
budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i 
opisy słuŜące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiąŜkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów 
metodą montazu – takŜe dziennik montaŜu. 
1.4.13. Dokumentacji powykonawczej – naleŜy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
1.4.14. Terenie zamkniętym – naleŜy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa 
geodezyjnego i kartograficznego: 
a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych podległych 
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw 
Zagranicznych, 
b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoŜa, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 
1.4.15. Aprobacie technicznej – naleŜy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą 
jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
1.4.16. Wyrobie budowlanym – naleŜy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we 
wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość uŜytkową. 
1.4.17. Drodze tymczasowej (montaŜowej) – naleŜy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, 
przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do 
usunięcia po ich zakończeniu. 
1.4.18. Dzienniku budowy – naleŜy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
1.4.19. Kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upowaŜniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 
odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
1.4.20. Grupach, klasach, kategoriach robót – naleŜy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w 
rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 
340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 
1.4.21. Inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i 
praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, 
której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na 
budowie i wykonuje bieŜącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i 
odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak 
równieŜ przy odbiorze gotowego obiektu. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy. 
 
 Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne 
punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaŜe 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 punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na 
własny koszt. 
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1.5.2. Dokumentacja projektowa. 
 
 Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne z 
wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację 
projektową: dostarczoną przez Zamawiającego i sporządzoną przez Wykonawcę. 
 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST. 
 
 Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
 W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich waŜności 
wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". 
 Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 
poprawek. 
 W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieŜności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są 
waŜniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST. 
 Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uwaŜane 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 dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 
projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy. 
 
 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aŜ do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
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. 
 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe 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 wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, podejmować wszelkie konieczne kroki 
mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół 
terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej, a 
wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
 Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
- środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub 

substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, moŜliwością powstania poŜaru. 
 
1.5.6. Ochrona przeciwpoŜarowa. 
 
 Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na 
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i 
pojazdach. 
 Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
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 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
 
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
 
 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego 
poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
 O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 
nadzoru i zainteresowanych uŜytkowników 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. 
 
1.5.8. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów. 
 
 Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie 
gruntu, materiałów i wyposaŜenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 
władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o kaŜdym takim 
przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe 
nie będą dopuszczone na świeŜo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca 
będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami 
Inspektora nadzoru. 
 
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
 
 Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 
 W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót. 
 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane 
do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
 
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
 
 Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, póz. 401). 
 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 
ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i 
inne odnośne dokumenty. 
 
 
2. MATERIAŁY. 
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych. 
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 Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych 
oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu 
udokumentowania, Ŝe materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu 
robót. 
 Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, 
aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 
 
2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego. 
 
 Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów 
z jakichkolwiek złóŜ miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 
dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoŜa. 
 Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 
 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek złoŜa. 
 Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do robót chyba, Ŝe postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków 
umowy stanowią inaczej. 
 Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i Ŝwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystywane 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 Inspektora nadzoru. 
 Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym 
obszarze. 
 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym. 
 
 Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.4. 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 Inspektora nadzoru. 
 Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów. 
 
 Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość zastosowania róŜnych rodzajów materiałów 
do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze 
zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później 
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
 
 
3. SPRZĘT. 
 
 Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy 
i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia 
jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
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 Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym 
umową. 
 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego 
uŜytkowania. 
 Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 JeŜeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moŜe być później 
zmieniany bez jego zgody. 
 
 
4. TRANSPORT. 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
 
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych. 
 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd 
drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, 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, projektu 
organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 
elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora 
nadzoru. 
 Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu 
robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
 Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 
na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takŜe w 
normach i wytycznych. 
 Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później 
niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu 
wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
 
6.1. Program zapewnienia jakości. 
 
 Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora 
nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, 
moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, SST. Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
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- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- 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, 
- wyposaŜenie 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, a takŜe 

wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i 
formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposaŜeniem 
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 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. 

 
6.2. Zasady kontroli jakości robót. 
 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
 Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy nie 
zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z umową. 
 Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu 
ich inspekcji. 
 Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu 
lub metod badawczych, jeŜeli niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki 
badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uŜycie do robót badanych materiałów i dopuści je do uŜytku 
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 i robót ponosi 
Wykonawca. 
 
6.3. Pobieranie próbek. 
 
 Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. 
 Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie 
Inspektora nadzoru 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 Inspektora 
nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
 
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 moŜna wytyczne krajowe, albo 
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
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Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
 
6.5. Raporty z badań. 
 
 Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 
nie później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
 Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru. 
 
 Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umoŜliwienia jemu kontroli zapewniona 
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
 Inspektor nadzoru, 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. 
 Inspektor nadzoru moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy, na 
swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru 
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu 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. 
 
 Inspektor nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te wyroby i materiały, które: 
- posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów 
i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98), 

- posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną, w 
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeŜeli nie są objęte certyfikacją 
określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST, 

- znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). 
 W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, kaŜda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
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 bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
KaŜdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. 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 InŜyniera/Kierownika projektu. 
 Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez InŜyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia InŜyniera/Kierownika projektu, 
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- 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 przedłoŜone 
InŜynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania się. 
Decyzje InŜyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
 Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje InŜyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 
(2) KsiąŜka obmiarów. 
 KsiąŜka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego 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 kaŜde Ŝyczenie InŜyniera/Kierownika projektu. 
 
(4) Pozostałe dokumenty budowy. 
 Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące dokumenty: 
pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
- protokoły przekazania terenu budowy, 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- 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 InŜyniera/Kierownika projektu i 
przedstawiane do wglądu na Ŝyczenie 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 InŜyniera/Kierownika projektu 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 InŜyniera/Kierownika projektu na piśmie. 
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 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 
InŜyniera/Kierownika projektu. 
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów. 
 
 Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuŜ 
linii osiowej. Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 
jako długość pomnoŜona przez średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą waŜone 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 
InŜyniera/Kierownika projektu.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa 
legalizacji.  Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót. 
 
7.4. Wagi i zasady waŜenia. 
 
 Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. Będzie 
utrzymywać to wyposaŜenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych 
przez InŜyniera. 
 
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru. 
 
 Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a takŜe w 
przypadku występowania dłuŜszej 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 InŜynierem/Kierownikiem 
projektu. 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót. 
 
 W zaleŜności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiorowi częściowemu, 
- odbiorowi ostatecznemu, 
- 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 umoŜliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
 Odbioru robót dokonuje InŜynier/Kierownik projektu. 
 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem InŜyniera/Kierownika projektu. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 
jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 
InŜyniera/Kierownika projektu. 
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 Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia InŜynier 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 InŜynier/Kierownik 
projektu. 
 
8.4. Odbiór ostateczny robót. 
 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót. 
 
 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
InŜyniera/Kierownika projektu. 
 Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 
przez InŜyniera/Kierownika projektu zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie  
 Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności  
InŜyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłoŜonych 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, Ŝe 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: 
- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona 

w trakcie realizacji umowy, 
- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 

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

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

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

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 
robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
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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 zuŜytych 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 naleŜy wliczać podatku VAT. 
 
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu. 
 
 Koszt  wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
- opracowanie oraz uzgodnienie z InŜynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami projektu 
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu InŜynierowi/Kierownikowi 
projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 
- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
- opłaty/dzierŜawy terenu, 
- przygotowanie terenu, 
- konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawęŜników, barier, oznakowań i drenaŜu, 
- tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
 Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, 

barier i świateł, 
- utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
 Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
- usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami), 
- Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montaŜu i -

rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138 poz. 1555), 
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami). 
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna nr RZ-01 
Roboty ziemne i pomiarowe 
 
 
1. WSTĘP. 
 

1.1. Przedmiot SST. 
 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót ziemnych, realizowanych przy budowie: zespołu boisk w ramach programu "Moje boisko - Orlik 
2012" w m. Świedziebnia, Gmina Świedziebnia. 
 
1.2. Zakres stosowania SST. 
 
 Specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy i umowny przy 
zlecaniu i realizacji robot ziemnych. 
 
1.3. Zakres robot objętych SST. 
 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy i 
obejmują: 
- roboty rozbiórkowe, 
-  zdejmowania wierzchniej warstwy gruntu urodzajnego, 
- wykonanie przemieszczenia mas ziemnych i wyrównywania terenu, 
- wykonanie wykopów pod fundamenty i rurociągi, 
- wykonanie podsypki i obsypki rurociągów, 
- zasypanie wykopów z zagęszczeniem. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
 
1.4.1. Głębokość wykopu - róŜnica rzędnej terenu i rzędnej dna robot ziemnych po wykonaniu warstwy ziemi 
urodzajnej. 
1.4.2. Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niŜ 1m. 
1.4.3. Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3m. 
1.4.4. Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3m. 
1.4.5. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, połoŜony w obrębie obiektu 
kubaturowego. 
1.4.6. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania 
nasypów, połoŜone poza placem budowy. 
1.4.7. Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac związanych z tym 
obiektem. 
1.4.8. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru: 

IS =
ds

d

ρ
ρ

,  

gdzie: 
ρd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3), 
ρds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona w 
normalnej  próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, słuŜąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, 
badana zgodnie z norma.BN-77/8931-12 (Mg/m3). 
1.4.9. Wskaźnik róŜnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych określona 
wg wzoru: 

U = 
10

60

d

d
, 

gdzie: 
d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm), 
d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm). 
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2. MATERIAŁY. 
 
2.1. Do wykonania wykopów - materiały nie występują. 
 
 Do wykonania wykopów nie są stosowane Ŝadne materiały. 
 
2.2. Podsypki i obsypki. 
 
 Jako podsypkę rurociągów poziomych, prowadzonych w gruncie pod posadzką parteru, naleŜy stosować 
piasek zwykły zagęszczony o uziarnieniu 0,5÷2 mm. 
 Jako obsypkę w/w rurociągów poziomych, moŜna stosować grunt piaszczysty uprzednio przesiany z gruntu 
rodzimego, wydobytego z wykopów. 
 Jako podłoŜe pod studzienki rewizyjne i rurociągi naleŜy zastosować: 
- w gruntach suchych piaszczystych, Ŝwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podłoŜem jest grunt 

naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu, 
- w gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoŜe naleŜy wykonać z warstwy Ŝwiru z 

piaskiem lub piasku o grubości od 15 do 20 cm łącznie z ułoŜonymi sączkami odwadniającymi.  
- w gruntach skalistych gliniastych lub stanowiących zbite iły naleŜy wykonać podłoŜe z pospółki, Ŝwiru lub 

tłucznia o grubości od 15 do 20 cm. 
 Niedopuszczalne jest wyrównywanie podłoŜa ziemią z urobku lub podkładania pod rury kawałków drewna, 
kamieni lub gruzu. 
 Jako obsypkę w/w rurociągów, moŜna stosować grunt piaszczysty uprzednio przesiany z gruntu rodzimego, 
wydobytego z wykopów. 
 
2.3. Ogólne wymagania dla materiałów gruntu. 
 
2.3.1. Źródła uzyskania materiałów (gruntu). 
 
 Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania zamawiania 
lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 
przez Inspektora nadzoru. 
 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, ze materiały uzyskane z 
dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. 
 
2.3.2. Zasady wykorzystania gruntów. 
 
 Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w 
maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza teren 
budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru. 
 JeŜeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót 
ziemnych, zostały za zgodą Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z 
przeznaczeniem innym niŜ budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca jest 
zobowiązany do dostarczenia równowaŜnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 
 Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez Wykonawcę na 
odkład. Zapewnienie terenów na odkład naleŜy do obowiązków Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej 
w kontrakcie. Inspektor nadzoru moŜe nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa 
nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej 
wilgotności. 
 
 
3. SPRZĘT. 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
 
 Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

Pracownia Inwestycyjno-Projektowa „INEKO” , ul. Ostródzka 53, 14-200 Iława 
tel. (89) 648-76-41, fax. (89) 648-71-51, e-mail: biuro@ineko.pl  

17

 

 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robot ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
uŜytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 JeŜeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptacje. przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nie moŜe być później zmieniany 
bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE. 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
 
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. Liczba środków 
transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, 
SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą być dopuszczone przez 
Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg na koszt 
Wykonawcy.  
 Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
4.2. Transport gruntów. 
 
 Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu 
(materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. Wydajność środków 
transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i 
wbudowania gruntu (materiału). 
 Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie moŜe być podstawą roszczeń 
Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej 
zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
 
4.3. 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 Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie 
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową SST i poleceniami Inspektora nadzoru (InŜyniera). 
 
5.1.1. Przekazanie terenu budowy. 
 
 Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów 
głównych obiektu oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa 
komplety SST. 
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 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. 
 
5.1.2. Dokumentacja projektowa. 
 
 Dokumentacja projektowa, opracowana przez Pracownię Inwestycyjno-Projektową „INEKO” zawiera 
rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy. 
 
5.1.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST. 
 
 Dokumentacja Projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru 
Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące 
dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w całej dokumentacji. 
 W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich waŜności 
wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". 
 Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
 W przypadku rozbieŜności, opis wymiarów waŜniejszy 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 uwaŜane 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. 
 
5.1.4. Zabezpieczenie terenu budowy. 
 
 W czasie wykonywania robot 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 zapor i znaków, dla których jest to 
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę 
umowną. 
 
5.1.5. 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 Wykonawca będzie: 
- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
- 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 uciąŜliwości dla 
osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych 
w następstwie jego sposobu działania. 

 Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na: 
- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
- środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, 
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, 
- moŜliwością powstania poŜaru. 
 
5.1.6. Ochrona przeciwpoŜarowa. 
 
 Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. Wykonawca będzie utrzymywać 
sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w 
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
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 Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy. 
 
5.1.7. 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 przełoŜenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i 
powiadomić Inspektora nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego 
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru 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 terenu i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 
 
5.1.8. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów. 
 
 Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie materiałów i 
gruntu, wyposaŜenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu 
nietypowych wagowo ładunków. 
 
5.1.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
 
 Podczas realizacji robot 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 odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
 Uznaje się, ze wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
5.1.10.  Ochrona i utrzymanie robót. 
 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane do robót 
od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robot (do wydania potwierdzenia ich zakończenia przez Inspektora 
nadzoru). 
 Wykonawca będzie utrzymywać roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru ostatecznego. Jeśli 
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien 
rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niŜ w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 
5.1.11.  Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
 
 Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organa administracji państwowej i 
lokalnej oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły 
będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. 
 
5.3. Roboty rozbiórkowe 
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Przed wykonaniem wykopów naleŜy wykonać roboty rozbiórkowe, które obejmują: 
- rozbiórka zbiornika bezodpływowego na ścieki, betonowego, 
- rozbiórka ogrodzenia s siatki stalowej, 
- wycięcie drzew wraz z pocięciem i wywozem, 
- mechaniczne karczowanie pni, 
- rozbiórka nawierzchni asfaltowej, 
- rozbiórka chodników z kostki betonowej. 

  Wywóz nadmiaru elementów z rozbórki - na odległość i w miejsce ustalone przez Wykonawcę z 
Inwestorem lub we własnym zakresie wykonane przez Wykonawcę. 
 
5.4. Rodzaje i zabezpieczenie wykopu. 
 
 Dla potrzeb budowy sieci sanitarnych i fundamentowania mogą być stosowane wykopy ciągłe, wąsko 
przestrzenne, o ścianach pionowych odeskowanych i rozpartych oraz o ścianach skarpowych bez obudowy, 
jednak do określonego poziomu. Wybór rodzaju wykopu i zabezpieczenia ścian jest zaleŜny od warunków 
lokacyjnych, głębokości wykopu i warunków hydrogeologicznych. 

Wykopy szerokoprzestrzenne mają zastosowanie na terenach niezabudowanych, wymagają bowiem znacznej 
przestrzeni dla wykopu i magazynowania urobku.  

Przy głębokich wykopach i wysokim poziomie wód gruntowych moŜe zachodzie konieczność rezygnacji z 
wykopów szerokoprzestrzennych z uwagi na rozmywanie skarp w dolnych częściach wykopu. W tym wypadku 
stosuje się wykopy o ścianach pionowych odeskowanych, względnie kombinacja obu rodzajów wykopów. 
Wykopy wąsko przestrzenne stosuje się na terenach zabudowanych przy ograniczonych warunkach 
lokalizacyjnych np. ulice, miasta, osiedla. 
 Przy głębokościach większych niŜ 1 m, niezaleŜnie od rodzaju gruntu i nawodnienia wszystkie wykopy 
wąsko przestrzenne posiadały pionowe ściany odeskowane i rozparte, przy czym w gruntach suchych i 
półzwartych dopuszcza się deskowanie aŜurowe - nieszczelne. 
 Wykopy wąsko przestrzenne o ścianach pionowych odeskowanych i rozpartych, spełniają warunek 
nienaruszalności struktury gruntu rodzimego - sztywność gruntu w strefie obsypki ochronnej rury z 
zastrzeŜeniem, Ŝe poniŜej górnego poziomu tej obsypki, powinno być odeskowanie szczelne. 
 MoŜna stosować wykopy szerokoprzestrzenne o ścianach skarpowych wykonywanych w zasadzie 
mechanicznie do rzędnej posadowienia kanału, jednakŜe konieczne jest zapewnienie moŜliwości utrzymania 
nienaruszonej struktury gruntu w strefie obsypki ochronnej rury kanalizacyjnej, w szczególności biorąc pod 
uwagę opady atmosferyczne, oraz występowanie wody gruntowej. 

MoŜna równieŜ stosować wykop szerokoprzestrzenny o ścianach skarpowych do poziomu posadowienia 
kanału, a poniŜej wykonać wykop wąsko przestrzenny o ścianach pionowych odeskowanych szczelnie. 
PowyŜszy kształt wykopu zabezpiecza w pełni struktury gruntu rodzimego, bez względu na jego rodzaj, z 
uwzględnieniem opadów deszczowych. W wypadku występowania wody gruntowej, moŜliwej do usunięcia przy 
pomocy układu drenaŜowego - poziomego, układ drenaŜowy naleŜy lokalizować w szerokości strefy.  

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyŜujące się lub biegnące 
równolegle z wykopem naleŜy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób 
zapewniający ich eksploatację. 

W warunkach ruchu ulicznego, juŜ w momencie rozkładania wykopów wąsko przestrzennych, naleŜy 
przewidzieć przykrycia wykopów pomostami dla przejścia pieszych lub przejazdu. Wykop powinien być 
zabezpieczony barierką o wysokości 1,0 m, a w nocy oświetlony światłami ostrzegawczymi. Przy wykopach 
szerokoprzestrzennych naleŜy zabezpieczyć moŜ1iwości komunikacyjne dla pieszych i pojazdów w zaleŜności 
od warunków lokalnych. Zabezpieczenia komunikacyjne wymagają uzgodnienia z odnośnymi władzami 
lokalnymi. 
 
5.5. Wytyczne wykonania wykopów. 
 

Przed przystąpieniem do rozkładania wykopu naleŜy dokładnie rozpoznać całą trasę wzdłuŜ wytyczonej osi, 
przygotować punkty wysokościowe, a kołki wyznaczające oś kanału, zabezpieczyć świadkami umieszczonymi 
poza gabarytem wykopu i odkładem urobku. 

Rozkładanie naleŜy rozpoczynać od wykopów tzw. jamistych, przeznaczonych na budowanie obiektów 
specjalnych np. studzienek rewizyjnych (w przypadku sieci kanalizacyjnych). Wykopy naleŜy rozkładać od 
strony połączenia z istniejącą siecią.  

Rozkładanie wykopu ciągłego wąskoprzestrzennego odbywa się przez ułoŜenie bali lub wyprasek stalowych 
po obydwu stronach osi kanału w ustalonych uprzednio odległościach, stanowiących wyrobisko wykopu. 

Odspajanie gruntu w wykopie moŜe być wykonywane ręcznie lub mechanicznie, przy czym odspajanie 
ręczne moŜe być połączone z ręcznym transportem pionowym albo teŜ z zastosowaniem Ŝurawików lub 
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urządzeń do mechanicznego wydobycia urobku. Wybór metod odspajania jest uzaleŜniony od rzeczywistych 
warunków lokalnych, na które składają się warunki geologiczne oraz będący w dyspozycji sprzęt mechaniczny. 

Transport pionowy urobku za pomocą pomostów przerzutowych, powinien być poprzedzony dodatkowym 
zabezpieczeniem rozpór, na których opierają się pomosty, zaś same pomosty zabezpieczone przed rozsuwaniem 
się za pomocą klinów i klamer ciesielskich. Odległość przerzutu nie powinna być większa niŜ 2,0 m. śurawie 
budowlane z wysięgnikiem prostym, powinny być ustawione z boku wykopu odeskowanego i rozpartego, na 
podkładach z bali dla równomiernego rozłoŜenia na większą powierzchnię gruntu. 

Mechaniczne odspajanie gruntu w wykopie moŜe być dokonywane za pomocą koparki jednoczerpakowej 
podsiębiernej lub koparki wieloczerpakowej.  

Prowadzenie robot przy uŜyciu koparek stosuje się tam gdzie nie ma konieczności obudowy ścian wykopu, 
a tym samym nie stosuje się rozpór. 

Przy wykonywaniu wykopów za pomocą koparek nie naleŜy dopuszczać do przekroczenia głębokości 
określonych w Dokumentacji Projektowej. 

Okład urobku powinien być dokonany tylko po jednej stronie wykopu, w odległości co najmniej 0,60 m od 
krawędzi wykopu. W przypadkach natrafienia na warstwę torfu, naleŜy ją wybrać aŜ do gruntu stałego, a 
przestrzeń do poziomu projektowanego dna wykopu wypełnić piaskiem. 

W wypadku nastąpienia tzw. przekopu - nadmiernego wybrania gruntu rodzimego, przekop naleŜy wypełnić 
ubitym piaskiem. W wypadku występowania wody gruntowej, wykop poniŜej podłoŜa musi podlegać 
odwodnieniu. 
 
5.6. Wykonanie podłoŜa pod rurociągi. 
 

Układanie sieci poprzedzają czynności związane z wykonaniem odpowiedniego w/w rodzaju wykopu 
dostosowanego do warunków wymaganych dla rur i rodzaju sieci. Układanie sieci sanitarnych wymaga 
uprzedniego przygotowania podłoŜa z zachowaniem warunku nienaruszalności struktury gruntu rodzimego w 
strefie obsypki ochronnej rur. 

PodłoŜe stanowi w zasadzie dolną część obsypki strefy ochronnej rury. W zaleŜności od rodzaju gruntu na 
poziomie posadowienia mają zastosowanie róŜne rodzaje podłoŜa. Dla niniejszej inwestycji mają zastosowanie 2 
rodzaje podłoŜa: 
- podłoŜe naturalne o ile stanowią go grunty suche piaszczyste - piaski grube, średnie i drobne o średnicy 

zastępczej ziarna 0,05>d>2,00 mm nie zawierające kamieni; w tych warunkach rury mogą być posadowione 
bezpośrednio na wyrównanym podłoŜu rodzimym z wyprofilowaniem dna stanowiącym łoŜysko nośne rury, 

- dno wykopu stanowią skały, rumosze, wietrzeliny, piaski pylaste, gliny, iły; podłoŜe pod rurociągi musi być 
wykonane z zagęszczonego piasku o grubości min 15-20 cm. 
Powierzchnia podłoŜa tak naturalnego jak i sztucznego wykonana z ubitego, zagęszczonego piasku, powinna 

być zgodna z projektem. Dla wszystkich rodzajów podłoŜa wymagane jest podłuŜne wyprofilowanie dna w 
obrębie kąta 90º i z zaprojektowanym spadkiem, stanowiące łoŜysko nośne rury. Ewentualne ubytki w 
wysokości podłoŜa naleŜy wyrównywać wyłącznie piaskiem. 
 
5.7. Zasypanie i zagęszczenie wykopu. 
 
 Zasyp rurociągu w wykopie powinno składać się z dwóch warstw: 
- warstwy ochronnej rury - obsypki, 
- warstwy wypełniającej do powierzchni terenu lub wymaganej rzędnej. 
 
 Zasyp kanału przeprowadza się w trzech etapach: 
- etap I - wykonanie warstwy ochronnej rury z wyłączeniem odcinków na złączach, 
- etap II - po próbie szczelności złącz rur wykonanie warstwy ochronnej w miejscach połączeń, 
- etap III - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i ewentualną 

rozbiórką odeskowań i rozpór ścian wykopu. 
 Ponadto: 
- wykonanie zasypki naleŜy przeprowadzić natychmiast po odbiorze i zakończeniu posadowienia rurociągu, 
- obsypkę naleŜy wykonywać do uzyskania zagęszczonej warstwy o grubości minimum 0,30 m nad rurę, 
- obsypkę naleŜy wykonywać warstwami do 1/3 średnicy rury, zagęszczając kaŜdą warstwę, 
- dla zapewnienia całkowitej stabilności koniecznym jest aby materiał obsypki szczelnie wypełniał przestrzeń 

pod rurą, 
- zagęszczenie kaŜdej warstwy obsypki naleŜy wykonywać tak, by rura miała odpowiednie podparcie po 

bokach, 
- bardzo waŜne jest zagęszczenie-podbicie gruntu w tzw. pachach przewodu, które naleŜy wykonać przy 

uŜyciu pobijaków drewnianych. 
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Warstwę ochronną rury wykonuje się z piasku sypkiego drobno-, średnio- lub gruboziarnistego bez grud i 
kamieni. Zagęszczenie tej warstwy, powinno być przeprowadzane z zachowaniem szczególnej ostroŜności z 
uwagi na właściwości materiału rur. Warstwa ta musi być starannie ubita po obu stronach przewodu. Do czasu 
przeprowadzenia prób szczelności złącza powinny być odkryte. 
 Zaleca się równieŜ: 
- stosowanie sprzętu, który moŜe jednocześnie zagęszczać po obu stronach przewodu, 
- stosowanie ubijaków metalowych tylko w odległości co najmniej 10 cm od rury, 
- aby ubijanie mechaniczne na ca/ej szerokości było przeprowadzone sprzętem przy 30-to cm warstwie piasku 

ponad wierzch rury, 
- aby nie zrzucać mas ziemi z samochodów bezpośrednio na rury. 

Zalecenia dotyczące stopnia zagęszczenia obsypki zaleŜą od przeznaczenia terenu nad rurociągiem. Dla 
przewodów umieszczonych pod drogami powinien być nie mniejszy niŜ 95% zmodyfikowanej wartości modułu 
Proctora, około 90% w przypadku wykopów powyŜej 4 metrów i 85 % w pozostałych przypadkach. 
 
5.8. Odwodnienie wykopu. 
 

W zaleŜności od głębokości wykopu, rodzaju gruntu i wysokości depresji, mogą występować trzy metody 
odwodnienia: 
- metoda powierzchniowa, 
- metoda drenaŜu poziomego, 
- metoda depresji statycznego poziomu zwierciadła wody gruntowej. 

Metoda pierwsza polega na odprowadzaniu powierzchniowym wody w miarę głębienia wykopu. Metoda ta 
nie wymaga montaŜu skomplikowanych urządzeń i wystarcza ustawienie na powierzchni terenu ręcznych lub 
spalinowych pomp membranowych. 

Metoda druga polega na ułoŜeniu pod strefą sieci drenaŜu poziomego w obsypce Ŝwirowej z 
odprowadzeniem wody do studzienek czerpnych zlokalizowanych obok trasy kanału, skąd woda jest 
odprowadzana do odbiornika, przy pomocy pompy. Po ułoŜeniu sieci i przeprowadzonych próbach jego 
szczelności, drenaŜ zostaje wyłączony z eksploatacji a studzienki czerpane zdemontowane. 

Metoda trzecia ma zastosowanie w wypadku duŜego nawodnienia gruntu i polega na wykonaniu studni 
depresyjnych względnie zastosowania igłofiltrów. 

 
Dla niniejszej inwestycji moŜe być konieczne zastosowanie pierwszej i trzeciej metody odwodnienia wykopów. 
 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
 
6.1.1. Program zapewnienia jakości. 
 
 Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru 
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robot, moŜliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robot zgodnie z Dokumentacją Projektową, SST 
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru. 
 
6.1.2. Pobieranie próbek. 
 
 Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 
zlecenie Inspektora nadzoru 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 Inspektora nadzoru. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
 
6.1.3. Badania i pomiary. 
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 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy 
nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować moŜna wytyczne krajowe, albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  
 Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie 
ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
 
6.1.4. Raporty z badań. 
 
 Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 
nie później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą 
przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, 
przez niego zaaprobowanych. 
 
6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora. 
 
 Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do 
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji 
systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z 
wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy, na swój 
koszt.  
 JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci 
Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu 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. 
 
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych. 
 
6.2.1. Badania do odbioru wykopu. 
 
6.2.1.1. Zakres badań i pomiarów. 
 
 NaleŜy  wykonać: 
- pomiar szerokości wykopu ziemnego - pomiar taśmą, łatą o długości 3m i poziomnicą lub niwelatorem, w 

odstępach co 20m 
- pomiar szerokości wykopu jw., 
- pomiar rzędnych powierzchni wykopu ziemnego jw., 
- pomiar pochylenia skarp jw., 
- pomiar równości powierzchni wykopu jw., 
- pomiar równości skarp jw., 
- pomiar spadku podłuŜnego powierzchni wykopu, 
- pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 20m oraz punktach wątpliwych. 
 
6.2.1.2. Szerokość wykopu ziemnego. 
 
 Szerokość wykopu ziemnego nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ ±10 cm. 
 
6.2.1.3. Rzędne wykopu ziemnego. 
 
 Rzędne wykopu ziemnego nie mogą róŜnić się od rzędnych projektowanych o więcej niŜ  ±1cm. 
 
6.2.1.4. Pochylenie skarp. 
 
 Pochylenie skarp nie moŜe róŜnić się od pochylenia projektowanego o więcej niŜ 10% wartości pochylenia 
wyraŜonego tangensem kąta. 
 
6.2.1.5. Równość dna wykopu. 
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 Nierówności powierzchni dna wykopu mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać 3 cm. 
 
6.2.1.6. Równość skarp. 
 
 Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać ±10 cm. 
 
6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami. 
 
 Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną 
odrzucone. Jeśli materiały, nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie 
Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. Wszystkie roboty, które wykazują 
większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez 
Wykonawcę na jego koszt. Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moŜe uznać wadę za nie 
mającą zasadniczego wpływu na jakość robót i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniŜoną jakość. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
 
7.1. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
  
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST-01 - „Wymagania ogólne”. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa. 
 
 Jednostki obmiarowe dla poszczególnych rodzajów robót ziemnych podano w przedmiarze robót. Główną 
jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny). 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
 
8.1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót. 
  
 Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w OST-01 - „Wymagania ogólne”. 
 
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 umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powołana przez 
Zamawiającego.  
 Gotowość danej części robot do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w 
ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru 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 robot. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
 
8.4. Odbiór ostateczny robót. 
 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót. 
 
 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. 
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 Całkowite zakończenie robot oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
 Odbiór ostateczny robot nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.3.2. Odbioru 
ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robot 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 robot 
poprawkowych. 
 W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ŝe 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 robot 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 
robot, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest 
zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową jeśli została sporządzona w trakcie 

realizacji umowy, 
- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 

zamienne), 
- recepty i ustalenia technologiczne, 
- dzienniki budowy i ksiąŜki obmiarów (oryginały), 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST, 
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, zgodnie z ST, 
- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych 

dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST, 
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŜenie linii telefonicznej, 

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

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca, wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 
robot. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 
komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
 
8.5. Odbiór pogwarancyjny. 
 
 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot związanych z usunięciem wad zaistniałych w 
okresie gwarancyjnym. 
 Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 8.3. 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOSCI. 
 
 Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności podano w OST-01 - „Wymagania ogólne”. 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 
10.1. Normy. 
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- PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
- PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 
- PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
- PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. 
- BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
- PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. 
 
10.2. Inne dokumenty. 
 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z późniejszymi 

zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718), 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montaŜu i 

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

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna nr RZ-02 
Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoŜa 
 
 
1. WSTĘP. 
 
1.1. Przedmiot SST. 
  
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z  wykonaniem koryta i  profilowaniem i zagęszczaniem podłoŜa gruntowego pod  
boiska, ciągi komunikacyjne i parking przy budowie: zespołu boisk w ramach programu "Moje boisko - Orlik 
2012"  w m. Świedziebnia, Gmina Świedziebnia. 
  
1.2. Zakres stosowania SST. 
  
 Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót jak w pkt. 1.1. 
  
1.3. Zakres robót objętych SST. 
 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem  :  
- koryta i wywiezieniem  nadmiaru ziemi, 
- profilowanie i zagęszczanie  podłoŜa pod nawierzchnie boisk, ciągi komunikacyjne. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
  
 Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami 
podanymi w OST-01 - „Wymagania ogólne”. 
 
 
2. MATERIAŁY. 
  
 Nie występują. 
 
3. SPRZĘT. 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
  
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST-01 - „Wymagania ogólne”. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót. 
 
 Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoŜa powinien wykazać się moŜliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
- równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; InŜynier moŜe dopuścić 

wykonanie koryta i profilowanie podłoŜa z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle 
do kierunku pracy maszyny, 

- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt), 
- walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 
 Stosowany sprzęt nie moŜe spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoŜa. 
 
 
4. TRANSPORT. 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST-01 - „Wymagania ogólne”. 
 
4.2. Wywóz nadmiaru gruntu. 
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  Wywóz nadmiaru gruntu - na odległość i w miejsce ustalone przez Wykonawcę z Inwestorem lub we 
własnym zakresie wykonane przez Wykonawcę. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 
  
 Ogólne zasady wykonania robót podano w OST-01 -  „Wymagania ogólne”. 
 
5.2. Warunki przystąpienia do robót. 
 
 Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoŜa 
bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze 
przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoŜa, jest moŜliwe wyłącznie za zgodą 
InŜyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych. 
 W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłoŜu nie moŜe odbywać się ruch 
budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 
 
5.3. Wykonanie koryta.    
  
 Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej 
przygotowane. 
 Paliki lub szpilki naleŜy ustawiać w osi i w rzędach równoległych do osi lub w inny sposób zaakceptowany 
przez InŜyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umoŜliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do 
wytyczenia robót w odstępach nie większych niŜ co 10 metrów. 
 Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc naleŜy dostosować do rodzaju gruntu, w którym prowadzone są 
roboty i do trudności jego odspojenia.  
 Koryto moŜna wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykład na 
poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być zaakceptowany przez 
InŜyniera. 
 Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami 
dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce wskazane przez 
InŜyniera. 
 Profilowanie i zagęszczenie podłoŜa naleŜy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w pkt 5.4. 
 
5.4. Profilowanie i zagęszczanie podłoŜa. 
 
 Przed przystąpieniem do profilowania podłoŜe powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. 
 Po oczyszczeniu powierzchni podłoŜa naleŜy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umoŜliwiają uzyskanie 
po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoŜa. Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były o 
co najmniej 5 cm wyŜsze niŜ projektowane rzędne podłoŜa. 
 JeŜeli powyŜszy warunek nie jest spełniony i występują zaniŜenia poziomu w podłoŜu przewidzianym do 
profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoŜe na głębokość zaakceptowaną przez InŜyniera, dowieźć 
dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do 
uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika 
zagęszczenia, określonych w tablicy 1. 
 Do profilowania podłoŜa naleŜy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w robotach 
ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez InŜyniera. 
 Bezpośrednio po profilowaniu podłoŜa naleŜy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoŜa naleŜy 
kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia przyjętego zgodnie z BN-77/8931-12. 
 W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoŜe uniemoŜliwia przeprowadzenie badania 
zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia naleŜy oprzeć na metodzie obciąŜeń płytowych. NaleŜy określić pierwotny i 
wtórny moduł odkształcenia podłoŜa według BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu 
odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 
 Wilgotność gruntu podłoŜa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od 
-20% do +10%. 
 
5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoŜa. 
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 PodłoŜe (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. 
 JeŜeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa nastąpi przerwa w robotach 
i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, 
to powinien on zabezpieczyć podłoŜe przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłoŜenie folii lub 
w inny sposób zaakceptowany przez InŜyniera. 
 JeŜeli wyprofilowane i zagęszczone podłoŜe uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej 
warstwy moŜna przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 
 Po osuszeniu podłoŜa InŜynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. JeŜeli 
zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt. 
 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
  
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST-01 - „Wymagania ogólne”. 
 
6.2. Badania w czasie robót. 
 
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów. 
  
 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia koryta i 
wyprofilowanego podłoŜa podaje poniŜsza tabela 1: 
 
Tabela 1 - Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego podłoŜa. 
 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Szerokość koryta 10 razy na 1 km 

2 Równość podłuŜna co 20 m na kaŜdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe 
co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad i dróg 
ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg 

6 Ukształtowanie osi w planie *) 
co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad i dróg 
ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg 

7 Zagęszczenie, wilgotność gruntu podłoŜa 
w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie rzadziej 
niŜ raz na 600 m2 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie naleŜy wykonać w punktach 
głównych łuków poziomych 

 
6.2.2. Szerokość koryta (profilowanego podłoŜa). 
 
 Szerokość koryta i profilowanego podłoŜa nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ +10 
cm i -5 cm. 
 
6.2.3. Równość koryta (profilowanego podłoŜa). 
  
 Nierówności podłuŜne koryta i profilowanego podłoŜa naleŜy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z normą BN-
68/8931-04. 
 Nierówności poprzeczne naleŜy mierzyć 4-metrową łatą. 
 Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 
 
6.2.4. Spadki poprzeczne. 
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 Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoŜa powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 
 
6.2.5. Rzędne wysokościowe. 
 
 RóŜnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoŜa i rzędnymi 
projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm. 
 
6.2.6. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoŜa). 
 
 Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoŜa określony wg BN-77/8931-12 nie powinien być 
mniejszy od podanego w tablicy 1. 
 Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to 
wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 
nie powinna być większa od 2,2. 
 Wilgotność w czasie zagęszczania naleŜy badać według PN-B-06714-17. Wilgotność gruntu podłoŜa 
powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 
 
6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podłoŜa). 
  
 Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w pkt  
6.2. powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne 
zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
  
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST-01 - „Wymagania ogólne”. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa. 
  
 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta. 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
  
 Ogólne zasady odbioru robót podano w OST-01 - „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 
 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST-01 -  „Wymagania ogólne”. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej. 
 
 Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem, 
- załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład lub nasyp, 
- profilowanie dna koryta lub podłoŜa, 
- zagęszczenie, 
- utrzymanie koryta lub podłoŜa, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 
10.1. Normy: 
 
- PN-B-04481 - Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
- PN-/B-06714-17 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności. 
- BN-64/8931-02 - Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoŜa 

przez obciąŜenie płytą. 
- BN-68/8931-04 - Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
- BN-77/8931-12 - Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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Ogólna Specyfikacja Techniczna nr OPB-01 
Podbudowa z kruszyw - wymagania ogólne 
 
  
1. WSTĘP. 
 
1.1. Przedmiot ST. 
  

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie przy 
wykonaniu nawierzchni boisk sportowych oraz ciągów komunikacyjnych przy budowie: zespołu boisk w ramach 
programu "Moje boisko - Orlik 2012"  w m. Świedziebnia, Gmina Świedziebnia. 
 
1.2. Zakres stosowania ST. 
 

Szczegółowa specyfikacja techniczna SST stanowi  dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót jak w pt.1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 
podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102  i obejmują SST: 
- PB-01 - Warstwy odsączające, 
- PB-02 - Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. 
 Podbudowę z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje się, zgodnie z ustaleniami podanymi w 
dokumentacji projektowej, jako podbudowę pomocniczą i podbudowę zasadniczą wg Katalogu typowych 
konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
 
1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu w 
optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu. 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z 
definicjami podanymi w OST-01 - „Wymagania ogólne” pkt 1.4 oraz w SST dotyczących poszczególnych 
rodzajów podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie. 
 
 
2. MATERIAŁY. 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST-01 - 
„Wymagania ogólne”. 
 
2.2. Rodzaje materiałów. 
  

Materiały stosowane do wykonania podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie podano w SST 
dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów: 
- PB-01 - Warstwy odsączające, 
- PB-02 - Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. 
 
2.3. Wymagania dla materiałów. 
 
2.3.1. Uziarnienie kruszywa. 
 
 Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 powinna leŜeć między krzywymi 
granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1. 
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Rysunek 1 - Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodą stabilizacji 
mechanicznej. 
 

 
1-2  - kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę jednowarstwową. 
1-3  - kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę). 
  
 Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie moŜe przebiegać od dolnej krzywej granicznej 
uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna 
kruszywa nie moŜe przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. 
 
2.3.2. Właściwości kruszywa. 
  

Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tabeli 1. 
  
Tabela 1 - właściwości kruszywa. 
 

Wymagania 

Kruszywa naturalne Kruszywa łamane śuŜel 

Podbudowa 

 
 
Lp. 
 

Wyszczególnienie 
właściwości 

zasadnicza pomocnicza zasadnicza pomocnicza zasadnicza pomocnicza 

Badania 
według 

1 
Zawartość ziarn mniejszych niŜ 0,075 
mm, % (m/m) 

2÷10 2÷12 2÷10 2÷12 2÷10 2÷12 PN-B-06714-15 

2 
Zawartość nadziarna, % (m/m), nie 
więcej niŜ 

5 10 5 10 5 10 PN-B-06714-15 

3 
Zawartość ziarn nieforemnych 
%(m/m), nie więcej niŜ 

35 45 35 40 - - PN-B-06714-16 

4 
Zawartość zanieczyszczeń 
organicznych, %(m/m), nie więcej niŜ 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

PN-B-04481 

5 
Wskaźnik piaskowy po pięcio-
krotnym zagęszczeniu metodą I lub II 
wg PN-B-04481, % 

30÷70 30÷70 30÷70 30÷70 - - BN-64/8931-01 
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6 

Ścieralność w bębnie Los Angeles 
a) ścieralność całkowita po pełnej 
liczbie obrotów, nie więcej niŜ 
b) ścieralność częściowa po 1/5 
pełnej liczby obrotów, nie więcej niŜ 

 
 
35 
 
30 

 
 
45 
 
40 

 
 
35 
 
30 

 
 
50 
 
35 

 
 
40 
 
30 

 
 
50 
 
35 

PN-B-06714-42 

7 Nasiąkliwość, %(m/m), nie więcej niŜ 2,5 4 3 5 6 8 PN-B-06714-18 

8 
Mrozoodporność, ubytek masy po 25 
cyklach zamraŜa- 
nia, %(m/m), nie więcej niŜ 

 
5 

 
10 

 
5 

 
10 

 
5 

 
10 

PN-B-06714-19 

9 
Rozpad krzemianowy i Ŝela- 
zawy łącznie, % (m/m), nie więcej niŜ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1 

 
3 

PN-B-06714-37 
PN-B-06714-39 

10 
Zawartość związków siarki w 
przeliczeniu na SO3, %(m/m), nie 
więcej niŜ 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
2 

 
4 

PN-B-06714-28 

11 

Wskaźnik nośności wnoś mieszanki 
kruszywa, %, nie mniejszy niŜ: 
a) przy zagęszczeniu IS ≥ 1,00 
b) przy zagęszczeniu IS ≥ 1,03 

 
 
80 
120 

 
 
60 
- 

 
 
80 
120 

 
 
60 
- 

 
 
80 
120 

 
 
60 
- 

PN-S-06102 

  
2.3.3. Materiał na warstwę odsączającą. 
 Na warstwę odsączającą stosuje się Ŝwir i mieszankę wg PN-B-11111, piasek wg PN-B-11113. 
 
2.3.4. Materiały do ulepszania właściwości kruszyw. 
  

Do ulepszania właściwości kruszyw stosuje się cement portlandzki wg PN-B-19701, 
wapno wg PN-B-30020, popioły lotne wg PN-S-96035, ŜuŜel granulowany wg PN-B-23006. 
 Dopuszcza się stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania równorzędnych efektów ulepszania 
kruszywa i po zaakceptowaniu przez InŜyniera. 
 Rodzaj i ilość dodatku ulepszającego naleŜy przyjmować zgodnie z PN-S-06102. 
 
2.3.5. Woda. 
  

NaleŜy stosować wodę wg PN-B-32250. 
 
 

3. SPRZĘT. 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST-01 - „Wymagania ogólne”. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót. 
  

Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie  powinien 
wykazać się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 
- mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposaŜonych w urządzenia dozujące wodę; mieszarki powinny 

zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej, 
- równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki, 
- walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. 

W miejscach trudno dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub 
małe walce wibracyjne. 
 
 
4. TRANSPORT. 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST-01 - „Wymagania ogólne”. 
 

4.2. Transport materiałów. 
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 Kruszywa moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
 Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08. 
 Transport pozostałych materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT.  
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 
  

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST-01 - „Wymagania ogólne”. 
 
5.2. Przygotowanie podłoŜa. 
  

PodłoŜe pod podbudowę powinno spełniać wymagania określone w RZ-01 - „Roboty ziemne i pomiarowe” i 
RZ-02 - „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoŜa” 
 Podbudowa powinna być ułoŜona na podłoŜu zapewniającym nie przenikanie drobnych cząstek gruntu do 
podbudowy. Warunek nie przenikania naleŜy sprawdzić wzorem:  
 

5
85

15 ≤
d

D
 (1) 

w którym: 
D15 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy odsączającej, 
w milimetrach, 
d85 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoŜa, w milimetrach. 
 JeŜeli warunek (1) nie moŜe być spełniony, naleŜy na podłoŜu ułoŜyć warstwę odcinającą lub odpowiednio 
dobraną geowłókninę. Ochronne właściwości geowłókniny, przeciw przenikaniu drobnych cząstek gruntu, 
wyznacza się z warunku: 

2,1
90

50 ≤
O

d
 (2) 

w którym: 
d50 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 50 % ziarn gruntu podłoŜa, w milimetrach, 
O90 - umowna średnica porów geowłókniny odpowiadająca wymiarom frakcji gruntu zatrzymująca się na 
geowłókninie w ilości 90% (m/m); wartość parametru 090 powinna być podawana przez producenta 
geowłókniny. 
 Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane. 
 Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny 
sposób zaakceptowany przez InŜyniera. 
 Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umoŜliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia 
robót w odstępach nie większych niŜ co 10 m. 
 
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa. 
 
 Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej naleŜy wytwarzać w 
mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność zapewnienia 
jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. 
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, 
aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu. 
 
5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki. 
  

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej ostateczna 
grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo układanej warstwy nie moŜe 
przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być rozłoŜona w sposób zapewniający 
osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. 
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JeŜeli podbudowa składa się z więcej niŜ jednej warstwy kruszywa, to kaŜda warstwa powinna być 
wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie 
budowy kaŜdej następnej warstwy moŜe nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez InŜyniera. 
 Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, 
określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony, 
powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. JeŜeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niŜsza 
od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilŜona określoną ilością wody i równomiernie 
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyŜsza od optymalnej o 10% jej wartości, 
mieszankę naleŜy osuszyć. 
 Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadać przyjętemu poziomowi 
wskaźnika nośności podbudowy wg tabeli 1, l.p. 11. 
 
5.5. Odcinek próbny. 
 
 JeŜeli w SST przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni przed 
rozpoczęciem robót, Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu: 
stwierdzenia czy sprzęt budowlany do mieszania, rozkładania i zagęszczania kruszywa   jest właściwy, 
określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym,  koniecznej do uzyskania wymaganej grubości warstwy 
po zagęszczeniu, 
określenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaźnika 
zagęszczenia. 
 Na odcinku próbnym  Wykonawca powinien uŜyć takich materiałów oraz sprzętu do mieszania, rozkładania i 
zagęszczania, jakie będą stosowane do wykonywania podbudowy. 
 Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400 do 800 m2. 
 Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez InŜyniera. 
 Wykonawca moŜe przystąpić do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez 
InŜyniera.  
 
5.6. Utrzymanie podbudowy. 
  
 Podbudowa po wykonaniu, a przed ułoŜeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym 
stanie.  JeŜeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą InŜyniera, gotową podbudowę do ruchu 
budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. 
Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąŜa Wykonawcę robót.  
 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST-01 -  „Wymagania ogólne”. 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót. 
 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw  przeznaczonych do 
wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań InŜynierowi w celu akceptacji materiałów. Badania te 
powinny obejmować wszystkie właściwości określone w pkt 2.3 niniejszej OST. 
 
6.3. Badania w czasie robót. 
 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów. 
  

Częstotliwość oraz zakres badań  podano w tablicy 2. 
  
Tabela 2 - Częstotliwość ora zakres  badań przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie. 
 

Częstotliwość badań 

L.p. Wyszczególnienie badań Minimalna liczba badań na 
dziennej działce roboczej 

Maksymalna powierzchnia podbudowy 
przypadająca na jedno badanie (m2) 
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1 Uziarnienie mieszanki   

2 Wilgotność mieszanki 2 600 

3 Zagęszczenie warstwy 10 próbek na 10000 m2 

4 
Badanie właściwości 
kruszywa wg tab. 1, pkt 
2.3.2 

dla kaŜdej partii kruszywa i przy kaŜdej zmianie kruszywa 

  
6.3.2. Uziarnienie mieszanki. 
  

Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Próbki naleŜy pobierać w 
sposób losowy, z rozłoŜonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na bieŜąco 
przekazywane InŜynierowi. 
 
6.3.3. Wilgotność mieszanki. 
  

Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, 
zgodnie z PN-B-04481 (metoda II), z tolerancją +10% i -20%. 
 Wilgotność naleŜy określić według PN-B-06714-17. 
 
6.3.4. Zagęszczenie podbudowy. 
  

Zagęszczenie kaŜdej warstwy powinno odbywać się aŜ do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia. 
 Zagęszczenie podbudowy naleŜy sprawdzać według BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeprowadzenie 
badania jest niemoŜliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę zagęszczenia naleŜy oprzeć na 
metodzie obciąŜeń płytowych, wg BN-64/8931-02 i nie rzadziej niŜ raz na 5000 m2, lub według zaleceń 
InŜyniera. 
 Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie naleŜy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego 
modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla kaŜdej warstwy konstrukcyjnej 
podbudowy: 

2,2
1

2 ≤
E

E
 . 

 
6.3.5. Właściwości kruszywa. 
 
 Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2.3.2. 
 Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności InŜyniera. 
 
6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy.  
 
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów. 
   

Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy  podano w  tabeli 3. 
  
 
Tabela 3 - Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego 
mechanicznie. 
 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów 

1 Szerokość podbudowy 10 razy na 1 km 

2 Równość podłuŜna 
w sposób ciągły planografem albo co 20 m łatą na kaŜdym 
pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km 
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5 Rzędne wysokościowe co 100 m 

6 Ukształtowanie osi w planie*) co 100 m 

7 Grubość podbudowy 

podczas budowy - w 3 punktach na kaŜdej działce roboczej, 
lecz nie rzadziej niŜ raz na 400 m2 

przed odbiorem - w 3 punktach, lecz nie rzadziej niŜ raz na 
2000 m2 

8 
Nośność podbudowy: 
- moduł odkształcenia 
- ugięcie spręŜyste 

 
co najmniej w dwóch przekrojach na kaŜde 1000 m 
co najmniej w 20 punktach na kaŜde 1000 m 

 
*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie naleŜy wykonać w punktach 
głównych łuków poziomych. 
  
6.4.2. Szerokość podbudowy.  
  

Szerokość podbudowy nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ +10 cm, -5 cm. 
 Na jezdniach bez krawęŜników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości warstwy wyŜej 
leŜącej o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej. 
 
6.4.3. Równość podbudowy.  
  

Nierówności podłuŜne podbudowy naleŜy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-
04. Nierówności poprzeczne podbudowy naleŜy mierzyć 4-metrową łatą.  
 Nierówności podbudowy  nie mogą przekraczać: 
-  10 mm dla podbudowy zasadniczej, 
-  20 mm dla podbudowy pomocniczej. 
 
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy.  
  

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową,  z 
tolerancją ± 0,5 %. 
 
6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy.  
  

RóŜnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać + 1 cm, -2 cm. 
 
6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoŜa. 
 
 Oś podbudowy w planie nie moŜe być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niŜ ± 5 cm. 
 
 
6.4.7. Grubość podbudowy i ulepszonego podłoŜa. 
  

Grubość podbudowy nie moŜe się  róŜnić od grubości projektowanej o więcej niŜ: 
-  dla podbudowy zasadniczej  ± 10%, 
-  dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%. 
 
6.4.8. Nośność podbudowy. 
 

Moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02  powinien być zgodny z podanym w tabeli 4. 
Ugięcie spręŜyste wg BN-70/8931-06 powinno być zgodne z podanym w tabeli 4. 

 
Tabela 4 - Cechy podbudowy. 
 



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

Pracownia Inwestycyjno-Projektowa „INEKO” , ul. Ostródzka 53, 14-200 Iława 
tel. (89) 648-76-41, fax. (89) 648-71-51, e-mail: biuro@ineko.pl  

39

 

Wymagane cechy podbudowy 

Wskaźnik zagęszczenia IS 
nie mniejszy niŜ 

Maksymalne ugięcie 
spręŜyste pod kołem 
[mm] 

Minimalny moduł 
odkształcenia mierzony 
płytą o średnicy 30 cm 
[MPa] 

Podbudowa 
z kruszywa o 
wskaźniku w noś nie 
mniejszym niŜ 
[%] 

- 40 kN 50 kN 
od pierwszego 
obciąŜenia E1 

od drugiego 
obciąŜenia E2 

60 
80 
120 

1,0 
1,0 
1,03 

1,40 
1,25 
1,10 

1,60 
1,40 
1,20 

60 
80 
100 

120 
140 
180 

  
6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy.  
 
6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy. 
  
 Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od  określonych w punkcie 6.4 
powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i 
powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
 JeŜeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niŜ 5 cm i nie zapewnia 
podparcia warstwom wyŜej leŜącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć podbudowę przez 
spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu, dołoŜenie materiału i powtórne 
zagęszczenie. 
 
6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy. 
  
 Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę 
podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednią 
głębokość, zgodnie z decyzją InŜyniera, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, 
wyrównane i ponownie zagęszczone. 
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena 
grubości warstwy, według wyŜej podanych zasad, na koszt Wykonawcy. 
 
6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy. 
  
 JeŜeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty 
niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez InŜyniera. 
 Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniŜenie nośności 
podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST-01 - „Wymagania ogólne”. 
 

7.2. Jednostka obmiarowa. 
  

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy  z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
  

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST-01 - „Wymagania ogólne”. 
 Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 
  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST-01 - „Wymagania ogólne”. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej. 
  

Zakres czynności objętych ceną jednostkową 1 m2 podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, 
podano w SST: 
- PB-01 - Warstwy odsączające, 
- PB-02 - Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 
10.1. Normy: 
 
- PN-B-04481 - Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
- PN-B-06714-12 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych. 
- PN-B-06714-15 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego. 
- PN-B-06714-16 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn. 
- PN-B-06714-17 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności. 
- PN-B-06714-18 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości. 
- PN-B-06714-19 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią. 
- PN-B-06714-26 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych. 
- PN-B-06714-28 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową. 
- PN-B-06714-37 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego. 
- PN-B-06714-39 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu Ŝelazawego. 
- PN-B-11111 - Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. świr i mieszanka. 
- PN-B-11112 - Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 
- PN-B-11113 - Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 
- PN-B-19701 - Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena zgodności. 
- PN-B-23006 - Kruszywo do betonu lekkiego. 
- PN-B-30020 - Wapno. 
- PN-B-32250 - Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 
- PN-S-06102 - Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie. 
- PN-S-96023 - Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego. 
- PN-S-96035 - Popioły lotne. 
- BN-88/6731-08 - Cement. Transport i przechowywanie. 
- BN-84/6774-02 - Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych. 
- BN-64/8931-01 - Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego. 
- BN-64/8931-02 - Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoŜa 

przez obciąŜenie płytą. 
- BN-68/8931-04 - Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
- BN-70/8931-06 - Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem belkowym. 
- BN-77/8931-12 - Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
 
10.2. Inne dokumenty. 
      

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, I.B.D. i M. - Warszawa 1997.
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna nr PB-01 
Warstwy odsączające  
 
 
 1. WSTĘP. 
 
1.1. Przedmiot SST. 
 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem warstw odsączających pod nawierzchnie boisk sportowych oraz ciągów 
komunikacyjnych przy budowie: zespołu boisk w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012"  w m. 
Świedziebnia, Gmina Świedziebnia. 
 
1.2. Zakres stosowania SST. 
  

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi   dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót  
jak w pt.1.1 
 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
warstwy odsączającej w korycie pod boiska.  
 
1.4. Określenia podstawowe. 
 
 Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z określeniami 
podanymi w OST-01 - „Wymagania ogólne” oraz w OPB-01 - „Podbudowa z kruszyw - wymagania ogólne”. 
 
 
2. MATERIAŁY. 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST-01 - 
„Wymagania ogólne” oraz w OPB-01 - „Podbudowa z kruszyw - wymagania ogólne”. 
 
2.2. Rodzaje materiałów. 
 
 Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsączających są: 
- piasek 
 
2.3. Wymagania dla kruszywa. 
 
 Kruszywa do wykonania warstw odsączających i odcinających powinny spełniać następujące warunki: 
a) szczelności, określony zaleŜnością: 

5
85

15 ≤
d

D
 

gdzie: 
D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinającej lub odsączającej 
d85  - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoŜa. 
 Dla materiałów stosowanych przy wykonywaniu warstw odsączających warunek szczelności musi być 
spełniony, gdy warstwa ta nie jest układana na warstwie odcinającej. 
b) zagęszczalności, określony zaleŜnością: 

5
10

60 ≥=
d

d
U  

gdzie: 
U - wskaźnik róŜnoziarnistości, 
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d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą, 
d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą. 
 Piasek stosowany do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinien spełniać wymagania 
normy PN-B-11113 dla gatunku 1 i 2. 
 świr i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinny spełniać 
wymagania normy PN-B-11111, dla klasy I i II. 
 Miał kamienny do warstw odsączających i odcinających powinien spełniać wymagania normy PN-B-11112 . 
 
2.4. Składowanie materiałów. 
 
 JeŜeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej lub odcinającej nie jest wbudowane 
bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania, to Wykonawca 
robót powinien zabezpieczyć kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami 
kamiennymi. PodłoŜe w miejscu składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione. 
 
 
3. SPRZĘT. 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST-01 - „Wymagania ogólne” oraz w OPB-01 - 
„Podbudowa z kruszyw - wymagania ogólne”. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót. 
 
 Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy odcinającej lub odsączającej powinien wykazać się 
moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 
-      równiarek, 
-      walców statycznych, 
-      płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych. 
 
 
4. TRANSPORT. 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST-01 - „Wymagania ogólne” oraz w OPB-01 - 
„Podbudowa z kruszyw - wymagania ogólne”. 
 
4.2. Transport kruszywa. 
  

Kruszywa moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 
  

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST-01 - „Wymagania ogólne” oraz w OPB-01 - „Podbudowa z 
kruszyw - wymagania ogólne”. 
 
5.2. Przygotowanie podłoŜa. 
  

PodłoŜe gruntowe powinno spełniać wymagania określone w SST RZ-01 - „Roboty ziemne i pomiarowe” 
oraz  RZ-02 - „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoŜa”. 
 Warstwy odcinająca i odsączająca powinny być wytyczone w sposób umoŜliwiający wykonanie ich zgodnie 
z dokumentacją projektową, z tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach. 
 Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny 
sposób zaakceptowany przez InŜyniera. 
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 Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umoŜliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia 
robót w odstępach nie większych niŜ co 10 m. 
 
5.3. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa. 
  

Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy uŜyciu równiarki, z 
zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłoŜonej warstwy luźnego 
kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną. 
 JeŜeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsączającej lub odcinającej o 
grubości powyŜej 20 cm, to wbudowanie kruszywa naleŜy wykonać dwuwarstwowo. Rozpoczęcie układania 
kaŜdej następnej warstwy moŜe nastąpić po odbiorze przez InŜyniera warstwy poprzedniej. 
 W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa naleŜy przed zagęszczeniem wymienić kruszywo 
na materiał o odpowiednich właściwościach. 
 Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej lub odcinającej naleŜy przystąpić do jej 
zagęszczania. 
 Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym naleŜy rozpoczynać od krawędzi i stopniowo przesuwać 
pasami podłuŜnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. Zagęszczanie nawierzchni o 
jednostronnym spadku naleŜy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłuŜnymi częściowo 
nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. 
 Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na bieŜąco przez 
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aŜ do otrzymania równej powierzchni. 
 W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odcinająca i odsączająca powinna być zagęszczana płytami 
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. 
 Zagęszczanie naleŜy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,0 według 
normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481. Wskaźnik zagęszczenia naleŜy określać 
zgodnie z BN-77/8931-12. 
 W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę odsączającą lub odcinającą, uniemoŜliwia 
przeprowadzenie badania zagęszczenia według normalnej próby Proctora, kontrolę zagęszczenia naleŜy oprzeć 
na metodzie obciąŜeń płytowych. NaleŜy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia warstwy według 
BN-64/8931-02. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 
 Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -
20% do +10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyŜsza od wilgotności optymalnej, 
kruszywo naleŜy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niŜsza 
od wilgotności optymalnej, kruszywo naleŜy zwilŜyć określoną ilością wody i równomiernie wymieszać. 
  
5.4. Utrzymanie warstwy odsączającej. 
  

Warstwa odsączająca po wykonaniu, a przed ułoŜeniem następnej warstwy powinny być utrzymywane w 
dobrym stanie. 
  W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla wykonania wyŜej 
leŜącej warstwy nawierzchni. 
 Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąŜa Wykonawcę robót. 
 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST-01 - „Wymagania ogólne” oraz w OPB-01 - 
„Podbudowa z kruszyw - wymagania ogólne”. 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót. 
 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do 
wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań InŜynierowi. Badania te powinny obejmować wszystkie 
właściwości kruszywa określone w pkt 2.3. 
 
6.3. Badania w czasie robót. 
 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
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Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia warstwy 

odsączającej i odcinającej podaje tablica 1. 
 
Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów warstwy odsączającej i odcinającej 
 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów 

1 Szerokość warstwy 10 razy na 1 km 

2 Równość podłuŜna co 20 m na kaŜdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe 
co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad i 
dróg ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg 

6 Ukształtowanie osi w planie*) co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad i 
dróg ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg 

7 Grubość warstwy 

podczas budowy - w 3 punktach na kaŜdej działce roboczej, 
lecz nie rzadziej niŜ raz na 400 m2 

przed odbiorem - w 3 punktach, lecz nie rzadziej niŜ raz na 
2000 m2 

8 Zagęszczenie,  wilgotność kruszywa 
w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie rzadziej 
niŜ raz na 600 m2 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie naleŜy wykonać w punktach 
głównych łuków poziomych. 
 
6.3.2. Szerokość warstwy. 
 
 Szerokość warstwy nie moŜe się róŜnić od szerokości projektowanej o więcej niŜ +10 cm, -5 cm. 
 
6.3.3. Równość warstwy. 
 
 Nierówności podłuŜne warstwy odcinającej i odsączającej naleŜy mierzyć 4 metrową łatą, zgodnie z normą 
BN-68/8931-04 [7]. 
 Nierówności poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej naleŜy mierzyć 4 metrową łatą. 
 Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 
 
6.3.4. Spadki poprzeczne. 
 
 Spadki poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej na prostych i łukach powinny być zgodne z 
dokumentacją projektową . 
 
6.3.5. Rzędne wysokościowe. 
 
 RóŜnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać +1 cm i -2 cm. 
 
6.3.6. Ukształtowanie osi w planie. 
 
 Oś w planie nie moŜe być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niŜ ± 5 cm. 
 
6.3.7. Grubość warstwy. 
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 Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z tolerancją +1 cm, -2 cm. 
 JeŜeli warstwa, ze względów technologicznych, została wykonana w dwóch warstwach, naleŜy mierzyć 
łączną grubość tych warstw. 
 Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę warstwy 
przez spulchnienie warstwy na głębokość co najmniej 10 cm, uzupełnienie nowym materiałem o odpowiednich 
właściwościach, wyrównanie i ponowne zagęszczenie. 
 Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena 
grubości warstwy, według wyŜej podanych zasad na koszt Wykonawcy. 
 
6.3.8. Zagęszczenie warstwy. 
  

Wskaźnik zagęszczenia warstwy odcinającej i odsączającej, określony wg BN-77/8931-12 nie powinien być 
mniejszy od 1. 
 JeŜeli jako kryterium dobrego zagęszczenia warstwy stosuje się porównanie wartości modułów 
odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z 
normą BN-64/8931-02, nie powinna być większa od 2,2. 
 Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczenia naleŜy badać według PN-B-06714-17. Wilgotność kruszywa 
powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 
  
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST-01 - „Wymagania ogólne” oraz w OPB-01 - „Podbudowa z 
kruszyw - wymagania ogólne”. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa. 
 
 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy odcinającej i odsączającej. 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
  

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST-01 - „Wymagania ogólne”. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 
 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST-01 - „Wymagania ogólne” oraz w OPB-01 - 
„Podbudowa z kruszyw - wymagania ogólne”. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej. 
 
 Cena wykonania 1m2 warstwy odsączającej i/lub odcinającej z kruszywa obejmuje: 
- prace pomiarowe, 
- dostarczenie i rozłoŜenie na uprzednio przygotowanym podłoŜu warstwy materiału o grubości i jakości 

określonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, 
- wyrównanie ułoŜonej warstwy do wymaganego profilu, 
- zagęszczenie wyprofilowanej warstwy, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej, 
- utrzymanie warstwy. 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 



SPRECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

 

Pracownia Inwestycyjno-Projektowa „INEKO” , ul. Ostródzka 53, 14-200 Iława  
tel. (89) 648-76-41, fax. (89) 648-71-51, e-mail: biuro@ineko.pl 

46 
 

10.1. Normy. 
 
- PN-B-04481 - Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
- PN-B-06714-17 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności. 
- PN-B-11111 - Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . świr i mieszanka 
- PN-B-11112 - Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych. 
- PN-B-11113 - Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 
- BN-64/8931-02 - Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoŜa 

przez obciąŜenie płytą. 
- BN-68/8931-04 - Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
- BN-77/8931-12 - Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
 
10.2. Inne dokumenty. 
 

Wytyczne budowy nasypów komunikacyjnych na słabym podłoŜu z zastosowaniem geotekstyliów, 
I.B.D. i M., Warszawa 1986. 
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna nr PB-02 
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
 
 
1. WSTĘP. 
 
1.1. Przedmiot SST. 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
pod nawierzchnie boisk sportowych przy budowie: zespołu boisk w ramach programu "Moje boisko - Orlik 
2012"  w m. Świedziebnia, Gmina Świedziebnia. 
 
1.2. Zakres stosowania SST. 
 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót jak w pt.1.1 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 
podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. 
Boisko posiada następujące warstwy podbudowy z kruszywa: 
- warstwy konstrukcyjnej z kruszywa kamiennego o wielkości ziaren 31,5÷63 mm o grubości 10 cm, 
- warstwy klinującej z kruszywa kamiennego o wielkości ziaren 0÷31,5 mm o grubości 5 cm, 
- warstwy wyrównującej z miału kamiennego o wielkości ziaren 0÷4 mm o grubości 4 cm. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
 
1.4.1. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub więcej warstw zagęszczonej 
mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni. 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z 
definicjami podanymi w OST-01 - „Wymagania ogólne” i w OPB-01 - „Podbudowa z kruszyw - wymagania 
ogólne”. 
 
 
2. MATERIAŁY. 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST-01 - „Wymagania ogólne” oraz w OPB-01 - 
„Podbudowa z kruszyw - wymagania ogólne”. 
 
2.2. Rodzaje materiałów. 
 

Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno być 
kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków 
albo ziarn Ŝwiru większych od 8 mm. 

Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 
 
2.3. Wymagania dla materiałów. 
 
2.3.1. Uziarnienie kruszywa. 
 

Uziarnienie kruszywa powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w ST OPB-01 - „Podbudowa z 
kruszyw - wymagania ogólne”. 
 
2.3.2. Właściwości kruszywa. 
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Kruszywo powinno spełniać wymagania określone w ST OPB-01 - „Podbudowa z kruszyw - wymagania 
ogólne”. 
 
3. SPRZĘT. 
 

Wymagania dotyczące sprzętu podano w OST-01 - „Wymagania ogólne” oraz w ST OPB-01 - „Podbudowa 
z kruszyw - wymagania ogólne”. 
 
4. TRANSPORT. 
 

Wymagania dotyczące transportu podano w OST-01 - „Wymagania ogólne” oraz w OPB-01 - „Podbudowa z 
kruszyw - wymagania ogólne”. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST-01 - „Wymagania ogólne” oraz w OPB-01 - „Podbudowa z 
kruszyw - wymagania ogólne”. 
 
5.1. Przygotowanie podłoŜa. 
 

Przygotowanie podłoŜa powinno odpowiadać wymaganiom określonym w ST OPB-01 - „Podbudowa z 
kruszyw - wymagania ogólne”. 
 
5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa. 
 

Mieszankę kruszywa naleŜy wytwarzać zgodnie z ustaleniami podanymi w ST OPB-01 - „Podbudowa z 
kruszyw - wymagania ogólne”. 

Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanie kruszyw cementem, wapnem lub popiołami przy WP 
od 20 do 30% lub powyŜej 70%, szczegółowe warunki i wymagania dla takiej podbudowy określone są w PN-S-
06102. 
 
5.3. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa. 
 

Ustalenia dotyczące rozkładania i zagęszczania mieszanki podano w ST OPB-01 - „Podbudowa z kruszyw - 
wymagania ogólne”. 
 
5.4. Odcinek próbny. 
 

O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien wykonać odcinki próbne, zgodnie z zasadami 
określonymi w ST OPB-01 - „Podbudowa z kruszyw - wymagania ogólne”. 
 
5.5. Utrzymanie podbudowy. 
 

Utrzymanie podbudowy powinno odpowiadać wymaganiom określonym w ST OPB-01 - „Podbudowa z 
kruszyw - wymagania ogólne”. 
 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST-01 - „Wymagania ogólne” oraz w OPB-01 - 

„Podbudowa z kruszyw - wymagania ogólne”. 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw, zgodnie z ustaleniami w 
ST OPB-01 - „Podbudowa z kruszyw - wymagania ogólne”. 
 
6.3. Badania w czasie robót. 
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Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów kontrolnych w czasie robót podano w ST OPB-01 - „Podbudowa z 
kruszyw - wymagania ogólne”. 
 
6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy 
 

Częstotliwość oraz zakres pomiarów podano w ST OPB-01 - „Podbudowa z kruszyw - wymagania ogólne”. 
 
6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 
 

Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w ST OPB-01 - „Podbudowa 
z kruszyw - wymagania ogólne”. 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST-01 - „Wymagania ogólne” oraz w OPB-01 - „Podbudowa z 
kruszyw - wymagania ogólne”. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa. 
 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST-01 - „Wymagania ogólne” oraz w OPB-01 - „Podbudowa z 
kruszyw - wymagania ogólne”. 

 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST-01 - „Wymagania ogólne” oraz w OPB-01 - 
„Podbudowa z kruszyw - wymagania ogólne”. 

 
9.2. Cena jednostki obmiarowej. 
 

Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje: 
-  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
-  oznakowanie robót, 
-  sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoŜa, 
-  przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą, 
-  dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 
-  rozłoŜenie mieszanki, 
-  zagęszczenie rozłoŜonej mieszanki, 
-  przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej, 
-  utrzymanie podbudowy w czasie robót. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

Normy i przepisy związane podano w ST OPB-01 - „Podbudowa z kruszyw - wymagania ogólne”. 
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna nr NW-01 
Nawierzchnie syntetyczne boisk i urządzenia boiskowe 
 
 
1. WSTĘP. 
 
1.1. Przedmiot ST. 
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem nawierzchni syntetycznych boisk przy budowie: zespołu boisk w ramach programu 
"Moje boisko - Orlik 2012"  w m. Świedziebnia, Gmina Świedziebnia. 
 
1.2. Zakres stosowania ST. 
 

Niniejsza specyfikacja techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót w punkcie 1.1 
 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z : 
- wykonanie nawierzchni  na boisku wielofunkcyjnym,  
- wykonanie nawierzchni  na boisku do piłki noŜnej,      
- wykonanie nawierzchni na bieŜni, 
-    wykonanie urządzeń boiskowych.    
 
l .4. Określenia podstawowe. 
 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z 
definicjami podanymi w OST-01 - „Wymagania ogólne". 
 
 
2. MATERIAŁY . 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST-01 - „Wymagania ogólne". 
 
2.2. Materiały na nawierzchnię syntetyczną boiska wielofunkcyjnego i bieŜni. 
 

Podbudowę nawierzchni naleŜy oddzielić od pozostałych elementów terenu za pomocą, obrzeŜy betonowych 
100x30x8 cm ustawianych na ławie betonowej z betonu B-15 z oporem. Na powierzchni boiska naleŜy 
wyprofilować spadek o wartości max 0,5%. 
 Jako warstwę wykończeniową przyjmuje się przepuszczalną, nie prefabrykowaną nawierzchnię 
poliuretanową, odporną na kolce lekkoatletyczne. 
 
Przykładowy przekrój nawierzchni: 

- warstwa stabilizująca typu ET – 30 mm, 
- warstwa z granulatu SBR – 10 mm, 
- warstwa natryskowa (mieszanka granulatu EPDM i PU) – 3 mm. 

 
Wymagania: 
Badania na zgodność z normą PNEN 14877:2008, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna 
ITB lub wynik badań specjalistycznego laboratorium badającego nawierzchnie sportowe np. Labosport. 
1.Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta. 
2.Atest PZH dla ofiarowanej nawierzchni.  
3.Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję 
wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię. 
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Rozwiązanie nawierzchni poliuretanowej w zaleŜności od warunków terenowych i załoŜeń programu „Moje 
boisko-Orlik 2012”. Przy wyborze rozwiązań naleŜy przestrzegać prawa budowlanego, praw pokrewnych i 
szczególnych oraz kierować się wiedzą techniczną. 
 
2.3.  Materiały na nawierzchnię syntetyczną boiska do piłki noŜnej. 

 
Podbudowę nawierzchni naleŜy oddzielić od pozostałych elementów terenu za pomocą, obrzeŜy betonowych 

100x30x8 cm ustawianych na ławie betonowej z betonu B-15 z oporem. Na powierzchni boiska naleŜy 
wyprofilować spadek o wartości max 0,5%. Jako warstwę wykończeniową przyjmuje się przepuszczalną, trawę 
syntetyczną o wysokości włókna min. 60 mm, o parametrach: 

- typ włókna – monofil, 
- skład chemiczny włókna – polietylen, 
- cięŜar włókna – min 11.000 Dtex, 
- gęstość trawy – min. 97.000 włókien/m2, 
- typ wypełnienia – piasek kwarcowy 0,2÷0,8mm, guma. 

 
Wymagania: 
Badania na zgodność z normą PNEN 15330-1:2008, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna 
ITB, lub wynik badań specjalistycznego laboratorium badającego nawierzchnie sportowe np. Labosport. 
1.Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta. 
2.Atest PZH dla oferowanej nawierzchni. 
3.Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z 
potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię. 
Rozwiązanie nawierzchni syntetycznej w zaleŜności od warunków terenowych i załoŜeń programu „Moje 
Boisko-Orlik 2012”. Przy wyborze rozwiązań naleŜy przestrzegać prawa budowlanego, praw pokrewnych i 
szczególnych oraz kierować się wiedzą techniczną. 
 
2.4.  Urządzenia  boiskowe: 
 
- słupki do siatkówki wykonane z profili stalowych o średnicy 76 mm - jeden ze stojakiem sędziowskim;; 

komplet - dwa słupki, jeden z napinaczem śrubowym siatki, drugi z elementami zaczepowymi siatki; słupki 
malowane proszkowo na kolor niebieski lub zielony lub ocynkowane słupków z nakładanymi osłonami; 
siatka długości 9,5 m, szerokości 1 m wraz z linkami naciągowymi siatki (góra stal, dół polipropylen) oraz 
antenkami, 

- bramki do piłki noŜnej 5 x 2 m, wykonane z profilu aluminiowego owalnego 120x100 mm, malowanego 
metodą proszkową; mocowane w podłoŜu za pomocą tulei; konstrukcja bramek umoŜliwiająca składanie ich 
wraz z siatką; wszystkie metalowe elementy bramek poza ramą główną wykonane ze stali i cynkowane 
galwanicznie; rama główna wykonana w całości (naroŜa są spawane); siatka do bramki  do piłki noŜnej 5 x 2 
m, grubość splotu 3 mm, oczko 10 mm, kolor zielony, 

- bramki do piłki ręcznej - wykonane i znakowane zgodnie z normą IHF; rama wykonana w całości (naroŜa 
bramki spawane na stałe); haki mocujące siatkę wykonane są z metalu; wszystkie elementy poza ramą 
główną cynkowane; składana konstrukcja łuków; mocowanie do podłoŜa hali przez przykręcenie w dolnej 
części łuku śrubami mocującymi do uchwytów zamocowanych na stałe w podłoŜu. Rama główna wykonana 
z profilu aluminiowego 80x80 mm; siatka do piłki ręcznej z łapaczem, PE, grubość sznurka 2,5 mm, 
głębokość 0,8 x 1,0 m, 

- zestaw do koszykówki jednosłupowy, przeznaczony do gry na otwartej przestrzeni; całość konstrukcji 
cynkowana ogniowo; wyposaŜony w tablicę epoksydową o wymiarach 90x120 cm z obręczą uchylną, siatką 
PP; konstrukcja umoŜliwiająca ustalenie kosza na dowolnej wysokości; wysięg ramienia: 1,6 m; wersja 
mocowana w tulei, 

-    skrzynia do skoku w dal 6,0 x 2,0 m (rodzaj skrzyni i materiał uzgodnić z Inwestorem), 
-    próg do skoku w dal - próg drewniany z rynienką na plastelinie. 
 
 
3. SPRZĘT. 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST-01 - „Wymagania ogólne" . 
Wykonawca winien udokumentować, Ŝe dysponuje specjalistycznym sprzętem np. poprzez przedstawienie 

do oferty faktury zakupu, umowy dzierŜawy, polisy ubezpieczeniowej. 
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4. TRANSPORT. 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST-01 - „Wymagania ogólne”. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 
 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST-01 - „Wymagania ogólne”.  
 
5.2. Wykonanie nawierzchni boiska wielofunkcyjnego. 
 

Nawierzchnia poliuretanowa powinna być przeznaczona do wykonania na terenie budowy. Nie dopuszcza się 
stosowania nawierzchni prefabrykowanych (w całości ani częściowo). 

Nawierzchnia moŜe być instalowana jedynie przez autoryzowanego wykonawcę o kwalifikacjach 
potwierdzonych stosownym dokumentem wystawionym przez producenta nawierzchni i dotyczącym 
wykonywanego zadania wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię. 

Spełnianie wszystkich wymaganych minimalnych parametrów nawierzchni określonych powyŜej naleŜy 
potwierdzić stosownymi wiarygodnymi dokumentami:  
- badaniami na zgodność z normą PN-EN 14877, lub 
- aprobatą techniczną ITB, lub 
- rekomendacją techniczną ITB, lub 
- wynikiem badań specjalistycznego laboratorium badającego nawierzchnie sportowe np. Labosport, 
- kartą techniczną oferowanej nawierzchni potwierdzoną przez jej producenta, 
- atestem PZH dla ofiarowanej nawierzchni.  

Wykonawca powinien wykazać się doświadczeniem obejmującym wykonanie w okresie ostatnich trzech lat 
minimum trzech obiektów w powyŜszej technologii w ilości nie mniejszej niŜ projektowana (dla kaŜdego). 
 
5.3. Wykonanie nawierzchni boiska do piłki noŜnej. 
 

Nawierzchnia moŜe być instalowana jedynie przez autoryzowanego wykonawcę o kwalifikacjach 
potwierdzonych stosownym dokumentem (w oryginale) wystawionym przez producenta nawierzchni i 
dotyczącym przedmiotowego zadania. 

Spełnianie wszystkich wymaganych minimalnych parametrów nawierzchni określonych w opisie naleŜy 
potwierdzić stosownymi wiarygodnymi dokumentami:  
- badaniami na zgodność z normą PN-EN 15330-1, lub 
- aprobatą techniczna ITB, lub 
- rekomendacją techniczną ITB, lub 
- wynikiem badań specjalistycznego laboratorium badającego nawierzchnie sportowe np. Labosport.  
- certyfikatem FIFA (1 Star lub 2 Star) dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu nawierzchni, lub -

wynikiem badań laboratoryjnych potwierdzających zgodność parametrów oferowanego systemu nawierzchni 
z wymogami FIFA, 

- kartą techniczną oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta, 
- atestem PZH dla oferowanej nawierzchni.  
- autoryzacją producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z 

potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię. 
Dla umoŜliwienia weryfikacji nawierzchni w naleŜy dołączyć próbkę nawierzchni w formacie min 25x15 cm z 
metryką, określająca nazwę producenta oraz typ oferowanej nawierzchni. 
 
5.4. MontaŜ urządzeń boiskowych. 
 

MontaŜ całego wyposaŜenia obiektu naleŜy wykonać zgodnie z instrukcją producenta. 
Tuleje słupków do siatkówki i koszy oraz słupków bramek do piłki noŜnej i piłki ręcznej naleŜy mocować w 

fundamencie betonowym B-20. 
 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST-01 „Wymagania ogólne”. 
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7. OBMIAR ROBÓT. 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST-01 - „Wymagania ogólne”. 

 
7.2. Jednostka obmiarowa. 
 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej nawierzchni. 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 

 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST-01 - „Wymagania ogólne" 

 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST-01 - „Wymagania ogólne" 
 
10.  NORMY: 
 
- PN-EN 14877:2006 - Nawierzchnie syntetyczne odkrytych terenów sportowych - Specyfikacja. 
- PN-EN 15330-1:2008 - Nawierzchnie terenów sportowych. Darń syntetyczna i mechanicznie igłowane 

nawierzchnie przeznaczone głównie do uŜytkowania w terenie niekrytym. Część 1: Specyfikacja darni 
syntetycznej. 

- PN-EN 1969:2002 Nawierzchnie terenów sportowych. Wyznaczanie grubości nawierzchni sportowych z 
tworzyw sztucznych. 

- PN-EN 12228:2005 Nawierzchnie terenów sportowych. Wyznaczanie wytrzymałości połączenia nawierzchni 
sztucznych. 

- PN-EN 12230:2005 Nawierzchnie terenów sportowych. Wyznaczanie wytrzymałości na rozciąganie 
nawierzchni z tworzyw sztucznych. 
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna nr NW-02 
Nawierzchnie z kostki betonowej  
 
 
1. WSTĘP. 
 
1.1. Przedmiot SST. 
  

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej przy budowie: zespołu boisk 
w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012"  w m. Świedziebnia, Gmina Świedziebnia. 

 
1.2. Zakres stosowania SST. 
  

Specyfikacja techniczna SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót  
jak w pkt 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i 
odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowej dla: 

- ciągów komunikacyjnych. 
  
1.4. Określenia podstawowe. 
 
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy 
ścieralnej nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub 
barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujący się kształtem, który umoŜliwia wzajemne 
przystawanie elementów. 
1.4.2. KrawęŜnik - prosty lub łukowy element budowlany oddzielający jezdnię od chodnika, charakteryzujący 
się stałym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i długością nie większą niŜ 1,0 m. 
1.4.3. Ściek - umocnione zagłębienie, poniŜej krawędzi jezdni, zbierające i odprowadzające wodę. 
1.4.4. ObrzeŜe - element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów pieszych od terenów nie 
przeznaczonych  do komunikacji. 
1.4.5. Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi materiałami 
wypełniającymi. 
1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odstęp dzielący duŜy fragment nawierzchni na sekcje w celu umoŜliwienia 
odkształceń temperaturowych, wypełniony określonymi materiałami wypełniającymi. 
1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST-01 - „Wymagania ogólne”. 
 
 
2. MATERIAŁY.  
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST-01 - „Wymagania ogólne”. 
 
2.2. Betonowa kostka brukowa.   
 
2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych-wymagania: 
 
2.2.1.1. Kostka z fazą  
- odmiana - kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy ścieralnej (górnej) 

zwykle barwionej grubości min. 4 mm, 
- barwa - kostka kolorowa, z betonu barwionego, 
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- wzór (kształt) kostki - zgodny z kształtami określonymi przez producenta,   
- wymiary - zgodne z wymiarami określonymi przez producenta, w zasadzie: 
a) długość - od 140 mm do 280 mm, 
b) szerokość - od 0,5 do 1,0 wymiaru długości, lecz nie mniej niŜ 100 mm, 
c) grubość – 60 mm,   
  PoŜądane jest, aby wymiary kostek były dostosowane do sposobu układania i siatki spoin oraz umoŜliwiały 
wykonanie warstwy o szerokości 1,0 m lub 1,5 m bez konieczności przecinania elementów w trakcie ich 
wbudowywania w nawierzchnię. 
 Kostki mogą być z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz z ukosowanymi 
krawędziami górnymi. 
 
2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym. 
   

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach dróg, ulic, 
chodników itp. określa PN-EN 1338 [2] w sposób przedstawiony w tablicy 1. 
 
Tabela1 - Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 do stosowania na 
zewnętrznych nawierzchniach, mających kontakt z solą odladzającą w warunkach mrozu.  
  
Lp. Cecha 

1 Kształt i wymiary 

Załącznik 
normy Wymaganie 

1.1 

Dopuszczalne odchyłki w mm od 
zadeklarowanych wymiarów kostki, 
grubości 
< 100 mm 
≥ 100 mm 

C 

Długość 
  
  
± 2 
± 3 

Szerokość 
  
  
± 2 
± 3 

Grubość 
  
  
± 3 
± 4 

RóŜnica pomiędzy 
dwoma pomiarami 
grubości, tej samej 
kostki, powinna być ≤ 
3 mm 

1.2 

Odchyłki płaskości i pofalowania 
(jeśli maksymalne wymiary kostki 
> 300 mm), przy długości pomiarowej 
300 mm 
400 mm 

C 

Maksymalna (w mm) 
wypukłość                      wklęsłość 
  
1,5                                    1,0 
2,0                                    1,5 

2 Właściwości fizyczne i mechaniczne 

2.1 
Odporność na zamraŜanie/rozmraŜanie z udziałem 
soli odladzających (wg klasy 3, zał. D) 

D 
Ubytek masy po badaniu: wartość średnia ≤ 1,0 kg/m2, przy czym kaŜdy 
pojedynczy wynik < 1,5 kg/m2  

2.2 Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu F 
Wytrzymałość charakterystyczna T ≥ 3,6 MPa. KaŜdy pojedynczy wynik ≥ 2,9 
MPa i nie powinien wykazywać obciąŜenia niszczącego mniejszego niŜ 250 N/mm 
długości rozłupania 

2.3 Trwałość   (ze względu na wytrzymałość) F 
Kostki mają zadawalającą trwałość (wytrzymałość) jeśli spełnione są wymagania 
pktu 2.2 oraz istnieje normalna konserwacja 

Pomiar wykonany na tarczy 

szerokiej ściernej, 
wg zał. G normy – badanie podstawowe 

Böhmego, 
wg zał. H mormy – badanie 
alternatywne 

2.4 
Odporność na ścieranie (wg klasy 3  
oznaczenia H normy) 

G i H 

≤ 23 mm ≤20 000mm3/5000 mm2  

2.5 Odporność na poślizg/poślizgnięcie I 

a) jeśli górna powierzchnia kostki nie była szlifowana lub polerowana – 
zadawalająca odporność, 
b) jeśli wyj ątkowo wymaga się podania wartości odporności na 
poślizg/poślizgnięcie – naleŜy zadeklarować minimalną jej wartość pomierzoną wg 
zał. I normy (wahadłowym przyrządem do badania tarcia) 

3 Aspekty wizualne 

3.1 Wygląd J 
a) górna powierzchnia kostki nie powinna mieć rys i odprysków, 
b) nie dopuszcza się rozwarstwień w kostkach dwuwarstwowych, 
c) ewentualne wykwity nie są uwaŜane za istotne 

3.2 
 
 
 
 
3.3 
 
 

Tekstura 
  
  
  
  
Zabarwienie (barwiona moŜe być warstwa 
ścieralna lub cały element) 
  

J 

a) kostki z powierzchnią o specjalnej teksturze – producent powinien opisać rodzaj 
tekstury, 
b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny być porównane z próbką producenta, 
zatwierdzoną przez odbiorcę, 
c) ewentualne róŜnice w jednolitości tekstury lub zabarwienia, spowodowane 
nieuniknionymi zmianami we właściwościach surowców i zmianach warunków 
twardnienia nie są uwaŜane za istotne 

  
 Kostki kolorowe powinny być barwione substancjami odpornymi na działanie czynników atmosferycznych, 
światła (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliów (m.in. cementu, który przy wypełnieniu spoin zaprawą 
cementowo-piaskową nie moŜe odbarwiać kostek).  
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Zaleca się stosowanie środków stabilnie barwiących zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki Ŝelaza, tlenek 
chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie naleŜy stosować do barwienia: sadz i barwników 
organicznych). 
 
2.2.3. Składowanie kostek. 
   

Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej przestrzeni, przy 
czym podłoŜe powinno być wyrównane i odwodnione. 
 
2.3.  ObrzeŜa betonowe 
ObrzeŜa betonowe o wymiarach 30x8 cm. 
 
 
3. SPRZĘT.  
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST-01 - „Wymagania ogólne”. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni.  
  

Układanie betonowej kostki brukowej moŜe odbywać się ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach, 
mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek). 

Do przycinania kostek moŜna stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z tarczą). 
Do zagęszczania nawierzchni z kostki naleŜy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z wykładziną 

elastomerową, chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroŜy. 
Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw naleŜy stosować betoniarki. 

 
 
4. TRANSPORT. 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST-01 - „Wymagania ogólne”. 
 
4.2. Transport materiałów do wykonania nawierzchni. 
  

Betonowe kostki brukowe mogą być przewoŜone na paletach - dowolnymi środkami transportowymi po 
osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny 
być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem. 
   
 
5. WYKONANIE  ROBÓT  . 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 
  

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST-01 - „Wymagania ogólne”, 
 
5.2. PodłoŜe i koryto. 
  

Grunty podłoŜa powinny być niewysadzinowe, jednorodne i nośne oraz zabezpieczone przed nadmiernym 
zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacją projektową. 
 Koryto pod podbudowę lub nawierzchnię powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami   
 Koryto musi mieć skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacją projektową 
 
5.3. Konstrukcja nawierzchni. 
 
 Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni, z występowaniem podbudowy, podsypki 
cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin zaprawą cementowo-piaskową, obejmują: 
- wykonanie podbudowy, 
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- wykonanie obramowania nawierzchni (z krawęŜników, obrzeŜy i ew. ścieków), 
- przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej, 
- ułoŜenie kostek z ubiciem, 
- zasypka spoin piaskiem, 
- wypełnienie szczelin dylatacyjnych, 
- pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu. 
 
5.4. Podbudowa. 
  

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwą betonowej kostki brukowej powinien być 
zgodny z dokumentacją projektową. 
  
5.5. Obramowanie nawierzchni. 
   

KrawęŜniki i obrzeŜa zaleca się ustawiać przed przystąpieniem do układania nawierzchni z kostki. Przed ich 
ustawieniem, poŜądane jest ułoŜenie pojedynczego rzędu kostek w celu ustalenia szerokości nawierzchni i 
prawidłowej lokalizacji krawęŜników lub obrzeŜy. 
 
5.6. Podsypka. 
   

Grubość podsypki powinna wynosić po zagęszczeniu 3÷5 cm, a wymagania dla materiałów na podsypkę 
powinny być zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny 
przekraczać ± 1 cm. 
  
 Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela się na uprzednio 
zwilŜonej podbudowie, przy zachowaniu: 
     - współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35, 
     - wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niŜ R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. 
 W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni podsypka 
nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami podsypka rozsypywała się. 
Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. 
Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. 
ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi. 
 Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawałowaniu nawierzchni 
naleŜy ją polać wodą w takiej ilości, aby woda zwilŜyła całą grubość podsypki. Rozścielenie podsypki z suchej 
zaprawy moŜe wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek o około 20 m. 
 Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone przed rozpoczęciem 
wiązania cementu w podsypce. 
 
5.7. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych. 
  
5.7.1. UłoŜenie nawierzchni z kostek. 
  

Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Na większym 
fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału, w której niedopuszczalne 
są róŜne odcienie wybranego koloru kostki. 
 Układanie kostki moŜna wykonywać ręcznie lub mechanicznie. 
 Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza skomplikowanych pod 
względem kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej układanych deseni oraz róŜnych wymiarów i 
kształtów kostek. Układanie kostek powinni wykonywać przyuczeni brukarze. 
 Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na duŜych powierzchniach o prostym kształcie, tak aby 
układarka mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich ułoŜenia z wymaganą dokładnością. Kostka 
do układania mechanicznego nie moŜe mieć duŜych odchyłek wymiarowych i musi być odpowiednio 
przygotowana przez producenta, tj. ułoŜona na palecie w odpowiedni wzór, bez dołoŜenia połówek i dziewiątek, 
przy czym kaŜda warstwa na palecie musi być dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie 
przywierały do siebie. Układanie mechaniczne zawsze musi być wsparte pracą brukarzy, którzy uzupełniają 
przerwy, wyrabiają łuki, dokładają kostki w okolicach studzienek i krawęŜników. 
 Kostkę układa się około 1,5 cm wyŜej od projektowanej niwelety, poniewaŜ po procesie ubijania podsypka 
zagęszcza się. 
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 Powierzchnia kostek połoŜonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazów itp.) 
powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyŜej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm 
powyŜej korytek ściekowych (ścieków). 
 Do uzupełnienia przestrzeni przy krawęŜnikach, obrzeŜach i studzienkach moŜna uŜywać elementy kostkowe 
wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe i odpowiednio 
fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką 
ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.). 
 Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się zakończyć 
prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla 
ubicia kostki ułoŜonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem robót, prowizorycznie ułoŜoną nawierzchnię na 
podsypce piaskowej naleŜy rozebrać i usunąć wraz z podsypką. 
 
5.7.2. Ubicie nawierzchni z kostek. 
  

Ubicie nawierzchni naleŜy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z 
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uŜywać walca. 
 Ubijanie nawierzchni naleŜy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie w 
kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez 
ubijanie w kierunku wzdłuŜnym kostki. 
 Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) naleŜy wymienić na kostki całe. 
 
5.7.3. Spoiny. 
  

Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 mm. 
 W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się aby osie spoin pomiędzy 
dłuŜszymi bokami tych kostek tworzyły z osią drogi kąt 45o, a wierzchołek utworzonego kąta prostego pomiędzy 
spoinami miał kierunek odwrotny do kierunku spadku podłuŜnego nawierzchni. 
 Po ułoŜeniu kostek, spoiny naleŜy wypełnić  piaskiem.   
  
5.8. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu. 
 
 Nawierzchnię na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem moŜna oddać do uŜytku 
bezpośrednio po jej wykonaniu. 
 Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą cementowo-piaskową, 
po jej wykonaniu naleŜy przykryć warstwą wilgotnego piasku o grubości od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywać ją w 
stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie od 2 tygodni (przy temperaturze średniej otoczenia nie niŜszej 
niŜ 15oC) do 3 tygodni (w porze chłodniejszej) nawierzchnię naleŜy oczyścić z piasku i moŜna oddać do uŜytku. 
 
 
6. KONTROLA  JAKO ŚCI ROBÓT. 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST-01 - „Wymagania ogólne”. 
 
6.2. Badania w czasie robót. 
  

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót nawierzchniowych z kostki podaje tabela 2. 
 
Tabela 2 - Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót. 
 
Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Częstotliwość badań Wartości dopuszczalne 

1 Sprawdzenie podłoŜa i koryta Wg RZ-02 

2 Sprawdzenie ew. podbudowy Wg OST, norm, wytycznych, wymienionych w punkcie 5.4 

3 
Sprawdzenie podsypki (przymiarem liniowym 
lub metodą niwelacji) 

BieŜąca kontrola w 10 punktach dziennej 
działki roboczej: grubości, spadków i cech 
konstrukcyjnych w porównaniu z 
dokumentacją projektową i specyfikacją 

Wg punktu 5.6; odchyłki od 
projektowanej grubości ±1 cm 

4 Badania  wykonywania  nawierzchni  z kostki  
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a) zgodność z dokumentacją projektową Sukcesywnie na kaŜdej działce roboczej - 

b) połoŜenie osi w planie (sprawdzone 
geodezyjnie) 

Co 100 m i we wszystkich punktach 
charakterystycznych 

Przesunięcie od osi projektowanej 
do 2 cm 

c) rzędne wysokościowe (pomierzone 
instrumentem pomiarowym) 

Co 25 m w osi i przy krawędziach oraz we 
wszystkich punktach charakterystycznych 

Odchylenia: 
+1 cm; -2 cm 

d) równość w profilu podłuŜnym (wg BN-
68/8931-04 łatą czterometrową) 

Jw. Nierówności do 8 mm 

e) równość w przekroju poprzecznym 
(sprawdzona łatą profilową z poziomnicą i 
pomiarze prześwitu klinem cechowanym oraz 
przymiarem liniowym względnie metodą 
niwelacji) 

Jw. 
Prześwity między łatą a 
powierzchnią do 8 mm 

f) spadki poprzeczne (sprawdzone metodą 
niwelacji) 

Jw. 
Odchyłki od dokumentacji 
projektowej do 0,3% 

g) szerokość nawierzchni (sprawdzona 
przymiarem liniowym) 

Jw. 
Odchyłki od szerokości 
projektowanej do  ±5 cm 

h) szerokość i głębokość wypełnienia spoin i 
szczelin (oględziny i pomiar przymiarem 
liniowym po wykruszeniu dług. 10 cm) 

W 20 punktach charakterystycznych 
dziennej działki roboczej 

Wg punktu 5.7.5 

 

i) sprawdzenie koloru kostek i desenia ich 
ułoŜenia 

Kontrola bieŜąca 
Wg dokumentacji projektowej lub 
decyzji InŜyniera 

 
6.3. Badania wykonanych robót. 
  

Zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tabeli 3. 
 
Tabela 3 - Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni. 
 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Sposób sprawdzenia 

1 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 
nawierzchni, krawęŜników, obrzeŜy, ścieków 

Wizualne sprawdzenie jednorodności wyglądu, prawidłowości 
desenia, kolorów kostek, spękań, plam, deformacji, wykruszeń, 
spoin i szczelin 

2 Badanie połoŜenia osi nawierzchni w planie 
Geodezyjne sprawdzenie połoŜenia osi co 25 m i w punktach 
charakterystycznych (dopuszczalne przesunięcia wg tab. 2, lp. 4b) 

3 
Rzędne wysokościowe, równość podłuŜna i 
poprzeczna, spadki poprzeczne i szerokość 

Co 25 m i we wszystkich  punktach charakterystycznych (wg metod 
i dopuszczalnych wartości podanych w tab. 2, lp. od 4c do 4g) 

4 

Rozmieszczenie i szerokość spoin i szczelin w 
nawierzchni, pomiędzy krawęŜnikami, 
obrzeŜami, ściekami oraz wypełnienie spoin i 
szczelin 

Wg punktu 5.5 i 5.7.5 

  
 
7. OBMIAR  ROBÓT.  
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST-01 - „Wymagania ogólne”. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa. 
  

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 
  
  
8. ODBIÓR ROBÓT. 
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8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 
  

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST-01 - „Wymagania ogólne”. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według punktu 6 dały wyniki pozytywne. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających  zakryciu. 
  

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
-     przygotowanie podłoŜa i wykonanie  koryta, 
-     ewentualnie wykonanie podbudowy, 
-     ewentualnie wykonanie ław (podsypek) pod krawęŜniki, obrzeŜa, ścieki, 
-     wykonanie podsypki pod nawierzchnię, 
-     ewentualnie wypełnienie dolnej części szczelin dylatacyjnych. 
  
 
9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI. 
 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST-01 - „Wymagania ogólne”. 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 
10.1.  Normy. 
 
- PN-EN 197-1:2002 - Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 

powszechnego uŜytku. 
- PN-EN 1338:2005 - Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań. 
- PN-B-11112:1996 - Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 
- PN-B-11113:1996 - Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 
- PN-88 B/32250 - Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
- BN-88/6731-08 - Cement. Transport i przechowywanie. 
- BN-64/8931-01 - Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego. 
- BN-68/8931-04 - Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna nr OG-01 
Ogrodzenie i trybuny 
 
            
1. WSTĘP. 
 
1.1. Przedmiot SST. 
 

Przedmiotem niniejszej  specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z  montaŜem ogrodzenia terenu boisk oraz wykonaniem trybun przy budowie: zespołu boisk w 
ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012"  w m. Świedziebnia, Gmina Świedziebnia. 
 
1.2. Zakres stosowania SST. 
  

Niniejsza specyfikacja techniczna  będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót  w punkcie 1.1 
 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
 
Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje roboty związane z wykonaniem:  
- ogrodzenia właściwego o wysokości 4,0, 
- wykonanie piłkochwytów o wysokości 6,0 m, 
- bram wjazdowych o szerokości. około 3,0 m i wysokości 2,0 m, 
- wykonanie furtek o szerokości około 1,5 m  i wysokości 2,0 m, 
-  wykonaniem trybun. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
   

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w OST-01 - „Wymagania ogólne”. 
 
 
2. MATERIAŁY. 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w  OST-01 - „Wymagania ogólne”. 
 
2.2. Stosowane materiały na ogrodzenie. 
 
Ogrodzenie powinno posiadać następujące cechy konstrukcyjne:  
- fundamenty słupków - betonowe (beton B-20), 
- słupki ogrodzenia - stalowe, ocynkowane, Ø60 mm, pokryte lakierem poliestrowym w kolorze RAL. 6005 o 

wysokości 4,82 m (wysokość ogrodzenia 4,00 m), rozstaw słupków 2,50 m, 
- pręty konstrukcji pośrednie i górne poziome - stalowe, ocynkowane, Ø42 mm, pokryte lakierem 

poliestrowym w kolorze RAL. 6005, 
- odciągi - linki stalowe ocynkowane  Ø2,6/4,0 mm, 
- wypełnienie - siatka ocynkowana powlekana PVC, oczka 35x35 mm, grubość drutu Ø2,6/4,0 mm, 
- brama - o wysokości 2,00 m i szerokości około 3,0 m, na słupkach (stalowe, ocynkowane, Ø100 mm, pokryte 

lakierem poliestrowym w kolorze RAL. 6005 o wysokości 2,92 m), z zamkiem wypełnienie siatką jw., 
- furtka - o wysokości 2,00 m i szerokości około 1,5 m, na słupkach (stalowe, ocynkowane, Ø70 mm, pokryte 

lakierem poliestrowym w kolorze RAL. 6005 o wysokości 2,92 m), z zamkiem wypełnienie siatką jw. 
- „piłkochwyty” - o wysokości 6,00 m od powierzchni boiska, na słupkach (stalowe, ocynkowane, Ø80 mm, 

pokryte lakierem poliestrowym w kolorze RAL. 6005 o wysokości 6,85 m i rozstawie 2,50 m ), wypełnienie 
siatką polipropylenową o grubości linek 5 mm o oczkach 12x12 cm. 
PowyŜej podane rozwiązanie materiałowe jest przykładowe i pozostawia się je ostatecznie do wyboru przez 

Inwestora. Przy wyborze rozwiązań naleŜy przestrzegać prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczególnych 
oraz kierować się wiedzą techniczną. 
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2.3. Stosowane materiały na trybuny. 
 

Trybuny zaprojektowano na ławie betonowej z betonu B-15 o wymiarach 45x20 cm. Fundamenty trybun 
wykonać naleŜy z bloczków betonowych o grubości 25 cm. Siedziska z belek drewnianych o wymiarach 70x40 
mm na poprzeczkach drewnianych 40x30 mm. Stopnie schodów wejściowych na trybuny wykonane zostaną z 
tych samych bloczków betonowych co fundament. Nawierzchnię pomiędzy trybunami wykonać z polbruku 
wykorzystując te same warstwy konstrukcyjne jak dla ciągów komunikacyjnych. 
 
 
3. SPRZĘT. 
 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST-01 - „Wymagania ogólne”. 
 
 
4. TRANSPORT. 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
 
  Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST-01 - „Wymagania ogólne”. 
 
4.3. Transport pozostałych materiałów. 
 
 Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. 
 Kruszywa moŜna przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być 
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 
  

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST-01 - „Wymagania ogólne”. 
 
5.2. MontaŜ ogrodzenia.   
 
  Zgodnie z instrukcją  producenta. 
 
5.3.     MontaŜ trybun  
 
 Trybuny zaprojektowano w miejscu istniejących na skarpie znajdującej się z północnej strony boiska. 
Zakłada się wykonanie trzech ciągów trybun z miejscami do siedzenia w ilości około 250 osób. 
Trybuny zaprojektowano na ławie betonowej z betonu B-15 o wymiarach 45x20 cm. Fundamenty trybun 
wykonać naleŜy z bloczków betonowych o grubości 25 cm. Siedziska z belek drewnianych o wymiarach 70x40 
mm na poprzeczkach drewnianych 40x30 mm. Stopnie schodów wejściowych na trybuny wykonane zostaną z 
tych samych bloczków betonowych co fundament. Nawierzchnię pomiędzy trybunami wykonać z polbruku 
wykorzystując te same warstwy konstrukcyjne jak dla ciągów komunikacyjnych. 
 
 
6. Kontrola jakości robót. 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST   „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.2. Sprawdzenie   ustawienia słupków i montaŜu przęseł. 
 

Słupki musza być ustawione pionowo zgodnie z wytycznymi producenta systemu. Przęsła  zamocowane na 
śruby i uchwyty zgodnie z systemem ogrodzenia.  
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7. OBMIAR ROBÓT. 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST   „Wymagania ogólne”. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa. 
 
 Jednostką obmiarową jest m (metr) zamontowanego ogrodzenia oraz kpl. (komplet) zamontowanych bram i 
furtek. 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 
  
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST   „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli 
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 OST-01 - „Wymagania ogólne” pkt 9. 
 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 
10.1. Normy. 
  
- PN-B-03264 Konstrukcje betonowe Ŝelbetowe i spręŜone. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
- PN-B-06250 Beton zwykły. 
- PN-B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne. 
- PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
- PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia. 
- PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena zgodności. 
- PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
- PN-H-04623 Ochrona przed korozją. Pomiar grubości powłok metalowych metodami nieniszczącymi. 
- PN-H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej środowisk. 
- PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania. 
- PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego przeznaczenia. 
- PN-H-82200 Cynk. 
- PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyŜszonej wytrzymałości. Gatunki. 
- PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania cieplnego. Gatunki. 
- PN- H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki. 
- PN-H-84023-07 Stal określonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki. 
- PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do nawęglania. Gatunki. 
- PN-H-93010 Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco. 
- PN-H-93401 Stal walcowana. Kątowniki równoramienne. 
- PN-H-93402 Kątowniki nierównoramienne stalowe walcowane na gorąco. 
- PN-H-93403 Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary. 
- PN-H-93406 Stal. Teowniki walcowane na gorąco. 
- PN-H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na gorąco. 
- PN-H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i Ŝeliwa do malowania. 

Ogólne wytyczne. 
- PN-H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne. 
- PN-M-06515 Dźwignice. Ogólne zasady projektowania stalowych ustrojów nośnych. 
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- PN-M-69011 Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach spawanych. Podział i wymagania. 
- PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali. 
- PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczanie klasy wadliwości na podstawie 

oględzin zewnętrznych. 
- PN-M-80006 Zanurzeniowe powłoki cynkowe na drutach stalowych. Badania. 
- PN-M-80026 Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia. 
- PN-M-80201 Liny stalowe z drutu okrągłego. Wymagania i badania. 
- PN-M-80202 Liny stalowe 1 x 7. 
- PN-M-82054 Śruby, wkręty i nakrętki stalowe ogólnego przeznaczenia. Ogólne wymagania i badania. 
- PN-M-82054-03 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne śrub i wkrętów. 
- PN-ISO-8501-1Przygotowanie podłoŜy stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. Stopnie 

skorodowania i stopnie przygotowania nie zabezpieczonych podłoŜy stalowych oraz podłoŜy stalowych po 
całkowitym usunięciu wcześniej nałoŜonych powłok. 

- BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciągnione na zimno. Wymiary. 
- BN-89/1076-02 Ochrona przez korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach 

stalowych, staliwnych i Ŝeliwnych. Wymagania i badania. 
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna nr S-01 
Przyłącza, sieci sanitarne i drenaŜ 
 
 
1. WSTĘP. 
 
1.1. Przedmiot SST. 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem przyłączy, sieci sanitarnych i drenaŜu przy budowie: zespołu boisk w 
ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012"  w m. Świedziebnia, Gmina Świedziebnia.   
 
1.2. Zakres stosowania SST. 
 
 Niniejsza specyfikacja techniczna  będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót  w punkcie 1.1 
 
1.3. Zakres robot objętych SST. 
 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robot montaŜowych związanych z 
wykonaniem: 
- przyłącza wodociągowego do budynku zaplecza, 
- przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku zaplecza, 
- drenaŜu boiska do piłki noŜnej i boiska wielofunkcyjnego, 
- sieci kanalizacji deszczowej zbierająca wody z odwodnienia płyt boisk, ciągów komunikacyjnych 

i dachu budynku zaplecza boisk, 
-    sieci kanalizacji sanitarnej – przebudowa odcinka trasy sieci kanalizacji sanitarnej. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
 
1.4.1. Przewód wodociągowy - rurociąg wraz z urządzeniami przeznaczony do dostarczenia wody  odbiorcom. 
1.4.2. Kanalizacja sanitarna - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania ścieków 
sanitarnych. 
1.4.3. Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków. 
1.4.4. Kanał sanitarny - kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków sanitarnych. 
1.4.5. Kanał zbiorczy - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z co najmniej dwóch kanałów bocznych. 
1.4.6. Kolektor główny - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów oraz kanałów zbiorczych. 
1.4.7. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nie przełazowym przeznaczona do kontroli i 
prawidłowej eksploatacji kanałów. 
1.4.8. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w planie, na 
załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 
1.4.9. Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch 
kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 
1.4.10. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna mająca dodatkowy przewód pionowy 
umoŜliwiający wytrącenie nadmiaru energii ścieków, spływających z wyŜej połoŜonego kanału dopływowego 
do niŜej połoŜonego kanału odpływowego. 
1.4.11. Studzienka bezwłazowa - ślepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu włazowego, 
spełniająca funkcje studzienki połączeniowej. 
1.4.13. Rura ochronna - rura słuŜąca do osłony przewodów przy przejściach pod drogami lub ciekami wodnymi. 
1.4.14. Komora robocza (pierścień) - zasadnicza część studzienki  przeznaczona do czynności eksploatacyjnych. 
Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub innego elementu 
przykrycia studzienki lub komory, a rzędną spocznika. 
1.3.15. StoŜek - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony do zejścia obsługi do 
komory roboczej. 
1.3.16. Płyta przykrycia studzienki lub komory (zwieńczenie)- płyta przykrywająca komorę roboczą. 
1.3.17. Właz kanałowy - element Ŝeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub 
komór kanalizacyjnych, umoŜliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 
1.3.18. Kineta (podstawa)- wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim 
ścieków. 
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1.3.19. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a ścianą komory roboczej. 
1.3.20. Stopień złazowy - stopień Ŝeliwny  lub stalowy, słuŜący do zejścia do komory roboczej studzienki 
kanalizacyjnej, 
1.3.21. Rura wznośna - element rurowy spełniający rolę komory roboczej w studniach nie przełazowych.  
1.3.22. Pierścień dystansowy - pierścień słuŜący do ustalenia określonej rzędnej włazu studzienki kanalizacyjnej. 
1.3.23. Wkładka „in situ” – element wkładany w otwór wykonany w ściance komory roboczej przepompowni, 
słuŜący do podłączenia rurociągów. 
1.3.24. Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub innego 
elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzędną dna studzienki, 
1.3.25. Orurowanie - instalacja tłoczna wewnątrz zbiornika przepompowni, 
1.3.26. Płyta denna - płyta wykonana Ŝ Ŝelbetu, słuŜąca do dociąŜenie zbiornika przepompowni, w celu ochrony 

jej przed wyporem wód gruntowych, 
1.3.27. Pompa zatapialna - pompa pracująca poniŜej poziomu ścieków w zbiorniku, 
1.3.28. Prowadnica rurowa - element w postaci pionowej rury słuŜący do podnoszenia  i opuszczania pompy w 

zbiorniku, 
1.3.29. Stopa sprzęgająca - element słuŜący do połączenia pompy z podstawą zbiornika, orurowaniem oraz 

prowadnicą, 
 
1.3.30. Pozostałe określenia - symbole: 
- PE – HD polietylen wysokiej gęstości, 
- D – średnica nominalna rury z PE równa średnicy zewnętrznej, podawana w mm, 
- g – grubość nominalna ścianki rury podawana w mm, 
- SDR – znormalizowany stosunek wymiarów, stosunek nominalnej średnicy zewnętrznej do nominalnej 

grubości ścianki danej rury, 
- SN – sztywność obwodowa (pierścieniowa) rury, wyraŜa zdolność rury do przejmowania zewnętrznych 

obciąŜeń, pochodzących od gruntu lub ruchu kołowego, wyraŜana w kPa, 
- MFI – wskaźnik szybkości płynięcia. 
 
2. MATERIAŁY. 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST-01 - „Wymagania ogólne”. 
 
2.2. Rury wodociągowe 
 
 Do wykonania przyłącza wodociągowego i sieci wodociągowej stosuje się rury i kształtki z polietylenu 
wysokiej gęstości (PE-HD), klasy PE 100, SDR 17,6, PN 10. Przewody naleŜy łączyć metodą zgrzewania 
doczołowego lub zgrzewania elektrooporowego. System taki musi charakteryzować się: 
- doskonałą wytrzymałością mechaniczną, 
- wysoką udarnością, 
- bardzo dobrą elastycznością, 
- moŜliwością zaciskania rur i odcinania przepływu mediów przy pacach remontowych, 
- gładką powierzchnią wewnętrzną zmniejszającą opory przepływu - niski cięŜar, 
- łatwością i szybkością montaŜu, 
- odpornością na czynniki korozyjne zawarte w glebie, 
- obojętnością fizjologiczną. 
 
2.3. Rury kanalizacji sanitarnej 
 
 Przewody grawitacyjne przyłącza kanalizacyjnego naleŜy wykonać z rur i kształtek PVC-U, typu cięŜkiego – 
klasa S, SDR34, SN8, kielichowanych, łączonych na uszczelkę. Pozostałe typu średniego – klasa N, SDR41, 
SN4, kielichowanych, łączonych na uszczelkę. 
 
2.4. Rury kanalizacji deszczowej 
  
 Przewody grawitacyjne naleŜy wykonać z rur i kształtek PVC-U, typu średniego – klasa N, SDR41, SN4, 
kielichowanych, łączonych na uszczelkę. 
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2.5. Studnie rewizyjne 
 
 Studnie rewizyjne ø1000 mm z prefabrykatów betonowych (beton wibroprasowany C35/45, wodoszczelny 
W8 i mrozoodporny), spełniające wymagania norm PN-B-10729 i PE-EN 1917 i posiadające odpowiednie 
aprobaty techniczne. 
W/w studzienki powinny składać się z: 
- dna betonowego ø1000 mm, 
-  kinety, wykonanej z betonu hydrotechnicznego B-25, 
- kręgów betonowych ø1000 mm z uszczelkami,  
- pierścienia odciąŜającego Ŝelbetowego ø1300/1800 mm, H=20 cm - w przypadku studzienek połoŜonych w 
drodze, 
- płyty pokrywowej Ŝelbetowej z otworem pod właz Ŝeliwny ø600 mm, 
- włazu Ŝeliwnego kanałowego ø600 mm, D-400 (40 t) - w przypadku studzienek połoŜonych w drodze, 
- włazu Ŝeliwnego kanałowego ø600 mm, B-125 (12,5 t) – w przypadku studzienek połoŜonych w chodnikach 
i terenach zielonych. 
- stopni złazowych Ŝeliwnych, 
- złączek montaŜowych do podłączenia przewodów. 
 
2.6. Hydranty 
 
 NaleŜy stosować hydranty nadziemne o średnicy nominalnej 80 mm odpowiadające wymaganiom normy 
PN-89/M-74091 i BN-70/5213-04. 
 
2.7. Zasuwy 
 
 Jako armaturę odcinającą naleŜy stosować zasuwy Ŝeliwne klinowe owalne kołnierzowe z miękkim 
uszczelnieniem z obudową wg PN-83/M-74024. 
 
2.7. Odwodnienie liniowe 
 
 Jako odwodnienia liniowe naleŜy stosować skrzynki odpływowe z polimerobetonu zgodne z normą PN-EN 
1433, przykryte rusztami z Ŝeliwa sferoidalnego klasy B125. 
 
2.8. Rury drenarskie. 
 
 DrenaŜ naleŜy wykonać z rur PVC-U, produkowanych w zwojach, karbowanych metodą wytłaczania. NaleŜy 
stosować rury o perforacji rozmieszczonej równomiernie na całym obwodzie. Szerokość szczelin powinna 
wynosić od 0,8 do 1,2 mm. Rury te naleŜy łączyć ze sobą za pomocą kształtek z PVC-U takich jak trójniki 
przyłączeniowe. Ponadto końce rur odwadniających naleŜy zaślepić korkami PVC-U. Rury i kształtki powinny 
być łączone ze sobą specjalnymi zatrzaskami, zapewniającymi łatwość i szybkość montaŜu. 
 
2.9. Materiały filtracyjne. 
 
 NaleŜy stosować następujące materiały filtracyjne: 
- podsypka drenaŜowa o grubości 15 cm - Ŝwir o uziarnieniu 8÷16 mm, 
- obsypka drenaŜowa - Ŝwir o uziarnieniu 8÷16 mm, ułoŜona ponad rurę drenaŜową aŜ do korony wykopu. 
 
2.10. Elementy montaŜowe. 
 
 Jako elementy montaŜowe naleŜy stosować: kształtki, nasuwki, oraz inne przewidziane przez producenta 
elementy dla danej technologii. 
 
2.11. Rury ochronne. 
 
 Rury ochronne naleŜy wykonać z materiałów trwałych, szczelnych, wytrzymałych mechanicznie i odpornych 
na działanie czynników agresywnych. 
 
 
3. SPRZĘT. 
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3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST-01 - „Wymagania ogólne”. 
 
 
4. TRANSPORT. 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST-01 - „Wymagania ogólne”. 
 
4.2. Transport rur drenarskich. 
   
 Rury moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w połoŜeniu poziomym. Rury powinny 
być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się przez podklinowanie 
lub inny sposób. Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi 
spowodować uszkodzenia mechaniczne. Sposób transportu musi nadto być zgodny z instrukcją producenta w 
tym zakresie.  
 Podczas prac przeładunkowych rur nie naleŜy rzucać, a szczególną ostroŜność naleŜy zachować przy 
przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0oC i niŜszej. 
 Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie  moŜe przewyŜszać ścian środka transportu o 
więcej niŜ 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. Pierwszą warstwę rur naleŜy układać na podkładach drewnianych, 
podobnie poszczególne warstwy naleŜy przedzielać elementami drewnianymi o grubości większej niŜ wystające 
części rur. 
 
4.3. Transport kruszyw. 
  
 Kruszywa mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót. 
 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST-01 - „Wymagania ogólne”. 
 
5.2. Roboty przygotowawcze. 
 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocą 
kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. 
 W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi 
sprawdzonymi przez słuŜby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaŜe InŜynierowi 
Budowy. 
 
5.3. Roboty ziemne. 
 
 Roboty ziemne powinny być prowadzone z zgodnie z obowiązującymi przepisami i RZ-01 - „Roboty ziemne 
i pomiarowe” 
 
5.4. Ogólne zasady montaŜu i układania rurociągów. 
 
Przy układaniu rur wzdłuŜ tras wykopów naleŜy stosować się do następujących wskazówek: 
- rury naleŜy układać jak najbliŜej wykopu, 
- pojedyncze rury powinny spoczywać na równej powierzchni i być równomiernie podparte dla zmniejszenia 

ugięć, 
- po wykonaniu wykopu, rury naleŜy układać po przeciwnej stronie niŜ odkładany grunt z wykopu, 
- naleŜy pozostawić miejsce na przemieszczanie się koparki, 
- rury nie mogą być naraŜone na działanie cięŜkiego sprzętu i ruchu kołowego, oraz muszą być zabezpieczone 

przed ewentualnymi podmuchami wiatru, 
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- naleŜy chronić rury przed bezpośrednim oddziaływaniem promieniowania słonecznego, które moŜe 
spowodować, wyginanie się rury, 

- wygięcie takie moŜe być zlikwidowane przez obrócenie rury chłodniejszą stroną do słońca lub przez 
umieszczenie rury w cieniu, ponadto pozostawienie rur w pakietach zmniejsza moŜliwość wyginania się rur 
w wyniku działania promieniowania słonecznego, 

- rury naleŜy układać kielichem skierowanym w górę przewodu. 
 

Przy montaŜu rurociągów powinny być spełnione warunki zapewniające prawidłowe wykonanie połączeń, 
szczelność przewodów i właściwą eksploatację sieci: 
- montaŜ przewodów z tworzyw sztucznych naleŜy przeprowadzać przy temperaturze otoczenia 0 ÷ 30°C, 
-  najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić dopuszczalne minimalne prędkości przepływu 

(samooczyszczania), tj. 0,6 ÷ 0,8 m/s. Spadki te nie mogą być jednak mniejsze niŜ 0,5 %, 
-  głębokość posadowienia powinna wynosić w zaleŜności od stref przemarzania gruntów 1,0 ÷ 1,3 m, a przy 

mniejszych zagłębieniach naleŜy odpowiednio ocieplić kanał, 
- naleŜy dąŜyć do tego, aby zagłębienie kanału na końcówce sieci zapewniało moŜliwość ewentualnego 

skanalizowania obiektów połoŜonych przy tym kanale, 
- do budowy przewodu mogą być uŜywane tylko rury, kształtki i łączniki nie wykazujące uszkodzeń (np. 
wgnieceń, pęknięć oraz rys na ich powierzchniach), 
- układanie przewodu moŜe być prowadzone po uprzednim przygotowaniu podłoŜa (podłoŜe profiluje się w 

miarę układania odcinków rurociągu), 
- przewód po ułoŜeniu powinien ściśle przylegać do podłoŜa na całej swej długości w co najmniej 1/4 swego 

obwodu, 
- jeŜeli występuje taka moŜliwość, naleŜy montować przewód na powierzchni terenu, a następnie opuszczać go 

na dno wykopu; metoda ta moŜe być stosowana przy wykopach wąsko przestrzennych bez obudowy ścian, a 
przede wszystkim bez poprzecznych poziomych i dotyczy zwykle rurociągów produkowanych w zwojach 
oraz rur PE w odcinkach o średnicach poniŜej 280 mm; przewód montowany jest na podkładach 
drewnianych ułoŜonych na poboczu wykopu, bądź na pomoście drewnianym ustawionym nad wykopem; 
maksymalna długość montowanego odcinka rurociągu jest zaleŜna od rozstawu węzłów, ale nie moŜe być 
większa niŜ 100; przy opuszczanie przewodu PVC na dno wykopu naleŜy zwrócić uwagę na oznakowania 
granicy wcisku bosych końców rur w kielichy oraz na nie przekraczanie dopuszczalnego ugięcia przewodu, 

- układanie pojedynczych rur stosuje się dla średnic powyŜej 225 mm; rury rozmieszcza się na dnie wykopu i 
kolejno wykonuje się złącza, przy czym rura zakończona kielichem (do którego jest wciskany bosy koniec 
następnej rury) powinna być uprzednio ustabilizowana przez wykonanie obsypki, 

- dopuszcza się zginanie na zimno rur wykorzystując ich elastyczność i elastyczność samych złącz pod 
warunkiem, Ŝe nie spowoduje to ugięcia w kielichu większego niŜ 2º, 

-  niedozwolone jest gięcie rur na gorąco (odchylona rura nie moŜe być nawiercana). 
 
5.5. MontaŜ rurociągu grawitacyjnego rur kielichowych z PVC. 
 

 MontaŜ rurociągu grawitacyjnego z rur PVC naleŜy przeprowadzić w następujący sposób: 
- rury i kształtki naleŜy, przed opuszczeniem do wykopu lub przed montaŜem, sprawdzić pod kątem 

występowania ewentualnych uszkodzeń, 
-  rur nie naleŜy zrzucać do wykopu, 
-  nie moŜna montować uszkodzonych rur, kształtek oraz elementów uszczelniających, 
-  aby zapewnić prawidłowe połoŜenie rury w wykopie naleŜy ją co 30 do 40 cm przysypać, 
-  po wstępnym rozmieszczeniu rur w wykopie naleŜy przeprowadzić montaŜ zgodnie z projektowanym 

spadkiem pomiędzy węzłami od punktu o rzędnej niŜszej do punktu o rzędnej wyŜszej, 
- naleŜy usunąć dekle zabezpieczające, zarówno z kielicha rury juŜ ułoŜonej, jak i z bosego końca kolejnej 

rury, 
- ustawić współosiowo łączone elementy, 
- posmarować bosy koniec i uszczelkę środkiem ułatwiającym poślizg, 
- wcisnąć bosy koniec do kielicha. 
 

 Ponadto: 
- po nasmarowaniu końców bosych rur nie moŜna dopuścić do ich kontaktu z gruntem, 
- nie moŜna doprowadzić do zabrudzenia kielicha, 
- bosy koniec rury wciskać do osiągnięcia przez czoło kielicha granicy wcisku oznaczonej na zewnętrznej 

powierzchni rury, 
- jeŜeli brak jest oznaczenia, bosy koniec wciska się do końca kielicha (do oporu), a następnie cofa o około 1 

cm, 
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- montując przewody naleŜy upewnić się, Ŝe poszczególne odcinki rur ułoŜone są w linii prostej i nie są od-
chylone w pionie ani w poziomie od projektowanego kierunku, 

- wciskanie bosego końca rury PVC do kielicha moŜe być wykonywane z zastosowaniem prostej dźwigni przy 
uŜyciu drąŜka stalowego i drewnianego klocka lub z dociskiem podłuŜnym za pomocą obejmy pier-
ścieniowej i wyciągarki z mechanizmem zapadkowym (dla rur o większych średnicach), 

- decyzja naleŜy do wykonawcy, jaka metoda będzie stosowana do montaŜu rurociągu, 
- niedozwolone jest uŜywanie łyŜki koparki do wciskania rury w kielich. 
  

 Przycinanie rur wykonywane jest po stronie bosego końca. Cięcia dokonuje się piłą mechaniczną lub ręczną 
przy zachowaniu następującej kolejności robót: 
- oznaczyć na powierzchni zewnętrznej rury linię cięcia oraz granicę wcisku rury w kielich w odległości od 

linii ci ęcia takiej jak długość fabrycznie oznaczona na bosym końcu, 
- umieścić rurę w korytku drewnianym tak, aby linia cięcia rury znalazła się naprzeciw szczeliny w ściankach 

korytka, 
- przytrzymać rurę w korytku i dokonać cięcia, 
- wykonać fazowanie końcówki rury za pomocą pilnika - zdzieraka, 
- wygładzić powierzchnię cięcia i fazowania oraz wyokrąglić krawędzie za pomocą pilnika gładzika, 
- posmarować końcówkę środkiem poślizgowym, 
- końcówka bosego końca rury jest gotowa do wsunięcia w kielich. 
 
5.6. MontaŜ rurociągu tłocznego z rur PE-HD. 
 
  MontaŜ rurociągu tłocznego z PE-HD naleŜy przeprowadzić w następujący sposób: 
- rury PE-HD produkowane w odcinkach mogą być łączone w dłuŜsze odcinki w wykopie lub poza nim, w 

pobliŜu jego krawędzi, 
-  moŜliwość uginania się rur PE-HD pozwala na opuszczenie do wykopów rurociągów juŜ zmontowanych, 
- zalecany minimalny promień gięcia dla rur PE o SDR 17 nie moŜe być mniejszy niŜ 25 x DN, 
- jeŜeli rurociąg będzie układany w warunkach niskich temperatur zewnętrznych, to promień gięcia powinien 

wynosić min 35 x DN,  
- w przypadkach dostarczania rur w zwojach naleŜy je układać w wykopach pod takim kierunkiem ugięcia, 

pod jakim zostały pierwotnie zwinięte w produkcji, 
- zmiany kierunku rury przez jej ugięcie moŜna wykonać tylko ręcznie, 
- niedopuszczalne jest wyginanie rur z zastosowaniem sprzętu mechanicznego, jak równieŜ przez ich 

podgrzewanie, 
- rury w wykopie powinny być ułoŜone w osi projektowanego przewodu z zachowaniem spadków, 
- osiowość ułoŜenia rur najlepiej zapewnić układając je oznaczeniami do góry i w jednej linii, 
- rury na całej długości powinny ściśle przylegać do podłoŜa na co najmniej 1/4 obwodu, 
-  celem stabilizacji ułoŜonego w wykopie przewodu kanalizacji tłocznej, naleŜy stosować bloki oporowe 

prefabrykowane z betonu zwykłego klasy B-25 odpowiadające wymaganiom normy BN-81/9192-04 
   i BN-81/9192-05 lub wykonać takie bloki z mieszanki betonowej z kruszywa naturalnego B-25. 

  
 Rury PE-HD łączyć metodą zgrzewania doczołowego wg następujących zasad: 

- proces zgrzewania musi odbywać się przy dodatnich temperaturach otoczenia, 
- nie wolno wykonywać zgrzewania przy występowaniu duŜej wilgotności powietrza, np. mgły, 
- przed rozpoczęciem zgrzewania zawsze naleŜy zapoznać się z instrukcją zgrzewarki, 
- jeŜeli kolejne czynności podane w instrukcji zgrzewarki odbiegają od ogólnych wytycznych podanych niŜej, 

naleŜy zastosować się do instrukcji urządzenia. 
 

 Proces zgrzewania doczołowego polega na ogrzaniu i uplastycznieniu powierzchni łączonych elementów za 
pomocą płyty grzejnej, a następnie po odsunięciu ich od płyty, na dociśnięciu do siebie z odpowiednią siłą 
docisku i pozostawieniu do ochłodzenia. NaleŜy zwrócić szczególną uwagę w przypadku łączenia rur 
zakwalifikowanych do tej samej grupy wskaźnika szybkości płynięcia (MFI), Ŝeby uŜyć rur tej samej średnicy i 
grubości ścianek. Zgrzewanie naleŜy przeprowadzić następująco: 
- zgrzewarkę ustawić  w równym, czystym i suchym miejscu, w razie potrzeby osłoniętym namiotem, 
- otworzyć zgrzewarkę, 
- upewnić  się, Ŝe łączone odcinki rur mogą być swobodnie przesuwane na wózkach w czasie łączenia, 
- sprawdzić czy rury ułoŜone są prosto i pewnie na wózkach, 
- końcówki rur ustawić osiowo, 
- oczyścić końce rur i ułoŜyć rury w uchwytach trzymających i właściwie je zamknąć,  
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- uruchomić skrawarkę i dosuwać rury do noŜa skrawającego tak długo, aŜ będą powstawać ciągłe pasma 
wiórów o pełnej grubości ścianki, 

- odsunąć rury od noŜa skrawającego, 
- po nagrzaniu płyty grzewczej do właściwej temperatury, naleŜy wsunąć płytę grzewczą pomiędzy końcówki i 

docisnąć oba końce rury do płyty, 
- po wystąpieniu na końcach rur wypływki sprawdzić, czy jest ona taka sama na całym obwodzie, 
- gdy wypływka osiągnie wielkość około 5 ÷ 10 % grubości ścianki, naleŜy zredukować siłę docisku i 

kontynuować zgrzewanie, 
-  naleŜy równocześnie kontrolować czas operacji, 
- po wstępnym ogrzaniu naleŜy osunąć płytę grzejną, 
- następnie naleŜy dosunąć do siebie zmiękczone końcówki rur i stopniowo zwiększyć siłę docisku aŜ do 

osiągnięcia Ŝądanej wartości, 
- podczas chłodzenia siła docisku nie ulega zmianie, 
- po ochłodzeniu zgrzewu naleŜy ostroŜnie otworzyć obejmy mocujące i wyjąć rury z maszyny, 
- po zakończeniu zgrzewania naleŜy zmierzyć wielkość wypływki, 
- uzyskane wartości powinny być zgodne z podanymi w specyfikacji, 
- sprawdzenia wypływki dokonać na całym obwodzie zgrzewu (rowek między wałeczkami nie moŜe być 

zagłębiony poniŜej zewnętrznej powierzchni ścianki rury, przesunięcie ścianek łączonych rur nie moŜe 
przekroczyć 10 % grubości ścianki i szerokość wypływki nie moŜe przekroczyć: 0,68e ≤ B ≤ 1,0e), 

- ponadto naleŜy przed rozpoczęciem właściwego zgrzewania naleŜy wykonać zgrzewanie próbne, celem 
sprawdzenia poprawności sprzętu i doboru właściwych parametrów zgrzewania w danych warunkach. 

 
Dopuszcza się równieŜ łączenie rur poprzez kształtki elektrooporowe. 
 
5.7. MontaŜ studzienek. 
 
 Sposób wykonania studzienek (przelotowych, połączeniowych i kaskadowych) przedstawiony jest w 
Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (6, 7, 8). MontaŜ studzienek naleŜy przeprowadzić w 
sposób opisany w katalogach zastosowanych studni, ściśle przestrzegając zaleceń podanych przez producenta.   
 
5.8. MontaŜ drenaŜu. 
 
 Po wykonaniu niwelacji i plantowania terenu do rzędnej naleŜy wykonać mechanicznie lub ręcznie wykopy 
pod rurociągi drenarskie z odwiezieniem wybranego gruntu. Wykopy naleŜy wykonać ze spadkiem podanym w 
Dokumentacji Projektowej. Po wykonaniu wykopów i wyrównaniu ich dna i skarp naleŜy wykonać podsypkę 
drenaŜową o grubości 15 cm, zagęszczoną, pod rurociągi, ze Ŝwiru o uziarnieniu 8÷16 mm.  
 Następnie naleŜy ułoŜyć rurociągi drenarskie na w/w podsypce i  wykonać połączenia za pomocą kształtek. 
W przypadku gdy wystąpi uszkodzenie rur (wgniecenie) w wyniku ich nieprawidłowego ich składowania lub 
układania, naleŜy wyciąć uszkodzony odcinek rury i zamontować w to miejsce złączkę. 
 Kolejną czynnością jest obsypanie rurociągów przez wypełnienie rowków drenarskich w/w Ŝwirem ponad 
wierzch rur drenarskich aŜ do korony wykopu. 
 Po tak wykonanych warstwach drenaŜowych moŜna przystąpić do wykonywania podbudów i właściwych 
nawierzchni poszczególnych części obiektu. 
 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
 
6.1. Kontrola, pomiary i badania. 
 
6.1.1.Badania przed przystąpieniem do robót. 
 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu: 
- zakwalifikowania gruntów do odpowiedniej kategorii, 
- określenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia, 
- określenie stanu terenu, 
- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
- ustalenie metod wykonywania wykopów, 
- ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy. 
 
6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót. 
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 Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 
częstotliwością zaakceptowaną przez InŜyniera w oparciu o normę BN-83/8836-02, PN-81/B-10725 i PN-91/B-
10728. 
 W szczególności kontrola powinna obejmować: 
- sprawdzenie rzędnych załoŜonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na placu budowy stałych 

punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 mm, 
- sprawdzenie metod wykonywania wykopów, 
- zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami podanymi w dokumentacji 

technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę, 
- badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 
- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
- badanie prawidłowości podłoŜa naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, wilgotności i zgodności z 

określonym w dokumentacji, 
- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoŜa wzmocnionego z kruszywa lub 

betonu, 
- badanie ewentualnego drenaŜu, 
- badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w odpowiednich 

normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni materiałów, ewentualnie innymi 
umownymi warunkami, 

- badanie głębokości ułoŜenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i ich zabezpieczenia, 
- badanie ułoŜenia przewodu na podłoŜu, 
- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, 
- badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie, 
- badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem, 
- badanie zabezpieczenia przewodu przy przejściu pod drogami (rury ochronne, obudowy tunelowe), 
- badanie zabezpieczenia przed korozją i prądami błądzącymi, 
- badanie wykonania obiektów budowlanych na przewodzie wodociągowym (w tym: badanie podłoŜa, 

sprawdzenie zbrojenia konstrukcji, izolacji wodoszczelnej, zabezpieczenia przed korozją, sprawdzenie 
przejść rurociągów przez ściany, sprawdzenie montaŜu przewodów i armatury, sprawdzenie rzędnych 
posadowienia pokryw włazów), 

- badanie szczelności całego przewodu, 
- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, 
- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych 

jego warstw. 
 
6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania: 
 
- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić 

więcej niŜ ± 5 cm, 
- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niŜ 0,1 m, 
- odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoŜe nie powinno przekroczyć ± 3 cm, 
- dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego podłoŜa wzmocnionego od ustalonego na ławach 

celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczać: dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm, 
dla pozostałych przewodów 5 cm, 

- róŜnice rzędnych wykonanego podłoŜa nie powinny przekroczyć w Ŝadnym jego punkcie dla przewodów  z 
tworzyw sztucznych ± 5 cm, dla pozostałych przewodów ± 2cm, 

- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie powinny przekroczyć dla 
przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostałych przewodów 2 cm, 

- dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w Ŝadnym jego punkcie przekroczyć: dla 
przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 cm, dla pozostałych przewodów ± 2cm i  nie mogą spowodować na 
odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera, 

- stopień zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m 
nie powinien wynosić mniej niŜ 0,97. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT.  
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru  robót. 
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Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w OST-01 - „Wymagania ogólne”. 

 
7.2. Jednostka obmiarowa. 
 

Jednostką obmiarową podstawową wykonanych i odebranych przyłączy, sieci sanitarnych i drenaŜu jest 1 m 
(metr). 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 
 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne czynności 
związane z przebudową linii wodociągowych, a mianowicie: 
- roboty przygotowawcze, 
- roboty ziemne z obudową ścian wykopów, 
- przygotowanie podłoŜa, 
- roboty montaŜowe wykonania rurociągów, 
- wykonanie rur ochronnych, 
- wykonanie izolacji końców rur ochronnych, 
- próby szczelności przewodów i dezynfekcja, zasypanie i zagęszczenie wykopu. 
 Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie korekt i poprawek 
bez hamowania ogólnego postępu robót. 
 Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m i powinna wynosić: 
około 100 m dla przewodów z tworzywa sztucznego PE bez względu na sposób prowadzenia wykopów.  
Dopuszcza się zwiększenie lub zmniejszenie długości przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z tym, Ŝe 
powinna być ona uzaleŜniona od warunków lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona 
względami techniczno-ekonomicznymi. 
 
8.3. Odbiór końcowy. 
 
 Odbiorowi końcowemu wg PN-81/B-10725  i PN-91/B-10728  podlega: 
- sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające na sprawdzeniu 

protokółów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych częściowych), 
- badanie szczelności całego przewodu (przeprowadzone przy całkowicie ukończonym i zasypanym 

przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-10725), 
- badanie jakości wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowiązujących w zakresie badań 

fizykochemicznych i bakteriologicznych wody). 
 Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu, szczegółowo 
omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji 
przeprowadzającej badania. 
 Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego naleŜy uznać za dokładne, jeŜeli wszystkie 
wymagania (badanie dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały spełnione. 
 JeŜeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, naleŜy ocenić jego 
wpływ na stopień sprawności działania przewodu i w zaleŜności od tego określić konieczne dalsze 
postępowanie. 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 
9.1. Cena jednostki obmiarowej. 
 
 Cena 1 m wykonanego i odebranego rurociągu obejmuje: 
- dostawę materiałów, 
- wykonanie robót przygotowawczych, 
- wykonanie wykopu w gruncie I - IV kat. wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnieniem, 
- przygotowanie podłoŜa i fundamentu, 
- wykonanie sączków, 
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- ułoŜenie przewodów wraz z montaŜem armatury i innego wyposaŜenia, 
- wykonanie zabezpieczeń przewodu przy przejściu pod drogami (rur ochronnych wraz z uszczelnieniem i -

uzbrojeniem), 
- przeprowadzenie próby szczelności, 
- wykonanie izolacji końców rur ochronnych, 
- zasypanie wykopu wraz z jego zagęszczeniem, 
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 
- dezynfekcję i płukanie przewodu 
- pomiary i badania. 
  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 
10.1. Normy. 
 
- PN-87/B-01060 - Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposaŜenia. Terminologia. 
- PN-82/M-01600 - Armatura przemysłowa. Terminologia. 
- PN-85/M74081 - Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych. 
- PN-82/B-01801 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i Ŝelbetowe. 

Podstawowe zasady projektowania. 
- PN-86/B-01811 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i Ŝelbetowe. 

Ochrona materiałowo-strukturalna. Wymagania. 
- PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu. 
- BN-66/6774-01 - Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. świr i pospółka. 
- BN-84/6774-02 - Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych. 
- PN-83/M-74024 - Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe Ŝeliwne. Wymagania i badania. 
- PN-89/M-7409 - Armatura przemysłowa. Hydranty nadziemne na ciśnienie nominalne 1,0 MPa. 
- BN-70/5213-04 - Armatura przemysłowa. Hydranty. Wymagania i badania. 
- BN-81/9192-04 - Wodociągi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki techniczne wykonania i 

wbudowania. 
- BN-81/9192-05 - Wodociągi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania. 
- PN-92/M-74001 - Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania. 
- PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. 
- ISO 4440 - Tworzywa sztuczne. Oznaczenie wskaźnika szybkości płynięcia tworzyw termoplastycznych. 
- BN-81/9192-04 - Wodociągi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki techniczne wykonania i 

wbudowania. 
- PN-74/B-02480 - Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. 
- PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. 
- BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
- PN-81/B-10725 - Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
- PN-86/H-74374 - Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogólne. 
- PN-86/C-89280 - Polietylen. Oznaczenie 
- PN-81/C-89034 - Tworzywa sztuczne. Oznaczanie cech wytrzymałościowych przy statycznym rozciąganiu. 
- TWT-8/96 - Kształtki segmentowe z polietylenu do przesyłania wody. 
- PN-81/B-10725 - Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania w zakresie szczelności. 
 
10.2. Materiały dodatkowe. 
 
-   „Instrukcja Projektowania MontaŜu i Układania Rur PVC-U i PE – Gamrat”. 
- „Katalog Techniczny PipeLife” - PipeLife, Krotoszyna 2004 r. 
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna nr S-02 
Instalacje sanitarne wewnętrzne 
 
 
1. WSTĘP. 
 
1.1. Przedmiot SST. 
 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem instslacji sanitarnych wewnętrznych przy budowie: zespołu boisk w 
ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012"  w m. Świedziebnia, Gmina Świedziebnia.   
 
1.2. Zakres stosowania SST. 
 
 Niniejsza specyfikacja techniczna  będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót  w punkcie 1.1 
 
1.3. Zakres robot objętych SST. 
 

Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje roboty związane z wykonaniem instalacji sanitarnych 
wewnętrznych w budynku zaplecza boisk, a w tym:  

- instalacji wodociągowej, 
- instalacji kanalizacji sanitarnej, 
- instalacji wentylacyjnej, 
- instalacja centralnego ogrzewania. 

 
1.4. Określenia podstawowe. 
 
1.4.1. Instalacja wodociągowa - układ połączonych przewodów, armatury i urządzeń słuŜących do 
zaopatrywania budynków w zimną i ciepłą wodę uŜytkową, spełniających wymagania ilościowe i jakościowe 
określone w odrębnych przepisach, jakim powinna odpowiadać woda pitna. 
1.4.2. Instalacja zimnej wody - układ powiązanych ze sobą elementów - przewodów, armatury i urządzeń 
słuŜących do zaopatrywania budynków oraz ich otoczenia, stanowiących całość techniczno-uŜytkową w zimną 
wodę uŜytkową; instalacja wewnętrzna zimnej wody rozpoczyna się bezpośrednio za zestawem wodomierza 
głównego.  
1.4.3. Instalacja ciepłej wody - układ powiązanych ze sobą elementów - przewodów, armatury i urządzeń 
słuŜących do przygotowania i doprowadzania do punktów czerpalnych wody o podwyŜszonej temperaturze, 
nazywanej ciepłą woda uŜytkową; instalacja ciepłej wody rozpoczyna się za zaworem na zasileniu zimną wodą 
uŜytkową urządzenia do przygotowania ciepłej wody uŜytkowej. 
1.4.4. Instalacja cyrkulacji ciepłej wody - układ powiązanych ze sobą elementów - przewodów, armatury i 
urządzeń słuŜących do utrzymywania normatywnej temperatury ciepłej wody uŜytkowej we wszystkich 
punktach czerpalnych za pomocą wymuszonego obiegu ciepłej wody uŜytkowej  doprowadzania do punktów 
czerpalnych wody o podwyŜszonej temperaturze. 
1.4.5. Woda pitna - woda uzdatniona przeznaczona do bezpośredniego spoŜycia przez ludzi, spełniająca normy 
wyznaczone w tym zakresie. 
1.4.6. Rurociągi - rury (przewody) wraz ze wszystkimi niezbędnymi kształtkami, złączkami i elementami 
przyłączeniowymi oraz uszczelnieniami. 
1.4.7. Armatura instalacji wodociągowej - wszelkiego rodzaju uzbrojenie rurociągów (zawory odcinające, 
zawory czerpalne, baterie), słuŜące do odcinania, poboru wody oraz sterowania przepływem wody wraz ze 
wszystkimi niezbędnymi elementami przyłączeniowymi i uszczelnieniami. 
1.4.8. Armatura czerpalna - wszelkiego rodzaju urządzenia (zawory czerpalne, baterie), słuŜące do poboru wody 
z wewnętrznej instalacji wodociągowej. 
1.4.9. Instalacja kanalizacyjna - zespól powiązanych ze sobą elementów słuŜących 
do odprowadzania ścieków z obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej zewnętrznej Lub 
innego odbiornika 
1.4.10. Podejście - przewód łączący przybór sanitarny lub urządzenie z przewodem spustowym lub przewodem 
odpływowym, 
1.4.11. Przewód spustowy - przewód słuŜący do odprowadzenia ścieków z podejść kanalizacyjnych rynien lub 
wpustów deszczowych do przewodu odpływowego, 
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1.4.12. Przewód odpływowy - przewód słuŜący do odprowadzania ścieków z pionów do podłączenia 
kanalizacyjnego lub innego odbiornika, 
1.4.13. Wentylacja mechaniczna - wentylacja będąca wynikiem działania urządzeń mechanicznych lub 
strumienicowych, wprowadzająca powietrze w ruch. 
1.4.14. Instalacja wentylacji - zestaw urządzeń , zespołów i elementów wentylacyjnych słuŜących do uzdatniania 
i rozprowadzania powietrza. 
1.4.15. Wentylator - urządzenie słuŜące do wprawiania powietrza w ruch.  
1.4.17. Czerpnia wentylacyjna - element instalacji , przez który zasysane jest powietrze. 
1.4.18. Pozostałe określenia: 
- PVC-U – nieplastyfikowany polichlorek winylu, 
-  PP – polipropylen, 
-  g - grubość nominalna ścianki rury podawana w mm, 
- SDR - znormalizowany stosunek wymiarów, stosunek nominalnej średnicy zewnętrznej do nominalnej 

grubości ścianki danej rury, 
- DN - średnica nominalna, 
- PN – ciśnienie nominalne. 
 
 
2. MATERIAŁY.  
 
 Materiały stosowane do wykonywania robót powinny być zgodne z dokumentacją projektową i 
obowiązującymi normami, posiadać odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczenia do uŜycia oraz akceptację 
inspektora nadzoru. Przechowywanie i składowanie materiałów w sposób zapewniający ich właściwą jakość i 
przydatność do robót. Składanie materiałów wg asortymentu z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa i 
umoŜliwieniem pobrania reprezentatywnych próbek. 
 
2.1. Materiały dla instalacji wodociągowej. 
 
2.1.1. Rurociągi instalacji wodociągowej. 
 
 Instalację wodociągową wykonać z rur wielowarstwowych PEX-AL-PEX. Rury i złączki produkowane 
zgodnie z normami dotyczącymi wymagań dla przewodów wykonanych z tworzyw sztucznych: PN-EN ISO 
15875 „Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej. Usieciowany 
polietylen (PE-X).” i PN-EN ISO 21003 „Wielowarstwowe systemy przewodów rurowych do instalacji ciepłej i 
zimnej wody wewnątrz budowli.” 
Właściwości jakościowe rur: 
a) odporność na korozję i zarastanie kamieniem, 
b) okres eksploatacji instalacji ponad 50 lat w przeciętnych warunkach uŜytkowania, 
c) odporność na przenikanie gazów(antydyfuzyjność 100%) – ograniczało korozję metalowych elementów 
instalacji, 
d) mały współczynnik rozszerzalności liniowej (tylko dwukrotnie większy od stali), co za tym idzie – mniejsze 
trudności z kompensacją wydłuŜeń termicznych, 
e) odporność na uderzenia hydrauliczne, 
f) brak pamięci kształtu. Rury moŜna wyginać w sposób trwały, 
g) łatwość profilowania pozwalająca omijać elementy konstrukcyjne budynku, 
h) krótki czas montaŜu dzięki prostym i pewnym połączeniom zaciskowym i zaprasowywanym, 
i) mała chropowatość bezwzględna, a co za tym idzie – niskie, opory przepływu, 
j) moŜliwość przesyłania niektórych agresywnych substancji chemicznych. 
 
2.1.2. Izolacje i rury ochronne rurociągów. 
 

Do rurociągów prowadzonych w warstwach izolacyjnych posadzek oraz bruzdach ściennych naleŜy 
zastosować otulinę izolacyjną wykonaną z wysokiej jakości polietylenu LDPE o zamkniętej strukturze 
komórkowej z powierzchniową warstwą ze wzmocnionego polietylenu o grubości około 0,05 mm w kolorze 
czerwonym, zabezpieczającą instalację przed agresywnym działaniem zaprawy cementowo-wapiennej i 
chroniącą izolację właściwą przed uszkodzeniami mechanicznymi. Otuliny te umoŜliwiają swobodny przesuw 
rurociągów spowodowany wydłuŜeniami cieplnymi. Otuliny te powinny mieć grubość 6 mm bez nacięcia 
wzdłuŜnego, montowane metodą wstępnej izolacji rurociągu przed jego montaŜem i zastosowane do rur 
PEX/Al/PEX. 
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Do izolacji przewodów prowadzonych na przegrodach budowlanych naleŜy stosować standardową otulinę z 
wysokiej jakości pianki PE z wzdłuŜnym nacięciem w kolorze szarym. Otuliny te o grubości 9 mm naleŜy 
stosować do izolacji przewodów PE-HD oraz PP-R, prowadzonych na przegrodach budowlanych. 
 Alternatywnie moŜna stosować otuliny z pianki poliuretanowej PUR np. „Steinonorm”. 
 
2.1.3. Pojemnościowe  podgrzewacze wody. 
 

Ciepła woda przygotowywana będzie w termach naściennych pojemnościowych o pojemności 150l i mocy 
P=1,5 kW. 
 
2.1.4. Armatura instalacji wodociągowej 
- zawory kulowe przelotowe mosięŜne do wody DN15 mm 1/2” PN10/16, 
- zawory kulowe przelotowe mosięŜne do wody DN20 mm 3/4” PN10/16, 
- zawory kulowe przelotowe mosięŜne do wody DN25 mm 1” PN10/16, 
- zawory kulowe przelotowe mosięŜne do wody DN32 mm 1 1/4” PN10/16, 
- zawory kulowe wodne czerpalne ze złączką do węŜa DN15 mm 1/2" PN10/16, 
- zawory zwrotne grzybkowe, gwintowane mosięŜne DN15 mm 1/2” PN10/16, 
- zawory zwrotne grzybkowe, gwintowane mosięŜne DN25 mm 1” PN10/16, 
- zawory antyskaŜeniowe typ EA 251 DN20 mm 3/4” PN10/16, 
- zawór bezpieczeństwa membranowy gwintowany 6bar DN15 mm 1/2”, 
- baterie zmywakowe ścienne jedno- lub dwu uchwytowe chromowane DN15 mm, 
- baterie natryskowe ścienne jedno- lub dwu uchwytowe chromowane DN15 mm z węŜem i wylewką, 
- zawory kątowe kulowe z filtrem do płuczki 1/2”. 
 
 
2.2. Materiały dla instalacji kanalizacyjnej. 
 
2.2.1. Rurociągi instalacji kanalizacji sanitarnej. 
 
 Piony oraz podejścia we wszystkich pomieszczeniach naleŜy wykonać z rur i kształtek HT/PVC-U 
kielichowych, wyposaŜonych fabrycznie w gumowe uszczelki wargowe pokryte środkiem poślizgowym na bazie 
silikonu, zgodne z normą PN-EN 1329-1:2001. Rury powinny charakteryzować się odpornością termiczną na 
przepływające ścieki: w przepływie ciągłym do 75ºC, a w przepływie chwilowym 90ºC. 
 Ponadto rury te muszą charakteryzować się: 
- odpornością na obciąŜenia statyczne i dynamiczne, 
- odpornością na korozję ogólną i wŜerową, 
- odpornością na oddziaływanie chemiczne odprowadzanych ścieków, 
- odpornością na ścieranie w wyniku działania wód mocno zamulonych i zanieczyszczonych, 
- gładką powierzchnią wewnętrzną, 
- niskim współczynnikiem rozszerzalności termicznej. 
 Przewody spustowe oraz poziomy (przewody odpływowe) naleŜy wykonać z rur i kształtek 
kanalizacyjnych PVC-U o przekroju kołowym, kielichowanych na uszczelkę, typu średniego „N” (SN4), (S-20), 
(SDR 41).  
  Rury te muszą charakteryzować się: 
-  odpornością na obciąŜenia statyczne i dynamiczne, 
-  odpornością na korozję ogólną i wŜerową, 
-  odpornością na długotrwałe oddziaływanie kwaśnego i zasadowego środowiska gruntowo-wodnego i olejów 

(pH 2-12), 
-  odpornością na oddziaływanie chemiczne odprowadzanych ścieków, 
-  odpornością na ścieranie w wyniku działania wód mocno zamulonych i zanieczyszczonych, 
-  odpornością na ścieki o temp. do +45ºC przy przepływie ciągłym i do +60ºC przy przepływie krótkotrwałym, 
-  gładką powierzchnią wewnętrzną, 
- niskim współczynnikiem rozszerzalności termicznej. 
 
2.2.2. Przybory i urządzenia sanitarne. 

- wpusty ściekowe podłogowe fi 100 mm Ŝeliwne, 
- rury wywiewne PVC fi75 mm spełniające wymogi normy PN-88/C-89206, 
- czyszczaki kanalizacyjne PVC d = 75 mm (posiadający aktualny certyfikat dopuszczeniowy), 
- miski ustępowe, umywalki, kabiny prysznicowe, pisuary wg zaleceń Inwestora. 

 



SPRECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

 

Pracownia Inwestycyjno-Projektowa „INEKO” , ul. Ostródzka 53, 14-200 Iława  
tel. (89) 648-76-41, fax. (89) 648-71-51, e-mail: biuro@ineko.pl 

78 
 

2.3. Materiały dla instalacji c.o. 
 
2.3.1.  Grzejniki. 

Zaleca się stosować elektryczne grzejniki konwekcyjne o mocy 1,2 kW, wiszące, o wysokości 450 mm, 
napięcie 230 V, wyposaŜone w elektroniczny termostat temperatury. Dwa poziomy pracy: 
- komfort: +9°C do +28°C, 
- antyzamarzanie: +7°C. 
 NaleŜy zastosować do sterowania pracy grzejnikami programator tygodniowy „CHRONOKARTA” (max 21 
grzejników), napięcie zasilania 230 V. 
 
2.4. Materiały dla instalacji wentylacyjnej. 
 
2.4.1.  Wentylatory łazienkowe 
Standardowe wentylatory łazienkowe z PVC, montowane na kanałach wentylacyjnych i leŜakach. 
 
2.4.2.  Wywietrzaki dachowe 
Wywietrzaki typu A ∅160, z PVC, na podstawach dachowych B/II. 
 
2.4.3. Nawietrzaki podokienne 
Nawietrzaki podokienne z blachy ocynkowanej z Ŝaluzją.  
 

3. SPRZĘT. 

 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustaleń w 
takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru 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 
uŜytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. Sprzęt wykorzystywany do 
wykonania instalacji sanitarnych musi odpowiadać wymaganiom określonym w obowiązujących w Polsce 
przepisach np. o ruchu drogowym, dozorze technicznym i spełniać wymagania technologiczne wykonania i 
montaŜu elementów. 
 

4. TRANSPORT. 

Wykonawca powinien zapewnić odpowiedni transport dla poszczególnych materiałów i urządzeń . Pojazdy 
powinny posiadać odpowiednie wyposaŜenie stosownie do przewoŜonego ładunku oraz powinno się stosować 
do ograniczeń obciąŜeń osi pojazdów. 
 
4.1. Transport rur, armatury,  urz ądzeń i przyborów sanitarnych. 
 

Transport rur i przewodów- środkami transportu dostosowanymi do rozmiarów rur i przewodów, w sposób 
zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Przewóz rur i przewodów w pozycji poziomej, ułoŜonej wzdłuŜ środka 
transportu. Przy wielowarstwowym układaniu rur i przewodów górna warstwa nie moŜe przewyŜszać ścian 
środka transportu powyŜej 1/3 średnicy zewnętrznej rury i przekroju kanału transport armatury - powinien 
odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Armatura drobna powinna być 
pakowana w skrzynie lub paczki. Transport urządzeń i przyborów sanitarnych - powinien odbywać się krytymi i 
otwartymi środkami transportu. Uszczelki, podkładki amortyzacyjne i śruby pakować w skrzynie. Urządzenia i 
przybory sanitarne transportować w skrzyniach i pudłach zabezpieczających przed uszkodzeniem mechanicznym 
i opadami atmosferycznymi, zabezpieczyć przed wstrząsami powodującymi pęknięcia i rozbicie. 
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5. WYKONANIE ROBÓT. 

 
Wszystkie roboty objęte kontraktem powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, 

dokumentacją projektową, udzielonymi pozwoleniami na budowę i uzgodnieniami konserwatorskimi, a takŜe 
wymaganiami technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót wyszczególnionych w kosztorysie ofertowym. 
Odpowiedzialność za jakość wykonywania wszystkich rodzajów robót wchodzących w skład zadania w całości 
ponosi wykonawca. 

Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadającego przygotowanie zawodowe do pełnienia 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli robót budowlanych). 
 
5.1. Roboty montaŜowe. 
 
5.1.1. MontaŜ instalacji wodociągowej. 
 
MontaŜ rurociągów wykonać ściśle wg instrukcji producenta rur PEX/AL/PEX 
 
5.1.2. MontaŜ instalacji kanalizacyjnej. 
 

Rurę, która jest przycinana na placu budowy naleŜy najpierw oczyścić, a potem wyznaczyć miejsce jej 
przecięcia. Podczas cięcia naleŜy korzystać z piły o drobnych zębach, a przede wszystkim naleŜy pamiętać o 
zachowaniu kata prostego. Aby zachować kąt prosty naleŜy korzystać ze skrzynki uciosowej lub owinąć rurę 
kartką papieru. Przed wykonaniem połączenia przycięty bosy koniec naleŜy oczyścić z zadziorów i zukosować 
pod kątem 15° za pomocą pilnika. Nie naleŜy przycinać kształtek.  Aby wykonać połączenie, naleŜy 
posmarować bosy koniec środkiem poślizgowym na bazie silikonu, a następnie wprowadzić go do kielicha, aŜ 
do oporu. Następnie zaznaczyć pisakiem rurę na krawędzi kielicha i wysunąć ją na odległość około 10 mm. 
Końcówki kształtek moŜna całkowicie wsunąć do kielichów. 

Prowadzenie instalacji powinno być zgodne z zaleceniami norm: PN-81/C-10700 „Instalacje kanalizacyjne. 
Wymagania i badania przy odbiorze." Przewody kanalizacyjne powinny być układane kielichami w kierunku 
przeciwnym do przepływu ścieków. 

Przewody kanalizacyjne nie powinny być prowadzone nad przewodami zimnej i ciepłej wody, centralnego 
ogrzewania oraz gołymi przewodami elektrycznymi. Minimalna odległość przewodów z PVC od przewodów 
cieplnych powinna wynosić 0,1 m mierząc od powierzchni rur. W przypadku, gdy odległość ta jest mniejsza, 
naleŜy zastosować izolację termiczną. Izolację termiczną naleŜy wykonać równieŜ wtedy, gdy działanie 
dowolnego źródła ciepła mogłoby spowodować podwyŜszenie temperatury ścianki. 
 
5.1.3. MontaŜ grzejników instalacji c.o. 
 
 MontaŜ grzejników naleŜy wykonać zgodnie z instrukcją dostarczoną warz z grzejnikami przez producenta. 
Grzejniki naleŜy montować wg poniŜszego schematu: 
- wyznaczenie miejsca zamocowania uchwytów, 
- wykonanie otworów i obsadzenie uchwytów, 
- zawieszenie grzejnika, 
- połączenie grzejnika z instalacją elektryczną. 
 
5.1.4. MontaŜ instalacji wentylacyjnej. 
 
MontaŜ urządzeń i osprzętu naleŜy wykonać wg poniŜszych zasad: 
- wentylatory powinny być tak zamontowane, aby dostęp do nich w czasie konserwacji lub demontaŜu 

nie sprawiał trudności ekipie konserwatorskiej, ani nie stwarzał zagroŜenia dla ludzi, 
- wentylatory powinny mieć otwory zabezpieczone siatką lub kratką, 
- montaŜ urządzeń automatycznej regulacji powinien być wykonany wg instrukcji producenta, 
- przy montaŜu naleŜy uwzględniać wymagania zawarte w DTR producenta zastosowanych 

urządzeń wentylacyjnych. 
 
5.2.  Próby szczelności, płukanie. 
 
a) Próba szczelności i płukanie instalacji wodno – kanalizacyjnej  
Instalację wody ciepłej i zimnej zostaną poddane badaniom na szczelność. Badanie szczelności zostanie 
wykonane w temperaturze powyŜej 0°C. Badanie szczelności naleŜy przeprowadzić przed wypełnieniem bruzd. 
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Badaną instalację po zakorkowaniu otworów Wykonawca napełni wodą wodociągową i sprawdzi połączenia 
przewodów i armatury czy są szczelne. Po stwierdzeniu szczelności Wykonawca podda instalację próbie 
podwyŜszonego ciśnienia, na ciśnienie próbne równe 1,5-krotnej wartości ciśnienia roboczego, lecz nie 
mniejszym niŜ 0,9 MPa. Instalację moŜna uznać za szczelną, jeśli manometr w ciągu 20 minut nie wykazuje 
spadku ciśnienia. Badanie instalacji ciepłej wody wykona Wykonawca w obecności MenadŜera dwukrotnie: raz 
napełniając instalację zimną wodą, drugi raz wodą ciepłą. 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 

 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza placem budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych 
przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 
 
 
1. OBMIAR ROBÓT. 
 
 Obmiar robót polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robót i wbudowanych materiałów. 
Obmiar robót wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w księdze obmiarów. Obmiar obejmuje roboty 
zawarte w kontrakcie oraz roboty dodatkowe. Roboty są podane w jednostkach zgodnych z kosztorysem 
ofertowym. Obmiar powinien być wykonany w sposób jednoznaczny i zrozumiały; dla robót zanikających 
przeprowadza się go w czasie ich wykonywania, dla robót zakrywalnych – przed ich zakryciem. Obmiary 
skomplikowanych powierzchni i kubatur powinny być uzupełnione szkicami w księdze obmiarów lub dołączone 
w formie załącznika. 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
 
a) Odbioru robót naleŜy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robót Budowlano – 
MontaŜowych. 
b) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. 
c) Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając InŜynierowi do oceny 
i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
d) Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowiązującymi 
Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
e) Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
- dokumentacja powykonawcza, 
- dziennik Budowy, 
- dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów, 
- świadectwa jakości dostarczone przez dostawców, 
- instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń, 
- protokoły odbiorów częściowych, 
- protokoły regulacji wstępnej urządzeń, 
- świadectwa kontroli technicznej producentów oraz dokumentacje techniczno – ruchowe dla poszczególnych 
urządzeń. 
 
8.1 Odbiór instalacji wodnych. 
 

Przy odbiorze końcowym instalacji wody naleŜy przedłoŜyć protokoły odbiorów częściowych i próby 
szczelności, a takŜe sprawdzić zgodność stanu istniejącego z dokumentacją techniczną oraz wymaganiami 
odpowiednich norm przedmiotowych. 
W szczególności naleŜy skontrolować: 
- uŜycie właściwych materiałów, 
- prawidłowość wykonania połączeń, 
- jakość zastosowanych materiałów uszczelniających, 
- wielkość spadków przewodów, 



SPRECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

 

Pracownia Inwestycyjno-Projektowa „INEKO” , ul. Ostródzka 53, 14-200 Iława  
tel. (89) 648-76-41, fax. (89) 648-71-51, e-mail: biuro@ineko.pl 

81 
 

- odległości przewodów względem siebie i od przegród budowlanych, 
- prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległości między podporami, 
- prawidłowość ustawienia wydłuŜek i armatury, 
- prawidłowość wykonania izolacji, 
- zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną. 
Podczas odbioru końcowego izolacji naleŜy sprawdzić zgodność z projektem w zakresie: 
- rodzaju materiału zastosowanego na płaszcz osłonowy, zamocowania elementów płaszcza oraz ogólnego 
wyglądu zewnętrznego zaizolowanego rurociągu. Odbiór końcowy powinien być potwierdzony protokołem 
odbioru izolacji, sporządzonym zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
8.2 Odbiór instalacji kanalizacyjnej. 
 
Odbiory polegają na sprawdzeniu: 
- przebiegu tras kanalizacyjnych, 
- szczelności połączeń kanalizacyjnych, 
- sposobu prowadzenia przewodów poziomych i pionowych, 
- elementów kompensacji, lokalizacji przyborów sanitarnych. 
Odbiorowi częściowemu naleŜy poddać te elementy urządzeń instalacji, które zanikają w wyniku postępu robot. 
Przy odbiorze końcowym naleŜy przedłoŜyć protokoły odbiorów częściowych, badań szczelności, a takŜe 
sprawdzić zgodność stanu istniejącego z dokumentacja techniczną. 
Ponadto naleŜy skontrolować: 
- uŜycie właściwych materiałów, 
- prawidłowość wykonania połączeń, 
- prawidłowość wykonania mocowań punktów przesuwnych, 
- wielkości spadków przewodów, 
- prawidłowości zainstalowania przyborów sanitarnych. 
 
8.3. Odbiór instalacji wentylacyjnej. 
 
Warunki przystąpienia do odbioru: 

- urządzenia wentylacyjne powinny być wykonane zgodnie z projektem, z uwzględnieniem zmian 
naniesionych w projekcie w trakcie budowy, 

- materiały i wyroby gotowe uŜyte do budowy urządzenia wentylacyjnego powinny odpowiadać 
wymaganiom odpowiednich norm, a w przypadku ich braku – warunkom technicznym producentów lub 
innym umownym warunkom, 

- przewody wentylacyjne oraz ich połączenia między sobą i z innymi elementami urządzenia 
wentylacyjnego powinny być wykonane w sposób zapewniający szczelność, 

- wszystkie zasadnicze i wymagające obsługi elementy urządzenia wentylacyjnego oraz jego elementy 
sterowania i regulacji powinny być w sposób widoczny i trwały oznakowane symbolem lub nazwą 
urządzenia, 

- hałas wywołany przez pracę urządzeń wentylacyjnych nie moŜe przekraczać wartości dopuszczalnych, 
według PN-70/B-02151. 

Badania przy odbiorze technicznym: 
- sprawdzenie dokumentacji urządzenia, 
- sprawdzenie zgodności tabliczek znamionowych, 
- szczegółowy przegląd urządzenia, 
- sprawdzenie konstrukcji i właściwości, 
- badanie szczelności urządzeń i łączników elastycznych, 
- sprawdzenie zamocowania silników, 
- sprawdzenie obracania się wirnika w obudowie, 
- sprawdzenie ukształtowania łopatek, 
- sprawdzenie zgodności prędkości obrotowej wentylatora i silnika, 
- sprawdzenie wielkości, materiału i konstrukcji Ŝaluzji zewnętrznych, 
- sprawdzenie rodzaju przepustnic i ich uszczelnienia, 
- pomiary poziomu dźwięku hałasu, 
- pomiar ilości powietrza wentylacyjnego, 
- pomiar ilości powietrza świeŜego, 
- pomiary róŜnicy ciśnień między pomieszczeniami, 
- sprawdzenie, czy elementy urządzenia zostały połączone w prawidłowy sposób. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 
Zgodnie z obmiarem po odbiorach poszczególnych robót. 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 
NajwaŜniejsze normy: 
- PN-92/B-01706 - Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu; 
-  PN-76/B-02440 - Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody uŜytkowej. Wymagania; 
-  PN-B-01706:1992/Az1:1999 - Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu; 
- PN-85/B-02421 – Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągÓW armatury i urządzeń. 
Wymagania i badania; 
-  PN-71/B-10420 - Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze; 
-  PN-81/B-10700/00 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. Wspólne wymagania i badania; 
-  PN-81/B-10700/02 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych; 
-  PN-ISO 7-1:1995 – Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie. Wymiary, tolerancja i 
oznaczenia; 
-  PN-92/B-01706 - Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu; 
-  PN-76/B-02440 - Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody uŜytkowej. Wymagania; 
-  PN-89/H-02650 - Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury; 
-  PN-83/H-02650 - Armatura i rurociągi. Średnice nominalne; 
-  PN-85/M-75002 - Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania i badania; 
-  PN-EN 671-1:2002 – Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. Część 1: Hydranty; 
-  PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu; 
- PN-81/B-10800/00 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
Wspólne wymagania i badania; 
-  PN-EN 877:2002(U) – „ Rury i kształtki z Ŝeliwa, złącza i elementy wyposaŜenia instalacji odprowadzenia wg 
z budynków. Wymagania, metody badań i zapewnienie jakości”; 
- PN-ISO 4064-1:1997 - Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. 
Wymagania; 
-  PN-B-73002:1996 - Instalacje wodociągowe. Zbiorniki ciśnieniowe. Wymagania i badania; 
-  PN-85/M-75002 - Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania i badania; 
-  PN-78/B-12630 - Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania; 
- PN-77/B-75700.00 - Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Wspólne wymagania i badania; 
-  PN-C-73001:1996 - Urządzenia sanitarne z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania; 
-  PN-85/M-75178.00 - Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania; 
-  PN-76/M-75001 - Armatura sieci domowej. Wymagania i badania Zastąpione. częściowo, przez PN-85/M-
75002 w części dotyczącej armatury przepływowej; 
-  PN-85/M-75178.00 w zakresie armatury odpływowej; 
-  PN-78/C-89067 - Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze; 
-  PN-89/H-02650 - Armatura i rurociągi - Ciśnienia i temperatury; 
- PN-78/B- 10440 - Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania 

techniczne przy odbiorze; 
- PN-B-76001:1996 - Wentylacja . Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i badania; 
- PN-B-76002:1996 - Wentylacja. Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych 

blaszanych; 
- PN-B-03410:1999 - Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Wymiary przekroju poprzecznego; 
- PN-B03434:1999 - Wentylacja. Przewody wentylacyjne; 
- PN – 78/B – 10440 - Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania 

przy odbiorze; 
- PN-83/B-03430 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uŜyteczności 

publicznej. Wymagania; 
- PN-73/B-03431 - Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania; 
- PN-EN 1505:2001 - Wentylacja budynków – Przewody proste kształtki wentylacyjne z blachy o 

przekroju prostokątnym. Wymiary; 
- PN-EN 1506:2001 - Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o 
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przekroju kołowym. Wymiary; 
- PN-B-01411:1999 - Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia; 
- PN-B-03434:1999 – Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania; 
- PN-B-76001:1996 – Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i badania; 
- PN-B-76002:1976 - Wentylacja – Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych; 
- PN-EN 1751:2001 - Wentylacja budynków – Urządzenia wentylacyjne końcowe – Badania 

Aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających; 
- PN-EN 1886:2001 - Wentylacja budynków – Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Właściwości 

mechaniczne; 
- PrEN 12599 - Wentylacja budynków. Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru 

wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji; 
- PrEN 12236 - Wentylacja budynków. Podwieszanie i podpory przewodów. Wymagania 
wytrzymałościowe; 
-  „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych”. COBRTI INSTAL. - Warszawa 2003r; 
-  WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB. 
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna nr B-01 
Budynek zaplecza 
 
1. WSTĘP. 
 
1.1.      Przedmiot SST. 
 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z przebudową i rozbudową istniejącego budynku gospodarczego na potrzeby zaplecza 
zespołu boisk i urządzeń sportowych przy budowie: zespołu boisk w ramach programu "Moje boisko - Orlik 
2012"  w m. Świedziebnia, Gmina Świedziebnia.   
 
1.2. Zakres stosowania SST. 
 
 Niniejsza specyfikacja techniczna  będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót  w punkcie 1.1 
 
1.3. Zakres robot objętych SST. 
 

Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje roboty związane z przebudową i rozbudową istniejącego 
budynku gospodarczego na potrzeby zaplecza zespołu boisk i urządzeń sportowych, a w tym:  

 
- rozbiórka pokrycia i poszycia istniejącego dachu, 
- rozbiórka istniejącego garaŜu przylegającego do projektowanego budynku zaplecza, 
- zasypanie istniejącego kanału do naprawy samochodów,  
- wymiana i naprawa istniejącej konstrukcji więźby dachowej,  
- wykonanie nowej konstrukcji dachu z poszyciem i pokryciem,  
- wykonanie remontu i przebudowy istniejących pomieszczeń, 
- na zewnątrz budynku: wykonanie tarasu z kostki betonowej, 
- ocieplenie istniejących ścian.  

 
1.4. Określenia podstawowe. 
 
1.4.1. Roboty budowlane – prace polegające na przebudowie, montaŜu, remoncie lub rozbiórce obiektu 
budowlanego.  
1.4.2. Remont – wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na 
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieŜącej konserwacji. 
1.4.3. Rozbudowa – powiększenie istniejącego obiektu, przede wszystkim jego kubatury przez dobudowanie 
nowych struktur konstrukcyjnych, wykończeniowych i instalacyjnych. 
1.4.4. Termomodernizacja – przedsięwzięcie budowlane (z reguły zestaw usprawnień termomodernizacyjnych 
ingerujących w strukturę budowlaną i instalacyjną) zakładające poprawę parametrów energetycznych obiektu. 
1.4.5. Konstrukcje betonowe – konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane z zastosowaniem zbrojenia 
wiotkimi prętami stalowymi w ilości mniejszej od minimalnej dla konstrukcji Ŝelbetowych. 
1.4.6. Konstrukcje Ŝelbetowe – konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi prętami stalowymi współpracującymi z 
betonem w ilości nie mniejszej od ilości określonej jako minimalnej dla konstrukcji Ŝelbetowych. 
1.4.7. Beton zwykły – beton o gęstości powyŜej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa 
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek 
chemicznych. 
1.4.8. Mieszanka betonowa – mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. 
1.4.9. Beton towarowy – mieszanka betonowa wykonana i dostarczona przez wytwórcę zewnętrznego. 
1.4.10. Zaczyn cementowy – mieszanina cementu i wody. 
1.4.11. Zaprawa – mieszanina cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków 
przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 
1.4.12. w/c – wskaźnik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym. 
1.4.13. Rusztowania montaŜowe – pomocnicze budowle słuŜące do przenoszenia obciąŜeń od konstrukcji 
montowanej z gotowych elementów lub wykonywanej na miejscu. 
1.4.14. Rusztowania robocze – pomocnicze budowle słuŜące do przenoszenia cięŜaru ludzi i sprzętu. 
1.4.15. Deskowania – pomocnicze budowle słuŜące do formownia elementów betonowych wykonywanych na 
miejscu. 
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1.4.16. PodłoŜe malarskie - surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówką) powierzchnia (np.: muru, 
tynku, betonu, drewna, płyt drewnopodobnych, itp.), na której będzie wykonywana 
powłoka malarska. 
1.4.17. Powłoka malarska - stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałoŜona i 
rozprowadzona na podłoŜu, decydująca o właściwościach uŜytkowych i walorach estetycznych pomalowanej 
powierzchni. 
1.4.18. OścieŜnica – element okna słuŜący do montowania w otworze budowlanym, w którym zainstalowane są 
skrzydła z szybami na zawiasach lub sam posiadający zamontowaną szybę. 
1.4.19. Skrzydło – otwierany lub uchylny element okna, poruszający się w ościeŜnicy za pomocą zawiasów z 
zamontowaną w nim szybą. 
 
2. MATERIAŁY.  
 
 Materiały stosowane do wykonywania robót powinny być zgodne z dokumentacją projektową i 
obowiązującymi normami, posiadać odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczenia do uŜycia oraz akceptację 
inspektora nadzoru. Przechowywanie i składowanie materiałów w sposób zapewniający ich właściwą jakość i 
przydatność do robót. Składanie materiałów wg asortymentu z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa i 
umoŜliwieniem pobrania reprezentatywnych próbek. 
 
2.1. Składniki mieszanki betonowej. 
 
2.1.1. Cement. 

 Cement pochodzący z kaŜdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-B-19701. 
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatków). 

Do kaŜdej partii dostarczonego cementu musi być dostarczone świadectwo jakości (atest). KaŜda 
partia dostarczonego cementu przed jej uŜyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskać 
akceptacje Inspektora nadzoru. 

Zakazuje się pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów), jeŜeli nie ma pewności, Ŝe 
dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni. 
Przed uŜyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegać następującym 
badaniom: 
- oznaczenie czasu wiązania i zmiany objętości wg norm PN-EN 196-1; 1998, PN-EN 196-3; 
1996, PN-EN196-6; 1997, 
- sprawdzenie zawartości grudek. 
Magazynowanie: 
- cement pakowany (workowany) - składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie 
zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym 
dachu i ścianach); 
-  cement luzem magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub Ŝelbetowe przystosowane do pneumatycznego 
załadunku i wyładunku cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzania kontroli objętości 
cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objętości cementu, włazy do 
czyszczenia oraz klamry na wewnętrznych ścianach). 
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zaleŜny jest od miejsca przechowywania. 

 
2.1.2. Kruszywo. 

Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością 
uziarnienia pozwalająca na wykonanie partii betonu o stałej jakości. 
poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu składowym oddzielnie składowane na 
umocnionym i czystym podłoŜu w sposób uniemoŜliwiający mieszanie się. 

Kruszywa grube powinny wykazywać wytrzymałość badaną przez ściskanie w cylindrze zgodną z 
wymaganiami normy PN-B-06714.40. w kruszywie grubym nie dopuszcza się grudek gliny. 
Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja 
piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. 

 
2.1.3. Woda zarobowa. 

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-32250. JeŜeli wodę do 
betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich, to woda ta nie wymaga badania. 
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2.2. Stal Zbrojeniowa. 
Stal do zbrojenia betonu powinna spełniać wymagania norm: PN-S-10040:1999, PN-91/S-10042, PN-

ISO 6935-1:1998, PN-ISO 6935-1/Ak:1998, PN-ISO 6935-2:1998, PN-ISO 6935-2/Ak:1998, PN-89/H-
84023.06, PN-82/H-93215. 
Pręty do zbrojenia główne – klasy A-III, strzemiona A-O.  
Wykaz stali znajduję się w projekcie budowlanym. 
 
2.3. Deskowania. 

Do wykonania deskowań naleŜy stosować materiały zgodne z wymaganiami normy PN-S-10040:1999, a 
ponadto: 
- drewno powinno odpowiadać wymaganiom norm: PN-92/D-95017, PN-91/D-95018, PN-72/D-96002, 

PN-63/B-06251, 
- sklejka powinna odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001, PN-EN 313-2:2001 oraz PN-EN 

636-3:2001, 
- gwoździe budowlane powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-84/M-81000, 
- deskowania uniwersalne powinny być w dobrym stanie technicznym, 
- do smarowania elementów deskowań stykających się z betonem naleŜy stosować środki antyadhezyjne 

parafinowe, przeznaczone do tego typu zastosowań. 
Materiały stosowane na deskowania nie mogą deformować się pod wpływem warunków   
atmosferycznych, ani na skutek zetknięcia się z mieszanką betonową. 

 
2.3.1.  Zaprawy. 

Woda uŜywana do zaprawy musi być czysta i wolna od związków szkodliwych dla trwałości muru. 
 NaleŜy stosować zaprawy wykonane w węźle betoniarskim na budowie zgodnie z zatwierdzoną recepturą 
przez Inspektora nadzoru. 
 
2.4. Tynki. 
 
2.4.1. Tynki cementowo-wapienne 

Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie. Zaprawę naleŜy 
przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana moŜliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie 
około 3 godzin. 
Do zaprawy tynkarskiej naleŜy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
 Do zaprawy cementowo-wapiennej naleŜy stosować cement portlandzki według normy PN-B-19701: 1997 
,,Cementy powszechnego uŜytku". Za zgodą Inspektora nadzoru moŜna stosować cement z dodatkiem ŜuŜla lub 
popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ŝe temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od 
chwili wbudowania zaprawy nie będzie niŜsza niŜ +5°C. 
 Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta 
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną bez grudek 
niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowych składników zapraw naleŜy dobierać 
doświadczalnie w zaleŜności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
 
2.4.2. Tynk gipsowy – gładź 

Tynk gipsowy naleŜy wykonać zgodnie z instrukcją producenta. 
 
2.4.3. Tynk mineralny 

Jako wyprawa elewacyjna: mineralna zaprawa tynkarska produkowana na bazie białego cementu, 
wapna oraz kruszywa kwarcowego i marmurowego o grubości odpowiednio do 2 i 3 mm. W składzie specjalne 
dodatki, które powodują, Ŝe jest plastyczna, łatwa w pracy oraz odznacza się dobrą przyczepnością do podłoŜa. 
Zawartość specjalnych mikrowłókien dodatkowo wzmacnia strukturę tynku. związki hydrofobowe, które 
zatrzymują wodę na powierzchni tynku i czynią go odpornym na zmywanie. Kolor tynku musi zostać 
zaakceptowany przez Inwestora. 
 
2.4.4. Tynk mozaikowy 

Tynk mozaikowy na bazie Ŝywicy akrylowej z dodatkiem barwionego kruszywa kwarcowego. Tynk 
mozaikowy tworzy powłokę przepuszczalną dla pary wodnej, hydrofobową, o niskiej koncentracji napręŜeń. 
Wysoka zawartość czystego polimeru gwarantuje bardzo duŜą odporność na róŜnego rodzaju uszkodzenia. 
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2.5. Więźba dachowa  
 
2.5.1. Elementy konstrukcyjne 

Drewno lite, drewno stosowane do konstrukcji powinno spełniać wymagania podane w PN-82/D-
09421, PNEN 518 lub PN-EN 519. Klasy wytrzymałościowe drewna litego naleŜy przyjmować zgodnie z PN-
EN-338. 

Wilgotność drewna iglastego nie powinna być wyŜsza niŜ: 
a) 18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem, 
b) 23% w konstrukcjach pracujących na otwartym powietrzu. 
Tarcica powinna być przed uŜyciem sprawdzona i zakwalifikowana zgodnie z wymaganiami PN-82/D-

94021. 
 

2.5.2. Poszycie 
- deski 140x25mm strugane na pióro i wpust w kolorze dębu np. drewnochronem 
- papa izolacyjna stosowana do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych elementów 

budynku lub budowli (izolacje fundamentów, posadzek, ścian piwnic i pokryć dachowych). 
Otrzymywany przez nasączenie masą asfaltową lub smołową osnowy z tektury (tzw. papy tradycyjne) lub 
welonu z włókna szklanego lub poliestrowego. Obecnie papy mocuje się na wiele sposobów, przy czym 
kaŜda papa powinna mieć określony sposób jej montowania przed producenta: mocowanie mechaniczne 
np. przy uŜyciu gwoździ, mocowanie tradycyjne, przy uŜyciu lepików na zimno bądź gorąco, zgrzewanie 
przy urzyciu palnika, papy samoprzylepne 

- kontrłaty 8x2,5cm 
- łaty 5x5cm 
 
2.5.3. Pokrycie 

Z blachy powlekanej - blacha stalowa ocynkowana biała wg PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998. 
Blachodachówka (blacha powlekana) - profilowane arkusze blachy stalowej o grub. min. 0,5 mm 

obustronnie ocynkowanej. Grubość powłoki cynku wynosi min. 275 g/m2. Cała powierzchnia płyt 
zabezpieczona jest obustronnie powłoką dekoracyjną akrylową lub poliestrowo-silikonową w odcieniu zielonym 
- matowa. 

 
2.5.4. Boazeria 

Boazeria z drewna liściastego zabezpieczona bezbarwnymi preparatami do ochrony p-poŜ. 
Pozostawiona w kolorze naturalnego drewna z zabezpieczeniem przed sinizną. 

 
2.5.5. Rynny i rury spustowe 

Z blachy powlekanej - blacha stalowa ocynkowana biała wg PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998. 
- Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15cm z blachy powlekanej w kolorze blachodachówki 
- Rury spustowe okrągłe o śr. 12cm z blachy powlekanej w kolorze blachodachówki 
 
2.5.6. Obróbki blacharskie 

Z blachy powlekanej - blacha stalowa ocynkowana biała wg PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998. 
 
2.6. Płyty styropianowe 

Płyty styropianowe przeznaczone do wykonania izolacji termicznej w budownictwie produkowane 
metodą spieniania polistyrenu. Płyty te są podstawowym zalecanym izolatorem termicznym, rekomendowanym 
do wykonania izolacji termicznej ścian w metodzie (lekka-mokra). Współczynnik przewodzenia ciepła 0,042 
W/(m2K). 
 
2.7. Płyty z wełny mineralnej 
Płyty z wełny mineralnej o gęstości 60 kg/m3. 
Parametry: 
- Polska Norma: PN-EN13162:2002, 
- Atest higieniczny PZH: HK/B/0010/03/2006, 
- Klasyfikacja ogniowa: A1, 
- współczynnik przewodzenia ciepła - λD = 0,033 W/mK, 
- dopuszczenia: PN-EN13162:2002, 
- współczynnik oporu dyfuzyjnego: MU1. 
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2.8. Płyty OSB 3 
Płyty konstrukcyjna do stosowania w środowisku o umiarkowanej wilgotności na zewnątrz i wewnątrz.  

 Zbudowane są w następujący sposób: Wszystkie warstwy składają się z długich, wysmukłych wiórów 
(najczęściej sosnowych) pozyskanych poprzez skrawanie małowymiarowego drewna okrągłego (kłody o 
długości z reguły 2,2m). Skrawanie odbywa się wzdłuŜ przebiegu włókien, w kierunku stycznym. Warstwy 
zewnętrzne składają się z orientowanych w kierunku tzw. większej osi płyty (równolegle do przebiegu linii 
produkcyjnej). Co najmniej 70% wiórów musi być zorientowanych w tym kierunku, inaczej płyty nie moŜemy 
nazwać orientowaną. Wióry warstwy wewnętrznej zorientowane są najczęściej w kierunku prostopadłym w 
stosunku do wiórów warstwy zewnętrznej. Ze względu na poŜądane właściwości płyt OSB do ich zaklejania 
uŜywa się róŜnych Ŝywic syntetycznych, takich jak UF, MUF, PMUF oraz PMDI. 
 
2.9. Bloczki betonowe 

Bloczki betonowe o wymiarach 59 x 24 x 6(12)(24) cm, klasa betonu B15. 
 
2.10. Cegła budowlana pełna 
- wymiary: 250x120x65mm, 
- zastosowanie: ściany konstrukcyjne zewnętrzne i wewnętrzne, ściany podziemne, przewody kominowe, 
sklepienia itp.; 
- klasa: 15, 
- masa: około 3,3 do 4 kg, 
- współczynnik przewodności cieplnej: 0,76 W/m·K, 
- zuŜycie na 1 m3 muru (przy grubości muru 25 cm): 411 sztuk. 
 
2.11. Okładziny wewnętrzne 

Materiały stosowane do wykonania robót wykładzinowych i okładzinowych z płytek ceramicznych 
powinny posiadać: 
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
- certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, 
- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 
producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotycząca składowanych materiałów, 
przeznaczonych do wykonania robót wykładzinowych i okładzinowych. 
Płytki powinny odpowiadać następującym normom: 
- PN-EN 176:1996 – Płyty i płytki ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej E<3%. 
Grupa BI, 
- PN-EN 177:1997 – Płyty i płytki ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. 
Grupa B IIa, 
- PN-EN 178:1998 – Płyty i płytki ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%. 
Grupa B IIb, 
- PN-EN 159:1996 – Płyty i płytki ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej E>10%. 
Grupa B III. 
Kompozycje klejące do mocowania płytek ceramicznych muszą spełniać wymagania PN-EN 12004:2002 lub 
odpowiednich aprobat technicznych. 
 Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm. 
 
2.12. Farby 
 Materiały stosowane do wykonania robót malarskich powinny posiadać: 
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, Ŝe dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 
europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową, specyfikacją 
techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez 
Komisję Europejska za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 
- deklaracją zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeŜeli dotyczy 
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa 
określonym przez Komisje Europejską, albo 
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ŝe są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu 
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano 
za ,,regionalny wyrób budowlany", 
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- termin przydatności do uŜycia podany na opakowaniu. 
Do malowania powierzchni wewnątrz budynku moŜna stosować: 
• farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002, 
• farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe,  odpowiadające 
wymaganiom normy PN-C-81901:2002, 
• emalie olejno-Ŝywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane  
 styrenowe, odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81607:1998, 
• farby na spoiwach: 
- Ŝywicznych rozpuszczalnikowych innych niŜ olejne i ftalowe, 
- Ŝywicznych rozcieńczalnych wodą,  
- mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej lub suchych mieszanek do 
zarobienia wodą, 
- mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do rozcieńczania wodą, które powinny 
odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych, 
• lakiery wodorozcieńczalne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81802:2002,lakiery  na spoiwach 
Ŝywicznychrozpuszczalnikowych innych niŜ olejne i ftalowe, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat 
technicznych, 
•  środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych. 
 
2.13. Izolacje przeciwwilgociowe 

Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach państwowych PN-69/B-10260, PN-B-24620:1998, PN-B-27617:1997,  lub świadectwach 
ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. Do papowych izolacji 
naleŜy stosować papy o wkładach nie podlegających rozkładowi biologicznemu, do których zalicza się papy na 
tkaninie z włókien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na włóknie. Lepiki i kleje nie powinny działać 
destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać dostateczną odporność w środowisku, w którym 
zostają uŜyte oraz naleŜytą przyczepność do sklejanych materiałów, określona wg metod badań podanych w 
normach państwowych i świadectwach ITB. Folie hydroizolacyjne (olejo-bitumodporna) przeznaczone do 
wykonywania uszczelnień przeciwwodnych budowli budownictwa ogólnego, właściwości określone w 
świadectwach ITB. Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób 
wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB. 
 
2.14. ObrzeŜa  

ObrzeŜa betonowe powinny odpowiadać wymaganiom norm BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-03/04 
oraz posiadać “Deklarację zgodności” producenta dla kaŜdej dostarczonej na budowę partii obrzeŜy. 
Beton uŜyty do produkcji elementów prefabrykowanych powinien spełniać następujące warunki: 
- nasiąkliwość ≤ 4%, 
- ścieralność na tarczy Boehmego - 3 mm, 
- mrozoodporność, zgodnie z PN-88/B-06250 – stopień mrozoodporności F-25. 
Powierzchnie obrzeŜy powinny być gładkie, bez rowków, pęknięć i rys. Dopuszcza się drobne pory jako 
pozostałości po pęcherzykach powietrza i po wodzie, których głębokość nie przekracza 5 mm. Zacieranie 
elementów po wyjęciu ich z formy jest niedopuszczalne. Krawędzie styków montaŜowych powinny być bez 
szczerb. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeŜy: 
- na długości ± 8 mm, 
- na szerokości i wysokości ± 3 mm. 
 
2.15. Kostka brukowa 

 Kostka drogowa z betonu wibroprasowanego grubości 6 cm. Materiał do wykonania nawierzchni 
(kostka betonowa) powinien posiadać atest producenta potwierdzający zgodność z wymogami w zakresie: 
wyglądu zewnętrznego, kształtu i wymiarów, wytrzymałości na ściskanie, nasiąk1iwości, odporności na 
działanie mrozu i ściera1ności, oraz świadectwo Instytutu Badawczego Dróg i Mostów dopuszczające do 
stosowania w budownictwie drogowym i mostowym. Zastosowana kostka powinna odpowiadać wymaganiom 
BN-80/6775-03/O. Kolor wykonawca uzgodni z Inwestorem. 
 
2.16. Boazeria 

 Boazeria z drewna liściastego zabezpieczona bezbarwnymi preparatami do ochrony p-poŜ. 
Pozostawiona w kolorze naturalnego drewna z zabezpieczeniem przed sinizną. 
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2.17. NadproŜa  
NadproŜa Ŝelbetowe prefabrykowane L 19. 

 
2.18. Podokienniki  

Podokienniki wewnętrzne prefabrykowane z PVC. 

3. SPRZĘT. 

 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustaleń w 
takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru 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 
uŜytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. Sprzęt wykorzystywany do 
wykonania instalacji sanitarnych musi odpowiadać wymaganiom określonym w obowiązujących w Polsce 
przepisach np. o ruchu drogowym, dozorze technicznym i spełniać wymagania technologiczne wykonania i 
montaŜu elementów. 

4. TRANSPORT. 

Wykonawca powinien zapewnić odpowiedni transport dla poszczególnych materiałów i urządzeń . Pojazdy 
powinny posiadać odpowiednie wyposaŜenie stosownie do przewoŜonego ładunku oraz powinno się stosować 
do ograniczeń obciąŜeń osi pojazdów. 
 
4.1. Transport mieszanki betonowej 
 Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie spowodują 
segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniŜenia temperatury 
przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

Wszystkie roboty objęte kontraktem powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, 
dokumentacją projektową, udzielonymi pozwoleniami na budowę i uzgodnieniami konserwatorskimi, a takŜe 
wymaganiami technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót wyszczególnionych w kosztorysie ofertowym. 
Odpowiedzialność za jakość wykonywania wszystkich rodzajów robót wchodzących w skład zadania w całości 
ponosi wykonawca. 

Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadającego przygotowanie zawodowe do pełnienia 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli robót budowlanych). 
 
5.1. Betonowanie – wymagania ogólne 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-
63/B-06251. Betonowanie moŜna rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia InŜyniera potwierdzonego wpisem do 
dziennika budowy. 
 

5.1.1. Deskowanie 
Deskowania elementów licowych powinny być wykonywane z elementów deskowań uniwersalnych 

umoŜliwiających uzyskanie estetycznej faktury zewnętrznej. Deskowania powinny spełniać warunki podane w 
normie PN-S-10040:1999. 
Elementy dodatkowe moŜna wykonać z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materiały stosowane na 
deskowania nie mogą deformować się pod wpływem warunków atmosferycznych, ani na skutek zetknięcia się z 
masą betonową. 
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Elementy ulegające zakryciu moŜna deskować przy uŜyciu tarcicy. Deskowania z tarcicy naleŜy wykonać z 
desek drzew iglastych klasy nie niŜszej niŜ K33. Deski grubości nie mniejszej niŜ 18 mm i szerokości nie 
większej niŜ 18 cm, powinny być jednostronne strugane i przygotowane do zestawienia na pióro i wpust. W 
przypadku stosowania desek bez wpustu i pióra naleŜy szczeliny między deskami uszczelnić taśmami z blachy 
metalowej lub z tworzyw sztucznych albo masami uszczelniającymi z tworzyw sztucznych. NaleŜy zwrócić 
szczególną uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania. 
Szczególną uwagę przy wykonywaniu deskowań naleŜy zwrócić na elementy tworzące fakturę ścian licowych i 
zapewniające niezmienność przekroju poprzecznego elementów konstrukcji. 
Zaleca się stosowanie fazowania krawędzi elementu betonowego listwami o wymiarach od 2-4 cm na stykach 
dwóch prostokątnych do siebie ścian, szczególnie w stykach wklęsłych. MoŜna takie fazowania wykonywać 
równieŜ wtedy, gdy nie przewidziano ich w projekcie. W takim przypadku naleŜy przeprowadzić, w razie 
potrzeby, korektę rozmieszczenia zbrojenia. Zmianę rozmieszczenia zbrojenia powinien zatwierdzić InŜynier. 
Przy podparciu deskowania rusztowaniem naleŜy unikać punktowego przekazywania sił. Po zmontowaniu 
deskowania powierzchnię styku z betonem pokrywać trzeba środkami o działaniu antyadhezyjnym. Środki te nie 
mogą powodować plam ani zmian w odcieniach powierzchni betonu. 
Przed przystąpieniem do betonowania naleŜy usunąć z powierzchni deskowania wszelkie zanieczyszczenia 
(wióry, wodę, lód, liście, elektrody, gwoździe, drut wiązałkowy itp.). 
Dopuszczalne odchylenia od wymiarów nominalnych przewidzianych projektem naleŜy przyjmować zgodnie z 
odpowiednimi normami. 

 

5.1.2. Zbrojenie 
Pręty i walcówki przed ich uŜyciem do zbrojenia konstrukcji naleŜy oczyścić z zendry, luźnych płatków 

rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną naleŜy opalać np. 
lampami lutowniczymi, aŜ do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 
Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we właściwościach 
technicznych stali ani późniejszej korozji. 
Stal pokrytą rdzą oczyszcza się szczotkami ręcznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu naleŜy sprawdzić 
wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabłoconą moŜna zmywać strumieniem wody. Pręty 
oblodzone odmraŜa się strumieniem ciepłej wody. Stal naraŜoną na choćby chwilowe działanie słonej wody 
naleŜy zmyć wodą słodką. 
Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia prętów nie powinna przekraczać 4 mm, w przypadku 
większych odchyłek stal zbrojeniową naleŜy prostować. 
Pręty ucina się z dokładnością do 1 cm. Cięcie przeprowadza się przy pomocy mechanicznych noŜy. Dopuszcza 
się równieŜ cięcie palnikiem acetylenowym. 
Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia naleŜy wykonywać wg dokumentacji projektowej, z równoczesnym 
zachowaniem postanowień normy PN-91/S-10042. 
Gięcie prętów naleŜy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i normą PN-91/S-10042. 
NaleŜy zwrócić uwagę przy odbiorze haków i odgięć na ich stronę zewnętrzną. Niedopuszczalne są tam 
pęknięcia powstałe podczas wyginania. 
Zbrojenie naleŜy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 
Nie naleŜy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń wytwórczych i 
montaŜowych. 
MontaŜ zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu. MontaŜ 
zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem szalowania bocznego. MontaŜ 
zbrojenia fundamentów wykonać na podbetonie. 
Dla zachowania właściwej otuliny naleŜy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami betonowymi 
lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. Stosowanie innych sposobów zapewnienia 
otuliny, a szczególnie podkładek z prętów stalowych, jest niedopuszczalne. Na wysokości ścian licowych 
wykonuje się konieczne otulenie za pomocą podkładek plastykowych pierścieniowych. 
Rodzaj podkładek dystansowych podlega akceptacji przez InŜyniera. 
Szkielety zbrojenia powinny być, o ile to moŜliwe, prefabrykowane na zewnątrz. W szkieletach tych węzły na 
przecięciach prętów powinny być połączone przez spawanie, zgrzewanie lub wiązanie na podwójny krzyŜ 
wyŜarzonym drutem wiązałkowym: 
–  przy średnicy prętów do 12 mm – o średnicy nie mniejszej niŜ 1,0 mm, 
–  przy średnicy prętów powyŜej 12 mm – o średnicy nie mniejszej niŜ 1,5 mm. 
Układ zbrojenia konstrukcji musi umoŜliwi ć jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po ułoŜeniu 
zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie moŜe ulec 
zmianie. 
Rozstaw zbrojenia, średnice i otuliny powinny być zgodne z dokumentacją projektową i normą PN-91/S-10442. 
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Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie 
betonowania jest nie dopuszczalne. 
Łączenie prętów naleŜy wykonywać zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania i spawania prętów mogą być 
dopuszczeni tylko spawacze mający odpowiednie uprawnienia. SkrzyŜowania prętów naleŜy wiązać miękkim 
drutem lub spawać w ilości min 30% skrzyŜowań. Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca gdzie 
moŜna na nim połoŜyć spoinę wynosi 10 d. 
 

5.1.3. Wytwarzanie mieszanki betonowej 
a) Dozowanie składników: 

− Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo, z 
dokładnością: 
2% – przy dozowaniu cementu i wody 
3% – przy dozowaniu kruszywa. 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. 

− Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym 
zawilgoceniem kruszywa. 

b) Mieszanie składników: 
− Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach wymuszonym działaniu 

(zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). 
− Czas mieszania naleŜy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niŜ 2 minuty. 

c) Podawanie i układanie mieszanki betonowej: 
− Do podawania mieszanek betonowych naleŜy stosować pojemniki o konstrukcji umoŜliwiającej 

łatwe ich opróŜnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy 
stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne przy czym wymaga się 
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 

− Przed przystąpieniem do układania betonu naleŜy sprawdzić: połoŜenie zbrojenia, zgodność 
rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających 
wymaganą wielkość otuliny. 

− Mieszanki betonowej nie naleŜy zrzucać z wysokości większej niŜ 0,75 m od powierzchni, na którą 
spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa naleŜy mieszankę podawać za pomocą rynny 
zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 

− Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych naleŜy przestrzegać dokumentacji technologicznej, 
która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 

– w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową naleŜy układać bezpośrednio z po-
jemnika lub rurociągu pompy, bądź teŜ za pośrednictwem rynny, 
– warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 
– przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową naleŜy układać bezpośrednio z pojemnika lub 
rurociągu pompy. W płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem naleŜy 
stosować belki wibracyjne. 

d) Zagęszczanie betonu 
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej naleŜy przestrzegać następujących zasad: 
− Wibratory wgłębne naleŜy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o 
średnicy nie większej niŜ 0,65 odległości między prętami zbrojenia leŜącymi w płaszczyźnie 
poziomej. 

− Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora. 
− Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi naleŜy zagłębić buławę na głębokość 5–8 cm 

w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20–30 sekund po czym 
wyjmować powoli w stanie wibrującym. 

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

− Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i charak-
teryzować się jednakowymi drganiami na całej długości. 

− Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu 
powinien wynosić od 30 do 60 sekund. 

− Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i 
od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów naleŜy ustalić doświadczalnie 
tak aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne. 

e) Przerwy w betonowaniu 
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Przerwy w betonowaniu naleŜy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z 
projektantem. 
− Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno być uzgodnione z projektantem, 

a w prostszych przypadkach moŜna się kierować zasadą, Ŝe powinna ona być prostopadła do 
kierunku napręŜeń głównych. 

− Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do 
połączenia betonu stwardniałego ze świeŜym przez: 

– usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy 
pozostałego szkliwa cementowego, 
– obfite zwilŜenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o 
stosunku zbliŜonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo teŜ narzucenie cienkiej warstwy 
zaczynu cementowego. PowyŜsze zabiegi naleŜy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem 
betonowania. 

− W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie beto-
nowania nie powinno się odbyć później niŜ w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu 
betonu. 

JeŜeli temperatura powietrza jest wyŜsza niŜ 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 
godzin. Po wznowieniu betonowania naleŜy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i 
poprzednio ułoŜonego betonu. 

f) Pobranie próbek i badanie: 
− Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych normą 
PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie InŜynierowi wszystkich wyników badań 
dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 
− JeŜeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, naleŜy opracować plan kontroli jakości 
betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione badania 
przewidziane aktualną normą i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia 
prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych. 
− Badania powinny obejmować: 

– badanie składników betonu 
– badanie mieszanki betonowej 
– badanie betonu. 
 

5.1.4.  Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 
a) Temperatura otoczenia: 

− Betonowanie naleŜy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niŜszych niŜ +5°C, zachowując 
warunki umoŜliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym 
zamarznięciem. 

− W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C, jednak wymaga 
to zgody InŜyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili 
układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 

b) Zabezpieczenie podczas opadów: 
Przed przystąpieniem do betonowania naleŜy przygotować sposób postępowania na wypadek 
wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon 
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeŜego betonu. 

c) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia: 
− Przy niskich temperaturach otoczenia ułoŜony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem 

przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 
− Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich 

samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 
− Przy przewidywaniu spadku temperatury poniŜej 0°C w okresie twardnienia betonu naleŜy 

wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie 
zabetonowanej konstrukcji. 

 

5.1.5.  Pielęgnacja betonu 
a) Materiały i sposoby pielęgnacji betonu: 

− Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 
osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed 
deszczem i nasłonecznieniem. 
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− Przy temperaturze otoczenia wyŜszej niŜ +5°C naleŜy nie później niŜ po 12 godzinach od 
zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej 
przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 

− Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie 
się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a takŜe gdy nie są stawiane specjalne 
wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. 

− Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. 
− W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. 

b) Okres pielęgnacji: 
− UłoŜony beton naleŜy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie 

betonu normalnie twardniejącego naleŜy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania. 
− Rozformowanie konstrukcji moŜe nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości roz-

formowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub wytrzymałości 
manipulacyjnej dla prefabrykatów. 

 

5.1.6. Wykańczanie powierzchni betonu 
a) Równość powierzchni i tolerancji: 

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 
− wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami 

kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię, 
− pęknięcia są niedopuszczalne, 
− rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, Ŝe zostaje zachowana otulina 

zbrojenia betonu min. 2,5cm, 
− pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, Ŝe otulenie zbrojenia betonu będzie nie 

mniejsze niŜ 2,5cm, a powierzchnia na której występują nie większa niŜ 0,5% powierzchni 
odpowiedniej ściany, 

− równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadać 
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niŜ 2 
mm. 

b) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń: 
JeŜeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu 
konstrukcji naleŜy: 
− wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody 

bezpośrednio po rozebraniu szalunków, 
− raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić i uklepać, 

aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów, 
− wyrównaną wg powyŜszych zaleceń powierzchnię naleŜy obrzucić zaprawą i lekko wyszczotkować 

wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste. 
 
5.2. Roboty murarskie – wymagania ogólne 
 Roboty naleŜy rozpocząć od pomiarów. Wyrównać zaprawą cementową pierwszą warstwę z dokładnością do 
1 cm. Murowanie naleŜy rozpocząć od wyprowadzenia naroŜników. 
 Przy wykonywaniu murów z cegieł stosuje się znane zasady wiązania i łączenia wyrobów, takie same, jak 
przy murowaniu z innych materiałów. 
 Wyroby w kolejnych warstwach powinny zachodzić na siebie na odległość nie mniejszą niŜ 0,4 wysokości 
wyrobu, ale nie mniej niŜ 40 mm. 
 Zaleca się, aby przewiązanie w naroŜach i połączeniach ścian było nie mniejsze niŜ wysokość wyrobu. 
 Na zakończeniach ścian powinny być stosowne gotowe wyroby lub wyroby przecinane przystosowanymi do 
tego urządzeniami. 
 Złącza na styku wyrobów powinny być wykonywane odpowiednio do techniki murowania, do jakiej  wyrób 
został przystosowany. 
 Ściany poprzeczne powinny być odpowiednio przewiązane lub zakotwione w ścianach podłuŜnych. 
 Bruzdy i wnęki niezbędne do prowadzenia instalacji powinny być wykonywane w trakcie wznoszenia muru, 
mogą być do tego celu uŜywane specjalne pustaki i kształtki. W gotowym murze mogą być natomiast wycinane 
bruzdy i wnęki o głębokości nie większej niŜ 30 mm i szerokości nie większej niŜ: 100, 120, 150 i 200 mm 
odpowiednio do grubości muru: 120, 180, 225 mm i powyŜej tej grubości. 
 Do wykonywania murów powinny być stosowane nieuszkodzone wyroby, opatrzone certyfikatem zgodności 
i znakiem budowlanym. Woda uŜywana do zaprawy musi być czysta i wolna od związków szkodliwych dla 
trwałości muru. Mury jednej kondygnacji powinny być wykonywane przy pomocy takiej samej zaprawy, 
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wskazane jest stosowanie równieŜ jednej techniki murowania. 
 NaleŜy zastosować murowanie zwykłe, które polega na tym, Ŝe złącze pionowe, prostopadłe do lica muru, 
wykonuje się rozprowadzając zaprawę na powierzchni jednego z dwóch łączonych wyrobów i wyrób dostawia 
się do wyrobu poprzedniego. Wyroby układa się w kolejnych warstwach na warstwie zaprawy. Grubość spoin 
przy murowaniu ze spoinami zwykłymi wynosi zwykle około 10 mm. 
 
5.3. Roboty tynkarkie – wymagania ogólne 
 Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeŜnice drzwiowe i 
okienne. Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po 
upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. Tynki naleŜy wykonywać w temperaturze nie niŜszej niŜ 
+5°C pod warunkiem, Ŝe w ciągu doby nie nastąpi spadek poniŜej 0°C. W niŜszych temperaturach moŜna 
wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z 
„Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montaŜowych w okresie obniŜonych temperatur”. 
 Zaleca się chronić świeŜo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 
nasłonecznieniem dłuŜszym niŜ dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur świeŜo wykonane tynki 
powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilŜane wodą. 
 
5.4. Posadzki – wymagania ogólne 
 
5.4.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki 

 PodłoŜe pod posadzki moŜe stanowić beton lub zaprawa cementowa. Podkłady betonowe powinny być 
wykonane z betonu klasy co najmniej B-15 i grubości minimum 50mm, na warstwie styropianu grub. 70mm. 
Wcześniej naleŜy wykonać warstwę chudego betony na zagęszczonej podsypce piaskowej. 
 Podkłady z zaprawy cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie minimum 12MPa a na zginanie 
min 3MPa. Minimalne grubości podkładów z zaprawy cementowej powinny wynosić: 
- podkłady związane z podłoŜem 25mm, 
- podkłady na izolacji przeciwwilgociowej 35 mm, 
- podkłady „pływające” 40mm. 
 Powierzchnia podkładów powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, czysta, pozbawiona 
resztek startych wykładzin i odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenie bitumami, farbami i środkami 
antyadhezyjnymi. 
 Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie moŜe przekraczać 5mm na całej 
długości łaty kontrolnej o długości 2m. 
 W podkładzie naleŜy wykonać, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i przeciw 
skurczowej. 
 Wewnątrz budynku pola dylatacyjne powinny mieć wymiary nie większe niŜ 5x6m. Dylatacje powinny być 
wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokół fundamentów pod maszyny, słupów konstrukcyjnych oraz w 
styku róŜnych rodzajów wykładzin. Szczegółowe informacje o układzie warstw podłogowych, wielkości i 
kierunkach spadków, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustów i innych elementów powinny być podane 
w dokumentacji projektowej. 
 Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione materiałem plastycznym. Dla poprawienia jakości i 
zmniejszenia powstania pęknięć skurczowych zaleca się zbrojenie podkładów betonowych stalowym zbrojeniem 
rozproszonym lub wzmocnienie podkładów cementowych włóknem polipropylenowym. 
 
5.4.2. Wykonanie posadzki 
 Przed przystąpieniem do zasadniczych robót wykładzinowych naleŜy przygotować wszystkie niezbędne 
materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki wg wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób 
układania płytek.  
 PołoŜenie płytek naleŜy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej płaszczyźnie 
płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie, a skrajne powinny mieć jednakową szerokość, większa niŜ 
połowa płytki.  
 Wybór kompozycji klejących zaleŜy od rodzaju od rodzaju płytek i podłoŜa oraz wymagań stawianych 
wykładzinie. Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją producenta. 
 Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego naroŜnika w pomieszczeniu lub od 
wyznaczonej linii. 
 Kompozycję klejącą nakłada się na podłoŜe gładką krawędzią pacy, a następnie „przeczesuje” się zębatą 
krawędzią ustawioną pod kątem około 50º. Kompozycja klejąca powinna być nałoŜona równomiernie i 
pokrywać całą powierzchnię podłoŜa. Wielkość zębów pacy zaleŜy od wielkości płytek. Prawidłowo wielkości 
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zębów i konsystencja kompozycji klejącej sprawiają, Ŝe kompozycja nie wypływa spod płytek i pokrywa 
minimum 65% powierzchni płytki. 
 Powierzchnia z nałoŜoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1m2 lub pozwolić na 
wykonanie wykładziny w ciągu około 10-15min. 
 Grubość warstwy kompozycji klejącej zaleŜy od rodzaju i równości podłoŜa oraz rodzaju i wielkości płytek i 
wynosi średnio około 6-8mm. 
 Po nałoŜeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroŜnika. 
Nakładając pierwszą płytkę naleŜy ją lekko przesunąć po podłoŜu (około 1cm), ustawić w Ŝądanej pozycji i 
docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki. Następnie płytki naleŜy  dołoŜyć do sąsiednich, docisnąć i 
mikro ruchami odsunąć na szerokość spoiny. Dzięki duŜej przyczepności świeŜej kompozycji klejącej po 
dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. Większe płytki zaleca się dobijać młotkiem gumowym. 
 Dal uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyŜyki) dystansowe. Przed całkowitym 
stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami naleŜy usunąć jego nadmiar, moŜna teŜ usunąć wkładki 
dystansowe. 
 W trakcie układania płytek naleŜ takŜe mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe. 
 Po ułoŜeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Szczegóły cokołu powinna określać dokumentacja 
projektowa. Dla cokołów wykonywanych z płytek identycznych jak wykładziny podłogi stosuje się te same kleje 
i zaprawy do spoinowania. 
 Do spoinowania płytek moŜna przystąpić nie wcześniej niŜ po 24 godzinach od ułoŜenia płytek. Dokładny 
czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.  
 W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem naleŜy zwilŜyć je wodą mokrym 
pędzlem. 
 Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po powierzchni 
wykładziny paca gumową. Zaprawę naleŜy dokładnie wcisnąć w przestrzenie pomiędzy płytkami i ruchami 
prostopadle do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. ŚwieŜą 
zaprawę moŜna dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. 
 Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. JeŜeli w 
pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza naleŜy zapobiec zbyt szybkiemu 
wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilŜanie ich wilgotną gąbką. 
 Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni 
płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nie szkliwionych i innych o powierzchni porowatej. 
 
 
5.5. Okładziny ścian – wymagania ogólne 
 
5.5.1. PodłoŜa pod okładziny 
 PodłoŜem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozytach klejowych mogą być: 
- ściany betonowe, 
- otynkowane mury z elementów drobnowymiarowych, 
- płyty kartonowo-gipsowe. 
 Przed przystąpieniem do robót okładzinowych naleŜy sprawdzić prawidłowość przygotowania podłoŜa. 
 PodłoŜa betonowe powinny być czyste, odpylone, pozbawione resztek środków antyadhezyjnych i starych 
powłok, bez raków, pęknięć i ubytków. 
 Połączenia  i spoiny między elementami prefabrykowanymi powinny być płaskie i równe. W przypadku 
wystąpienia nierówności naleŜy je zeszlifować, a ubytki i uskoki wyrównać zaprawą cementową lub specjalnymi 
masami naprawczymi. 
 W przypadku ścian z elementów drobnowymiarowych tynk powinien być dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) 
zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. W przypadku 
okładzin wewnętrznych ściana z elementów drobnowymiarowych moŜe być otynkowana tynkiem gipsowym 
zatartym na ostro marki M4-M7. 
 W przypadku podłoŜy nasiąkliwych zaleca się zagruntowanie preparatem gruntującym (zgodnie z instrukcją 
producenta). 
 W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoŜe powinno spełniać następujące warunki: 

- powierzchnia czysta, nie pyląca, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych powłok 
malarskich, 
- odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej mierzone łatą 
kontrolną o długości 2m nie moŜe przekraczać 3mm przy liczbie odchyłek nie większej niŜ 3 na długości 
łaty, 
- odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moŜe być większa niŜ 4mm na wysokości 
kondygnacji, 
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- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moŜe być większe niŜ 2mm na 1m.  
 Nie dopuszcza się wykonania okładzin ceramicznych mocowanych na kompozytach klejących na podłoŜach 
pokrytych starymi powłokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i 
gipsowej marki niŜszej niŜ M4. 
 
5.5.2. Wykonanie okładzin 
 Przed przystąpieniem do zasadniczych robót wykładzinowych naleŜy przygotować wszystkie niezbędne 
materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki wg wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób 
układania płytek.  
 PołoŜenie płytek naleŜy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej płaszczyźnie 
płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie, a skrajne powinny mieć jednakową szerokość, większa niŜ 
połowa płytki. Szczególnie starannego rozplanowania wymaga wykładzina zawierająca określone w 
dokumentacji wzory lub składająca się z róŜnego rodzaju i wielkości płytek.  
 Przed układaniem płytek na ścianie naleŜy zamocować prostą, gładką łatę drewnianą lub aluminiową. Do 
usytuowania łaty naleŜy uŜyć poziomicy. Łatę mocuje się na wysokości cokołu lub drugiego rzędu płytek. 
 Następnie przygotowuje się kompozycję klejąca zgodnie z instrukcją producenta. Wybór kompozycji zaleŜy 
od rodzaju płytek i podłoŜa oraz wymagań stawianych okładzinie.   
 Kompozycję klejącą nakłada się na podłoŜe gładką krawędzią pacy, a następnie „przeczesuje” się zębatą 
krawędzią ustawioną pod kątem około 50º. Kompozycja klejąca powinna być nałoŜona równomiernie i 
pokrywać całą powierzchnię podłoŜa. Wielkość zębów pacy zaleŜy od wielkości płytek. Prawidłowo wielkości 
zębów i konsystencja kompozycji klejącej sprawiają, Ŝe kompozycja nie wypływa spod płytek i pokrywa 
minimum 65% powierzchni płytki. 
 Powierzchnia z nałoŜoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1m2 lub pozwolić na 
wykonanie wykładziny w ciągu około 10-15min. 
 Grubość warstwy kompozycji klejącej zaleŜy od rodzaju i równości podłoŜa oraz rodzaju i wielkości płytek i 
wynosi średnio około 4-6mm. 
 Układanie płytek rozpoczyna się od dołu w dowolnym naroŜniku, jeŜeli wynika z rozplanowania, Ŝe powinna 
się znaleźć tam cała płytka. JeŜeli pierwsza płytka nie ma być docinana, układanie naleŜy zacząć od przyklejenia 
drugiej całej płytki w odpowiednim dla niej miejscu. 
 Układanie płytek polega na ułoŜeniu płytki na ścianie, dociśnięciu i „mikro ruchami” ustawieniu we 
właściwym połoŜeniu z zachowaniem wymaganej wielkości spoiny. Dzięki duŜej przyczepności świeŜej 
zaprawy klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. 
Płytki o duŜych wymiarach zaleca się dobijać młotkiem gumowym. 
 Pierwszy rząd płytek tzw. cokołowy układa się zazwyczaj po ułoŜeniu wykładziny podłogowej. Płytki tego 
pasa zazwyczaj trzeba przycinać na odpowiednia wysokość. 
 Dla uzyskania jednakowej szerokości spoin naleŜy stosować wkładki (krzyŜyki) dystansowe. 
 Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin naleŜy usunąć jego nadmiar, moŜna teŜ usunąć krzyŜyki 
dystansowe. 
 W trakcie układania płytek naleŜy teŜ montować listwy wykończeniowe oraz inne elementy jak np. 
drzwiczki rewizyjne szachtów instalacyjnych. 
 Drobne płytki tzw. mozaikowe są powierzchnia licową naklejane na papier, przez co moŜliwe jest klejenie 
nie pojedynczej płytki lecz większej ilości. W trakcie klejenie płytki te dociska się do ściany deszczułką do 
uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku okładania powierzchni krzywych (np. słupów) naleŜy 
uŜywać odpowiednich szablonów dociskowych. Po związaniu kompozycji klejącej papier usuwa się po 
uprzednim namoczeniu wodą. 
 Do spoinowania płytek moŜna przystąpić nie wcześniej niŜ po 24 godzinach od ułoŜenia płytek. Dokładny 
czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.  
 W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem naleŜy zwilŜyć je wodą mokrym 
pędzlem. 
 Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po powierzchni 
wykładziny paca gumową. Zaprawę naleŜy dokładnie wcisnąć w przestrzenie pomiędzy płytkami i ruchami 
prostopadle do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. ŚwieŜą 
zaprawę moŜna dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. 
 Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. JeŜeli w 
pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza naleŜy zapobiec zbyt szybkiemu 
wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilŜanie ich wilgotną gąbką. 
 Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni 
płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nie szkliwionych i innych o powierzchni porowatej. 
 Dla podniesienia jakości wykładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu, 
spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. Impregnowane mogą być równieŜ 
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płytki. 
 
5.6. Roboty malarskie – wymagania ogólne 
 Do wykonywania robót malarskich moŜna przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających robót 
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoŜy pod malowanie i kontroli materiałów. 
 W pomieszczeniach pierwsze malowanie ścian i sufitów moŜna wykonywać po: 

- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, z wyjątkiem 
załoŜenia urządzeń ceramicznych, metalowych lub z tworzyw sztucznych (biały montaŜ), 
- wykonaniu podłoŜy pod wykładziny podłogowe, 
- całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jeśli stolarka nie 
została wykończona fabrycznie. 

Drugie malowanie moŜna wykonać po: 
- wykonaniu tzw. białego montaŜu, 
- ułoŜeniu posadzek z przybiciem listew przyściennych i cokołów, 
- oszkleniu okien, jeśli nie było ono wykonane fabrycznie. 

 Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie uszkodzenia 
tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte do równej powierzchni. 
Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np.: kurzu, rdzy, tłuszczu, wykwitów solnych). 
 Tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitów oraz 
odkurzone i umyte wodą. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna wykazywać śladów starej farby ani pyłu 
po starej powłoce malarskiej. Uszkodzenia tynków naleŜy naprawić odpowiednią zaprawą. 
 Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. 
Elementy metalowe przed malowaniem powinny być oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostałości zaprawy, 
gipsu oraz odkurzone i odtłuszczone. 
 Roboty malarskie powinny być prowadzone: 

- w temperaturze nie niŜszej niŜ +5°C, z dodatkowym zastrzeŜeniem, Ŝe w ciągu doby nie nastąpi spadek 
temperatury poniŜej 0°C, 
- w temperaturze nie wyŜszej niŜ 25°C, z dodatkowym zastrzeŜeniem, by temperatura podłoŜa nie 
przewyŜszyła 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych). 

 Roboty malarskie moŜna rozpocząć, jeŜeli wilgotność podłoŜy przewidzianych pod malowanie nie 
przekracza odpowiednich wartości. 
 Prace malarskie na elementach metalowych moŜna prowadzić przy wilgotności względnej powietrza nie 
większej niŜ 80%. 
 Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi naleŜy prowadzić z daleka od 
otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem poŜaru. 
 Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, naleŜy 
zabezpieczyć i osłonić przez zabrudzeniem farbami. 
 
5.7. Docieplenie ścian – wymagania ogólne 
 
5.7.1. Przygotowanie podłoŜa 
 Ściany budynku naleŜy oczyścić – najlepiej wodą pod ciśnieniem. Sprawdzić dobre przyleganie – 
przyczepność istniejącego tynku do podłoŜa, uzupełnić ewentualne ubytki podłoŜa. 
 Przed przystąpieniem do zakładania płyt styropianowych naleŜy zdemontować obróbki blacharskie, 
zamocowane zbyt blisko powierzchni ściany uchwyty odgromowe, anteny, tablice itp. 
 
5.7.2. Przyklejanie płyt styropianowych 
 Płyty naleŜy przykleić zaprawą mająca dobrą przyczepność do nośnych, zwartych, suchych i wolnych od 
substancji przeciw przyczepnościowych (takich jak tłuszcze, bitumy, pyły) powierzchni murów, tynków i 
betonów. 
 NaleŜy sprawdzić przyczepność istniejących tynków i powłok malarskich. „Głuche” tynki trzeba odkuć. Ubytki 
i nierówności podłoŜa powyŜej 20 mm naleŜy wypełnić zaprawą cem.-wap. Zabrudzenia, resztki substancji 
antyadhezyjnych, paroszczelne powłoki malarskie i powłoki o niskiej przyczepności do podłoŜa naleŜy usunąć 
całkowicie, np. za pomocą myjek ciśnieniowych. Stare, nie otynkowane mury, odpowiednio mocne tynki i 
powłoki malarskie naleŜy obmieść z kurzu, a potem umyć wodą pod ciśnieniem i pozostawić do całkowitego 
wyschnięcia. 
Stare podłoŜa naleŜy zagruntować preparatem i pozostawić do wyschnięcia przez co najmniej 4 godziny. 
Do odmierzonej ilości czystej, chłodnej wody wsypywać zaprawę i mieszać za pomocą wiertarki z mieszadłem, 
aŜ do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. 
Gotową zaprawę naleŜy nakładać kielnią po obwodzie płyty pasmem szerokości 3 - 4 cm kilkoma plackami o 
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średnicy ok. 8 cm. Bezzwłocznie przyłoŜyć płytę do ściany i docisnąć uderzeniami długiej pacy. Prawidłowo 
nałoŜona zaprawa, po dociśnięciu płyty, pokrywa minimum 40 % jej powierzchni. W przypadku równych, 
gładkich podłoŜy, zaprawę moŜna nakładać na płyty za pomocą pacy zębatej (zęby 10-12 mm). Płyty 
styropianowe naleŜy mocować ściśle jedna przy drugiej, w jednej płaszczyźnie, z zachowaniem mijankowego 
układu styków pionowych. 
Po związaniu zaprawy (po ok. 2 dniach), płyty moŜna szlifować papierem ściernym i przystąpić do koniecznego, 
dodatkowego mocowania łącznikami mechanicznymi. Ilość łączników powinna wynosić minimum 6 szt./m2.  
Na wysokości dolnej kondygnacji zaleca się nałoŜyć podwójną warstwę siatki i wzmacniać wszystkie naroŜa 
otworów dodatkowymi nakładkami siatki o wymiarach 20x35 cm; ilość łączników naleŜy zwiększyć do 
minimum 8 szt./m2. W przypadku dolnej kondygnacji przeznaczonej na usługi handlowe dopuszczalna jest 
rezygnacja z układania podwójnej siatki. 
Wszystkie wypukłe naroŜa otworów i budynku wzmacniać specjalnymi kątownikami z siatką lub dodatkowymi 
kątownikami aluminiowymi. 
Nakładanie następnych warstw masy klejącej do siatki i wyprawy tynkowej cienkowarstwowej w przeciętnych 
warunkach temperatury i wilgotności powietrza powinno odbywać się po ca 24 h. 
ŚwieŜe zabrudzenia zaprawą zmywać wodą, a stwardniałe moŜna usuwać tylko mechanicznie. 
Prace prowadzić z zastosowaniem odpowiednich rusztowań, bezpiecznie zakotwionych do ścian budynku. 
NaleŜy naprawić wszystkie uszkodzenia w substancji budynku, powstałe podczas robót oraz demontaŜu 
rusztowań. 
Prace prowadzić w zakresie temperatur od +50 C do +300 C. 
 
5.7.3. Wykonanie warstwy zbrojonej siatką 

 Do odmierzonej ilości czystej, chłodnej wody wsypywać suchą masę i mieszać za pomocą wiertarki z 
mieszadłem, aŜ do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. 

Gotową zaprawę naleŜy rozprowadzać na powierzchni płyt styropianowych warstwą grubości 2-3 mm za 
pomocą gładkiej, stalowej pacy. Na świeŜą zaprawę nakładać siatkę z włókna szklanego (z zachowaniem 
zakładów min. 50 mm), a następnie nanosić drugą warstwę zaprawy grubości ok. 1 mm i równo zagładzać 
powierzchnię, tak by siatka przestała być widoczna.  
ŚwieŜe zabrudzenia zaprawą zmywać wodą, stwardniałe moŜna usunąć tylko mechanicznie. 
 
5.7.4. Farba gruntująca - podkład pod tynki 
 PodłoŜa, które mają być pokryte farbą muszą być równe, zwarte, suche i wolne od substancji przeciw 
przyczepnościowych: tłuszczy, bitumów, pyłów itp. Zabrudzenia i warstwy o słabej wytrzymałości trzeba 
usunąć. Istniejące powłoki z farb klejowych lub wapiennych naleŜy zeskrobać i zmyć wodą. 
Nie uŜywać rdzewiejących naczyń i narzędzi. Nie rozcieńczać farby. Nie stosować wałków malarskich. Farbę 
naleŜy nakładać pędzlem, równomiernie i jednokrotnie. Czas schnięcia farby wynosi ok. 3 godzin. 
Narzędzia i zachlapania moŜna myć wodą. 
 
5.7.5. Wykonanie tynku mineralnego 
 Dekoracyjny tynk cienkowarstwowy do stosowania na zewnątrz i wewnątrz budynków, zawierający 
ziarno, zacierany pacą, uzyskuje fakturę „kornika”. Tynk stanowi wyprawę elewacyjną, w systemach ociepleń 
budynków metodą lekką mokra, z zastosowaniem płyt styropianowych lub fasadowych płyt z wełny mineralnej. 
Całą zawartość opakowania wsypywać do odmierzonej ilości czystej, chłodnej wody i mieszać za pomocą 
wiertarki z mieszadłem, aŜ do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Nie stosować rdzewiejących 
pojemników i narzędzi. Właściwa ilość wody wynosi od 5,0 do 5,6 1 wody na 25 kg. Konsystencje trzeba dobrać 
w zaleŜności od warunków stosowania. W czasie prowadzenia robót naleŜy zachowywać jednakową, 
konsystencję materiału poprzez ponowne wymieszanie tynku wiertarką, a nie przez dodawanie wody. 
Tynk równomiernie nanosić na podłoŜe, na grubość ziarna, za pomocą trzymanej pod kątem stalowej pacy. Gdy 
tynk nie klei się juŜ do narzędzia, płasko trzymaną packą plastikową naleŜy nadać mu fakturę. W zaleŜności od 
kierunku ruchów packi moŜna uzyskać koliste, poziome lub pionowe rysy pochodzące od zawartego w tynku 
ziarna. Nie skrapiać tynku wodą. 
Prace na jednej płaszczyźnie naleŜy wykonywać bez przerw. 
Narzędzia i świeŜe zabrudzenia tynkiem naleŜy myć wodą, stwardniałe resztki tynku moŜna usunąć 
mechanicznie. 
 
5.8. MontaŜ stolarki okiennej i drzwiowej – wymagania ogólne 
DemontaŜ okien i drzwi naleŜy przeprowadzić w taki sposób aby nie spowodować uszkodzeń powierzchni ścian, 
w których zostaną zamontowane nowe okna i drzwi. Ponadto po demontaŜu starych okien i drzwi naleŜy 
oczyścić powierzchnię miejsc osadzenia nowych okien.  
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 MontaŜ nowych okien i drzwi naleŜy przeprowadzić w następujący sposób: 
- sprawdzić czy wymiary zewnętrzne okna lub drzwi będą pasowały do wymiarów otworu okiennego 
(szerokość otworu w murze musi być większa o min. 20 mm i max 30 mm od szerokości okna lub drzwi, 
a wysokość o min. 35 mm i max 50 mm większa od wysokości okna lub drzwi), 
- następnie dokładnie oczyścić miejsce osadzenia ościeŜnicy w murze, 
- przed przystąpieniem do montaŜu zdjąć skrzydła okienne lub drzwiowe z ościeŜnic, 
- ościeŜnicę ustawić w murze na drewnianych klockach nośnych w ten sposób, aby między murem 
a ościeŜnicą zachowane były luzy montaŜowe, 
- wstępnie zamocować ościeŜnicę w murze przy pomocy klinów, ościeŜnicę naleŜy klinować na jej 
naroŜach, klinowanie ościeŜnicy w połowie jej wysokości moŜe doprowadzić do wygięcia się któregoś z jej 
elementów,  
- przy pomocy poziomicy dokładnie ustawić pion i poziom ościeŜnicy, następnie przy pomocy miary 
zwijanej ustawić przekątne oraz tzw. światło ościeŜnicy, dopuszczalne róŜnice przekątnych nie mogą 
przekroczyć 2 mm na długości 1 m oraz 3 mm na długości powyŜej 1 m, 
- ościeŜnicę moŜna zamontować trwale w murze za pomocą dybli lub kotew, w przypadku montaŜu 
ościeŜnicy na kotwy, naleŜy je zamocować do ościeŜnicy przed włoŜeniem jej w otwór okienny, otwory na 
dyble wiercić po ustawieniu ościeŜnicy w murze, następnie wkręcić dyble, załoŜyć skrzydła okienne lub 
drzwiowe i sprawdzić prawidłowość ich funkcjonowania, 
- kolejność czynności przy zakładaniu skrzydeł okiennych jest odwrotna niŜ przy ich zdejmowaniu, 
- przed przystąpieniem do wypełniania pianką montaŜową przestrzeni między ościeŜnicą a murem 
zabezpiecza się powierzchnie okien lub drzwi drewnianych poprzez naklejenie papierowej taśmy malarskiej, 
w przypadku zaś okien z PCV takie zabezpieczenie nie jest konieczne, gdyŜ profile uŜyte do ich produkcji są 
juŜ oklejone taśmą ochronną; przy większych gabarytach okien i drzwi zastosować rozpory poziome 
i pionowe, co zabezpieczy elementy ościeŜnicy przed ewentualnym odkształceniem pod wpływem działania 
pianki montaŜowej, 
- po utwardzeniu się pianki montaŜowej i usunięciu jej nadmiaru przystąpić do obróbki glefów, 
pamiętając o wcześniejszym zabezpieczeniu okuć przed zabrudzeniem zaprawą tynkarską, 
- uszczelnić silikonem miejsca styku okna z murem wzdłuŜ całego obwodu od strony wewnętrznej 
i zewnętrznej, 
- po obróbce glefów niezwłocznie zdjąć taśmę zabezpieczającą powierzchnie okien lub drzwi, 
- w przypadku okien z PCV równieŜ usunąć taśmę zabezpieczającą, gdyŜ pod wpływem działania 
czynników zewnętrznych moŜe ona ulec procesowi wulkanizacji, co uniemoŜliwi usunięcie jej w przyszłości. 

 
5.9. Więźba dachowa – wymagania ogólne 
- konstrukcja dachu krokwiowa z drewna sosnowego lub świerkowego C24, 
- przed przystąpieniem do wyznaczania i wykonania poszczególnych elementów więźby dachowej naleŜy 

sprawdzić wymiary rzeczywiste wieńca na poddaszu oraz usytuowania kominów i innych stałych elementów 
poddasza i w razie stwierdzenia róŜnic skorygować, wymiary w projekcie budowlanym, 

- w warsztacie ciesielskim lub na terenie przy budynku wykonać szablon kształtu dachu w naturalnej 
wielkości, a następnie przykładać do niego belki i deski w celu wykonania, obrysów i wykreślenia na nich 
potrzebnych zaciosów, wrębów, czopów i otworów na śruby, 

- po wykonaniu wycięć i elementów połączeń w powtarzalnych elementach konstrukcji więźby dachowej 
naleŜy wykonać próbny ich montaŜ w celu sprawdzenia dokładności połączeń. Mając sprawdzony w 
próbnym montaŜu powtarzalny segment więźby dachowej moŜna przystąpić do wyznaczenia pozostałych 
elementów oraz wykonania w nich zaciosów, wrębów i innych połączeń, 

- aby przy montaŜu nie pomylić podobnych elementów, naleŜy kaŜdy element zaopatrzyć w znaki 
odróŜniające go od innych elementów. Umieszcza się je od strony widocznej na  przekroju poprzecznym 
więźby. Znaki mogą być dowolne, wykonane narzędziem metalowym aby nie zatarły się podczas 
impregnacji drewna, przenoszenia i składowania poszczególnych elementów, 

- poszczególne elementy naleŜy składować pod zadaszeniem, grupami wg ich rodzaju: oddzielnie krokwie, 
oddzielnie słupy itp. 

- impregnację drewna naleŜy wykonać po dokonaniu próbnego montaŜu na parę dni przed ustawieniem 
konstrukcji więźby w miejscu przeznaczenia, 

- pomiędzy drewnem a murem lub betonem lub stalą ułoŜyć izolację z papy izolacyjnej, 
- podsufitka wykonana jako boazeria z drewna liściastego zabezpieczona bezbarwnymi preparatami do 

ochrony p-poŜ. Pozostawiona w kolorze naturalnego drewna z zabezpieczeniem przed sinizną, 
 
5.10. Roboty dekarskie – wymagania ogólne 
Podkład pod pokrycie powinien spełniać następujące wymagania: 
- równość płaszczyzny połaci dachowych powinna być taka, aby prześwit pomiędzy powierzchnią a łatą 
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kontrolną o długości 3 m był nie większy niŜ 5 mm w kierunku prostopadłym do spadku i nie większy niŜ 10 
mm w kierunku równoległym do spadku (pochylenia połaci dachowej), 

- szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny być wypełnione materiałem elastycznym lub kitem 
asfaltowym, 

 
5.10.1. Pokrycie z blachodachówki 
- zakłady podłuŜne arkuszy blach, zgodnie z kierunkiem przewaŜających wiatrów, 
- szerokość szczelin na zakładach podłuŜnych powinna być minimalna, 
- długość stosowanych blach powinna być nieco większa od szerokości połaci, 
- do mocowania blach do elementów drewnianych naleŜy stosować łączniki samogwintujące z podkładką 

stalową i podkładką gumową o odpowiedniej jakości, 
- Blachy naleŜy mocować za pomocą łączników przechodzących przez grzbiety fałdy, z zastosowaniem 

dodatkowych elementów podtrzymujących, o wymiarach dostosowanych do wymiarów fałdy, 
- Odwodnienie dachu naleŜy prowadzić za pomocą rynien odwadniających dylatowanych, 
 
5.10.2. Obróbki blacharskie 
- obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej gr. 0,7 mm moŜna wykonywać o kaŜdej porze roku, lecz w 

temperaturze nie niŜszej od 15°C, 
- robót nie moŜna wykonywać na oblodzonych podłoŜach, 
- przy wykonywaniu obróbek blacharskich naleŜy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. Dylatacje 

konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umoŜliwiający przeniesienie ruchów poziomych i 
pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji, 

 
5.10.3. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych 
- w dachach z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być osadzone uchwyty rynnowe 

(rynhaki) o wyregulowanym spadku podłuŜnym, 
- zewnętrzny brzeg rynny powinien być usytuowany o 10 mm niŜej niŜ brzeg wewnętrzny, 
- spadki rynien powinny być nie mniejsze niŜ 0,5%, 
- odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno być większe niŜ 3 mm na długości 2 m, 
- rury naleŜy mocować do ściany za pomocą przykręcanych obejm, 
- obejmy mocować do ściany za pomocą kołków. 
 
5.11. Roboty izolacyjne – wymagania ogólne 
 
5.11.1. Izolacja bitumiczna 
Przygotowanie podkładu: 
Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań obciąŜenia. 
Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona.  
Gruntowanie podkładu: 
Podkład betonowy lub cementowy pod izolację bitumiczną powinien być zagruntowany roztworem bitumicznym 
lub emulsją asfaltowa. Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna 
przekraczać 5%. Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach z tym Ŝe druga 
warstwa moŜe być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie 
gruntowania podkładu powinna być nie niŜsza niŜ 5°C. 
 
5.11.2. Izolacja foliowa 

Izolacje przeciwwilgociowe powinny składać się z warstwy foli polietylenowej gr. 0,2 mm z zakładem 
na łączeniach 15 cm i zakładem na ścianach 5 cm. 
 
5.12. Wykonanie dojazdu i dojścia z kostki betonowej – wymagania ogólne 
 
5.12.1. Konstrukcja nawierzchni 

Konstrukcja nawierzchni powinna być zgodna z dokumentacją projektową i obejmuje ułoŜenie warstwy 
ścieralnej z betonowej kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej na uprzednio wyprofilowanym i 
zagęszczonym podłoŜu z piasku. 
Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni, podsypki cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin 
zaprawą cementowo-piaskową, obejmują: 
- profilowanie podłoŜa, 
- uzupełniające wyrównanie podłoŜa, 
- rozścielenie piasku warstwami,  
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- wyrównanie powierzchni do wymaganego profilu,  
- zagęszczanie warstwy piasku ręcznie lub mechanicznie z 
  polewaniem wodą, 
- wykonanie obramowania nawierzchni (z obrzeŜy bet.), 
- przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej, 
- ułoŜenie kostek z ubiciem, 
- przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypełnienie nią 
  szczelin, 
- wypełnienie szczelin dylatacyjnych, 
- pielęgnację nawierzchni. 
 
5.12.2. Podbudowa 

Podbudowa pod drogi i place zgodnie z normą Norma PN-S-06102:1996. 
Podstawowe zalecenia normy: 
-mieszanka kruszyw powinna charakteryzować się krzywą uziarnienia (ciągłego) mieszczącą się między 
krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia (rys. poniŜej),  
-jako składniki mieszanki moŜna stosować: kruszywa łamane, Ŝwir i mieszanki, kruszywa z ŜuŜla 
wielkopiecowego kawałkowego (sezonowanego),  
-uziarnienie mieszanek: 0/32,5 mm i 0/63 mm,  
-wymiar największego ziarna kruszywa nie powinien przekraczać 2/3 grubości warstwy podbudowy układanej 
jednorazowo,  
-materiały do wykonywania podbudowy powinny spełniać wymagania dotyczące nie przenikania cząstek 
między podbudową a podłoŜem,  
-minimalna grubość warstw podbudowy powinna wynosić:  
dla kruszyw łamanych i ŜuŜli: 10 cm, dla kruszyw naturalnych: 12,5 cm, dla mieszanek kruszyw: 11 cm. 
 
5.12.3. Obramowanie nawierzchni - obrzeŜa 
 KrawęŜniki i obrzeŜa zaleca się ustawiać przed przystąpieniem do układania nawierzchni z kostki. Przed 
ich ustawieniem, poŜądane jest ułoŜenie pojedynczego rzędu kostek w celu ustalenia szerokości nawierzchni i 
prawidłowej lokalizacji krawęŜników. KrawęŜniki i obrzeŜa układać na ławie betonowej z betonu klasy B-10. 
 
5.12.4. Podsypka 

Grubość podsypki powinna wynosić po zagęszczeniu 5 cm. Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej 
grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1 cm. Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w 
betoniarkach, a następnie rozściela się na uprzednio zwilŜonej podbudowie, przy zachowaniu: 
- współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35, 
- wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niŜ R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. 

W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni 
podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami podsypka rozsypywała 
się. Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek od 3 do 
4 m. Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (np. 
ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi. Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-
piaskowej to po zawałowaniu nawierzchni naleŜy ją polać wodą w takiej ilości, aby woda zwilŜyła całą grubość 
podsypki. Rozścielenie podsypki z suchej zaprawy moŜe wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek o około 20 
m. Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone przed rozpoczęciem 
wiązania cementu w podsypce. 
 
5.12.5. Układanie nawierzchni z kostki 

Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek oraz deseń ich układania Wykonawca 
przedłoŜy do zaakceptowania Inwestorowi. Przed ostatecznym zaakceptowaniem kształtu, koloru, sposobu 
układania i wytwórni kostek.  
a) Warunki atmosferyczne 
UłoŜenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać przy temperaturze 
otoczenia nie niŜszej niŜ +5ºC. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli w ciągu dnia temperatura utrzymuje 
się w granicach od 0ºC do +5ºC, przy czym jeśli w nocy spodziewane są przymrozki kostkę naleŜy 
zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze słomy, papą itp.). Nawierzchnię na 
podsypce piaskowej zaleca się wykonywać w dodatnich temperaturach otoczenia. 
b) UłoŜenie nawierzchni 
Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Na większym 
fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału, w której niedopuszczalne 
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są róŜne odcienie wybranego koloru kostki. Układanie kostki naleŜy wykonywać ręcznie. Kostkę układa się 
około 1,5 cm wyŜej od projektowanej niwelety, poniewaŜ po procesie ubijania podsypka zagęszcza się. 
Powierzchnia kostek połoŜonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazów itp.) 
powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyŜej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm 
powyŜej korytek ściekowych (ścieków). Do uzupełnienia przestrzeni przy krawęŜnikach, obrzeŜach i 
studzienkach moŜna uŜywać elementy kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających 
wszystkie krawędzie róŜne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych 
wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką 
ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.). 
Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się zakończyć prowizorycznie 
około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki 
ułoŜonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem robót, prowizorycznie ułoŜoną nawierzchnię na podsypce 
piaskowej naleŜy rozebrać i usunąć wraz z podsypką. 
c) Ubicie nawierzchni  
Ubicie nawierzchni naleŜy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z tworzywa 
sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uŜywać walca. Ubijanie nawierzchni naleŜy prowadzić od 
krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne 
nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłuŜnym kostki. Po ubiciu 
nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) naleŜy wymienić na kostki całe. 
d) Spoiny 
Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 mm. W 
przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się aby osie spoin pomiędzy dłuŜszymi 
bokami tych kostek tworzyły z osią drogi kąt 45º, a wierzchołek utworzonego kąta prostego pomiędzy spoinami 
miał kierunek odwrotny do kierunku spadku podłuŜnego nawierzchni. Po ułoŜeniu kostek, spoiny naleŜy 
wypełnić zaprawą cementowo-piaskową, jeśli nawierzchnia jest na podsypce cementowo-piaskowej. Zaprawę 
cementowo-piaskową zaleca się przygotować w betoniarce, w sposób zapewniający jej wystarczającą płynność. 
Spoiny moŜna wypełnić przez rozlanie zaprawy na nawierzchnię i nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub 
rozgarniaczkami z piórami gumowymi. Przed rozpoczęciem zalewania kostka powinna być oczyszczona i 
dobrze zwilŜona wodą. Zalewa powinna całkowicie wypełnić spoiny i tworzyć monolit z kostkami. Przy 
wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową naleŜy zabezpieczyć przed zalaniem nią szczeliny dylatacyjne, 
wkładając zwinięte paski papy, zwitki z worków po cemencie itp. Po wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-
piaskową nawierzchnię naleŜy starannie oczyścić; szczególnie 
dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z róŜnymi deseniami układania. 
e) Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu 
Nawierzchnię na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem moŜna oddać do uŜytku 
bezpośrednio po jej wykonaniu. 
Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą cementowo-piaskową, po 
jej wykonaniu naleŜy przykryć warstwą wilgotnego piasku o grubości od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywać ją w stanie 
wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie od 2 tygodni (przy temperaturze średniej otoczenia nie niŜszej niŜ 
15ºC) do 3 tygodni (w porze chłodniejszej) nawierzchnię naleŜy oczyścić z piasku i moŜna oddać do uŜytku. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 

 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza placem budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych 
przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 
 
6.2. Kontrola, pomiary i badania 
 
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu: 
− określenie stanu terenu, 
− ustalenie składu betonu i zapraw, 
− ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy. 
 
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
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a) Wymagania ogólne 
Kontrola jakości wykonania konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych polega na sprawdzeniu zgodności z 
dokumentacją projektową oraz wymaganiami podanymi w normie PN-S-10040:1999 oraz niniejszej ST. 
Kontrola powinna być prowadzona wg ustalonego „Planu kontroli”, obejmującego między innymi podział 
obiektu na części podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe określenie zakresu, celu kontroli, 
częstotliwości badań, sposobu i ilość pobierania próbek. 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek sporządzenia „Planu kontroli”, który podlega zatwierdzeniu przez 
InŜyniera. 
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.  

b) Zakres kontroli i badań 

- Deskowanie: 
Kontrola deskowania przed przystąpieniem do betonowania musi być dokonana przez InŜyniera i potwier-
dzona wpisem do Dziennika Budowy. 
Deskowanie powinno odpowiadać wymaganiom zawartym w normach PN-S-10040:1999 i PN-93/S-10080 
oraz niniejszej SST. 
Sprawdzenie polega na: 
–  sprawdzeniu stanu technicznego deskowań uniwersalnych przed zastosowaniem, 
–  sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem, 
–  sprawdzeniu stateczności deskowania, 
–  sprawdzeniu szczelności deskowania, 
–  sprawdzeniu czystości deskowania, 
–  sprawdzeniu powierzchni deskowania, 
–  sprawdzeniu pokrycia deskowania środkiem antyadhezyjnym, 
–  sprawdzeniu klasy drewna i jego wad, 
–  sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania, 
–  sprawdzeniu geodezyjnym połoŜenia górnego poziomu betonowania. 
Wymagania i tolerancje podaje norma PN-S-10040:1999. 

- Zbrojenie: 
Kontrola zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania musi być dokonana przez InŜyniera i potwier-
dzona wpisem do Dziennika Budowy. 
Zbrojenie powinno być zgodne z dokumentacją projektową oraz odpowiadać wymaganiom zawartym w 
normach PN-S-10040:1999 i PN-91/S-10042, a takŜe niniejszej SST. 
Zakres sprawdzenia oraz wymagania i tolerancje podają powyŜej przytoczone normy. 

- Składniki mieszanki betonowej: 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych 
normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-08250 i niniejszą SST, oraz gromadzenie, przechowywanie i 
okazywanie InŜynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości stosowanych materiałów. 
Wykonawca musi posiadać własne laboratorium lub teŜ, za zgodą InŜyniera, zleci nadzór laboratoryjny 
niezaleŜnemu laboratorium. Wykonawca powinien umoŜliwi ć udział w badaniach InŜynierowi. 
NaleŜy opracować „Plan kontroli” jakości betonu uwzględniający badanie składników mieszanki 
betonowej, dostosowany do wymagań technologii produkcji. W „Planie kontroli” powinny być 
uwzględnione badania przewidziane normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszą ST, oraz 
ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych materiałów, a wymagane przez 
InŜyniera. 
W celu wykonania badań składników mieszanki betonowej naleŜy pobierać próbki. Ilość pobranych próbek 
powinna być określona w „Planie kontroli” jakości betonu, który podlega zatwierdzeniu przez InŜyniera. 

- Mieszanka betonowa: 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych 
normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszą SST, oraz gromadzenie, przechowywanie i 
okazywanie InŜynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych 
materiałów. 
Wykonawca musi posiadać własne laboratorium lub teŜ, za zgodą InŜyniera, zleci nadzór laboratoryjny 
niezaleŜnemu laboratorium. Wykonawca powinien umoŜliwi ć udział w badaniach InŜynierowi. 
NaleŜy opracować „Plan kontroli” jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W 
„Planie kontroli” powinny być uwzględnione badania przewidziane normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-
06250 i niniejszą SST, oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych 
zabiegów technologicznych, a wymagane przez InŜyniera. 
W celu wykonania badań mieszanki betonowej naleŜy pobierać próbki. Ilość pobranych próbek powinna 
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być określona w „Planie kontroli” jakości betonu, który podlega zatwierdzeniu przez InŜyniera. 
Mieszanka betonowa powinna mieć właściwości zgodne z postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz 
niniejszej SST. 

- Wbudowanie mieszanki betonowej: 
Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny być zgodne z normą PN-S-10040:1999 oraz niniejszą 
SST. 
Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyŜej przytoczona norma. 

- Pielęgnacja betonu: 
Warunki pielęgnacji betonu powinny być zgodne z normą PN-S-10040:1999 oraz niniejszą SST. 
Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyŜej przytoczona norma. 

-  Beton: 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych 
normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszą SST, oraz gromadzenie, przechowywanie i 
okazywanie InŜynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych 
materiałów. 
Wykonawca musi posiadać własne laboratorium lub teŜ, za zgodą InŜyniera, zleci nadzór laboratoryjny 
niezaleŜnemu laboratorium. Wykonawca powinien umoŜliwi ć udział w badaniach InŜynierowi. 
NaleŜy opracować „Plan kontroli” jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W 
„Planie kontroli” powinny być uwzględnione badania przewidziane normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-
06250 i niniejszą SST, oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych 
zabiegów technologicznych, a wymagane przez InŜyniera. 
W celu wykonania badań betonu naleŜy pobierać próbki. Ilość pobranych próbek powinna być określona w 
„Planie kontroli” jakości betonu, który podlega zatwierdzeniu przez InŜyniera. 
Beton powinien mieć właściwości zgodne postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST. 

- Kontrola wykończenia powierzchni betonu: 
Wykończenie powierzchni betonu powinno być zgodne z dokumentacją projektową, postanowieniami 
normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST. 
Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podaje powyŜej przytoczona norma. 

- Kontrola sprzętu: 
Sprzęt powinien być zgodny z postanowieniami niniejszej SST. Sprawdzenie polega na: 
–  kontroli miejsca przechowywania czynników produkcji, 
–  sprawdzeniu urządzeń do waŜenia i mieszania, 
–  sprawdzeniu betoniarki, 
–  sprawdzeniu samochodów do przewozu mieszanki betonowej, 
–  sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki betonowej, 
–  sprawdzeniu urządzeń do zagęszczania mieszanki betonowej, 
–  sprawdzeniu urządzeń do pielęgnacji i obróbki betonu. 

− Wszystkie roboty ujęte w niniejszej ST podlegają odbiorowi, a ocena poszczególnych etapów robót 
potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 

 
7. OBMIAR ROBÓT. 
 
 Obmiar robót polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robót i wbudowanych materiałów. 
Obmiar robót wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w księdze obmiarów. Obmiar obejmuje roboty 
zawarte w kontrakcie oraz roboty dodatkowe. Roboty są podane w jednostkach zgodnych z kosztorysem 
ofertowym. Obmiar powinien być wykonany w sposób jednoznaczny i zrozumiały; dla robót zanikających 
przeprowadza się go w czasie ich wykonywania, dla robót zakrywalnych – przed ich zakryciem. Obmiary 
skomplikowanych powierzchni i kubatur powinny być uzupełnione szkicami w księdze obmiarów lub dołączone 
w formie załącznika. 
 
7.1. Jednostka obmiarowa 

Powierzchnia (m2) muru, okładzin, ścianek działowych, posadzek, tynków, wylewek betonowych. 
Pozostałe wg przedmiaru robót. 

 
 

 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
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Celem odbioru jest sprawdzenie zgodności wykonania robót z umową oraz określenie ich wartości 
technicznej. 
 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, wpisów do 
dziennika budowy i sprawdzenia z dokumentacją projektową. 
 
8.2. Odbiór końcowy 
Odbiorowi końcowemu wg PN-81/B-10725  i PN-91/B-10728  podlega: 
− sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające na sprawdzeniu 

protokółów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych częściowych), 
 Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu, szczegółowo 
omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji 
przeprowadzającej badania. 
 Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego naleŜy uznać za dokładne, jeŜeli wszystkie 
wymagania (badanie dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały spełnione. 
 JeŜeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, naleŜy ocenić jego 
wpływ na stopień sprawności działania przewodu i w zaleŜności od tego określić konieczne dalsze 
postępowanie. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 
Zgodnie z obmiarem po odbiorach poszczególnych robót. 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 
Normy: 
 
PN-EN 206-1:2003 Beton; 
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości; 
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości; 
PN-EN 196-6:1997  Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia; 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki; 
PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami; 
PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie; 
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek; 
PN-88/B-06250  Beton zwykły; 
PN-80/B-06259 Beton komórkowy; 
PN-ENV 206-1:2002 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność; 
PN-EN 197-1:2002  Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego uŜytku; 
PN-EN 197-2:2002  Cement. Część 2: Ocena zgodności; 
PN-86/B-06712  Kruszywa mineralne do betonu; 
PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych; 
PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności alkaicznej; 
PN-78/B-06714/15  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego; 
PN-EN 933-1:2000  Badania geometrycznych właściwości kruszyw  
Część 1: Oznaczenie składu ziarnowego. Metoda przesiewu; 
PN-78/B-06714/16  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziaren; 
PN-EN 933-4:2001  Badania geometrycznych właściwości kruszyw.  
Część 4: Oznaczenie kształtu ziaren; 
PN-78/B-06714/12  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych; 
PN-88/B-06714/48  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń w postaci gliny; 
PN-78/B-06714/13  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości pyłów mineralnych; 
PN-77/B-06714/18  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości; 
PN-EN 1925:2001  Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczenie współczynnika nasiąkliwości kapilarnej; 
PN-88/B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw; 
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PN-EN 934-2:2002  Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu, Część 2: Domieszki do betonu. Definicje, 
wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie; 
PN-EN 934-6:2002  Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Część 6: Pobieranie próbek, kontrola zgodności i 
ocena zgodności; 
PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie; 
PN-ISO 6935-1/Ak:1998  Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju; 
PN-ISO 6935-2:1995 Stal do zbrojenia betonu. Pręty Ŝebrowane; 
PN-ISO 6935-2/Ak:1998  Stal do zbrojenia betonu. Pręty Ŝebrowane. Dodatkowe wymagania stosowane w 
kraju; 
PN-89/H-84023.06 Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu; 
PN-82/H-93215  Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu; 
PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące tarcicy; 
PN-EN 844-1:2001  Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla drewna okrągłego i 
tarcicy; 
PN-82/D-94021  Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi; 
PN-EN 10230-1:2003  Gwoździe z drutu stalowego; 
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze; 
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno; 
PN-B-27617/A1:1997  Papa asfaltowa na tekturze budowlanej; 
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych; 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i 
badania techniczne przy odbiorze; 
PN-68/B-10020  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze; 
PN-B-12050:1996  Wyroby budowlane ceramiczne; 
PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki; 
PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze; 
PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Okładzina kamienna. Wymagania w zakresie wykonywania i badania 
przy odbiorze; 
PN-62/C-81502  Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań; 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane; 
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne; 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe; 
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe; 
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz; 
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.  
 
 


