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         BUDYNEK ZAPLECZA 
 

CPV 45111200-0 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA     

 

   ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót rozbiórkowych, usuwania z powierzchni muru ceglanego mchów, porostów glonów, oraz 

mycie powierzchni muru. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie robót przygotowawczych 

W zakres tych robót wchodzą: 

- usuwanie z powierzchni muru mchów, porostów i glonów 

- mycie powierzchni muru 

- rozbiórka korony ściany 

- rozbiórka pokrycia z papy 

- rozbiórka elementów konstrukcji betonowych 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru. 

2. Materiały 

2.1. Dla robót ww materiały nie występują. 

3. Sprzęt 

3.1. Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt. 

       Do mycia muru parą wodną pod ciśnieniem należy zastosować wytwornicę pary Karcher 

4. Transport 

Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. 

Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 
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5. Wykonanie robót 

5.1. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 

– teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP, 

– zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną, instalację teletechniczną i wodno-

kanalizacyjną oraz wszelkie istniejące uzbrojenie. 

5.2. Roboty rozbiórkowe 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 

poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

(1)  Pokrycie dachowe rozbierać ręcznie. Materiał poza obręb budynku znosić lub spuszczać 

rynnami w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem. 

 (2)  Więźbę dachową rozbierać ręcznie. Materiał odnieść poza obręb budynku. 

(3)  Elementy stolarki i ślusarki o ile zostaną zakwalifikowane przez właściciela obiektu do 

odzysku wykuć z otworów, oczyścić, i składować. 

6. Kontrola jakości robót 

Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. do 5.2. 

7.  Obmiar robót 

Jednostki obmiaru musza być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej , 

kosztorysowej i przedmiarze robót. 

8.  Odbiór robót 

Wszystkie roboty objęte SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9.  Podstawa płatności 

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez inspektora 

nadzoru  mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 

10. Uwagi szczegółowe 

10.1. Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje inspektora nadzoru .  

10.2. Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji inspektora nadzoru. 
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CPV 45262500-6 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ROBOTY MUROWE 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru murów z materiałów ceramicznych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie murów zewnętrznych i wewnętrznych jak; 

- Ściany z cegły pełnej gotyckiej – zamurowanie otworów, przemurowanie górnej partii kurtyny oraz 

korony muru, rekonstrukcja muru przy furcie 

- Naprawa powierzchni murów 

- Wykonanie sklepień i łęków odcinkowych 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru. 

2.  Materiały 

2.1. Woda zarobowa do zapraw PN-EN 1008:2004 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 

organiczne, oleje i muł. 

2.2. Wyroby ceramiczne 

2.2.1. Cegła budowlana pełna gotycka klasy 15  

• Cegła budowlana pełna gotycka powinna odpowiadać aktualnej normie 

państwowej. 

• Dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub z jednym 

pęknięciem przechodzącym przez całą grubość cegły o długości powyżej 6mm nie może 

przekraczać dla cegły – 10% cegieł badanych. 

• Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 24%. 

• Wytrzymałość na ściskanie 15,0 MPa 
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• Gęstość pozorna 1,7-1,9 kg/dm3 

•  Współczynnik przewodności cieplnej 0,52-0,56 W/mK 

•  Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do –15°C i 

odmrażania – brak uszkodzeń po badaniu. 

•  Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła puszczona z wysokości 

1,5m na inne cegły nie rozpadła się. 

2.5. Zaprawa cementowo wapienna na bazie wapna trasowego 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy M-3 

cement:  wapno trasowe  piasek 

1  :  1  :  6 

– Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 

– Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po 

jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 

Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów 

lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od 

chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno trasowe . 

3.  Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4.  Transport 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub 

utratą stateczności. 

5. Wykonanie robót 

Wymagania ogólne: 

a) Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do 

pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów. 

b) W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne.  

c) Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów 

wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. 

d) Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 

Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze 

polewać lub moczyć w wodzie. 

e) Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 

f) Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C. 

g) W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów 

powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez 

przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan 
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techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. 

5.1. Mury z cegły pełnej 

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych. 

– 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17 

mm, a minimalna 10 mm, 

– 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna 

nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna – 5 mm. 

Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania 

nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 

5.1.2. Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych. 

Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 15% 

całkowitej liczby cegieł. 

a) Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), 

należy przestrzegać zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru. 

b) Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o 

grubości różniącej się więcej niż o 5mm należy wykonywać na strzępia zazębione boczne. 

6.  Kontrola jakości 

6.1. Materiały ceramiczne 

Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie: 

• sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami 

stawianymi w dokumentacji technicznej, 

• próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

– wymiarów i kształtu cegły, 

– liczby szczerb i pęknięć, 

– odporności na uderzenia, 

– przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 

W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom 

laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 

6.2. Zaprawy 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 

konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów po-

winny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

6.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli 

Dopuszczalne odchyłki [mm]  Rodzaj odchyłek 
mury spoinowane mury niespoinowane 

Zwichrowania i skrzywienia: 
– na 1 metrze długości 
– na całej powierzchni 

 
3  

10 

 
6 

20 
Odchylenia od pionu 
– na wysokości 1 m 
– na wysokości kondygnacji 
– na całej wysokości 

 
3 
6 

20 

 
6 

10 
30 

Odchylenia każdej warstwy od poziomu 
– na 1 m długości 
– na całej długości 

 
1 

15 

 
2 

30 
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Odchylenia górnej warstwy od poziomu 
– na 1 m długości 
– na całej długości 

 
1 

10 

2 
10 

Odchylenia wymiarów otworów w świetle  
o wymiarach: 
do 100 cm                 szerokość 
                                  wysokość 
ponad 100 cm 
                                  szerokość 
                                  wysokość 

 
 

+6, –3 
+15, –1 

 
+10, –5 

+15, –10 

 
 

+6, –3 
+15, –10  

 
+10, –5 

+15, –10 

 

7.  Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest – m2 muru o odpowiedniej grubości. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora 

nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8.  Odbiór robót 

8.1. Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. 

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

a) dokumentacja techniczna, 

b) dziennik budowy, 

c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 

f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 

8.2. Wszystkie roboty objęte SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9.  Podstawa płatności 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 

Cena obejmuje: 

– dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 

– wykonanie ścian, naroży, przewodów dymowych i wentylacyjnych 

– ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań 

– uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów 

10.  Przepisy związane 

PN-68/B-10020  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 

PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 

powszechnego użytku. 

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 

          PN-88/B-30001         Cement portlandzki 
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     CPV454 22000-1 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ROBOTY CIESIELSKIE 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót ciesielskich. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót wymienionych w SST 

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie robót ciesielskich występujących w obiekcie. 

W zakres tych robót wchodzą: 

- wykonanie krążyn do deskowań łukowych 

- wykonanie deskowań 

- wykonanie i montaż konstrukcji szkieletowej 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru. 

2.  Materiały 

2.1. Drewno 

Do robót ciesielskich stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi.. 

Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB – Instrukcja techniczna 

w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i 

ogniem. 

Dla robót wymienionych w pozycji 1.3. 

stosuje się drewno klasy K27 

według normy państwowej 

–  PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi. 

2.1.1. Wilgotność drewna stosowanego do robót ciesielskich powinna wynosić nie więcej niż: 

– dla konstrukcji na wolnym powietrzu – 23% 

– dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem – 20%. 
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2.1.2. Tolerancje wymiarowe tarcicy 

a) odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe: 

– w długości:  do + 50 mm lub do –20 mm dla 20% ilości 

– w szerokości:  do +3 mm lub do –1mm 

– w grubości:  do +1 mm lub do –1 mm 

b) odchyłki wymiarowe bali jak dla desek 

c) odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe: 

• dla łat o grubości do 50 mm: 

– w grubości:  +1 mm i –1 mm dla 20% ilości 

– w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 

• dla łat o grubości powyżej 50 mm: 

– w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 

– w grubości:  +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 

d) odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 

mm i –2 mm. 

e)  odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i –2 

mm. 

2.2. Łączniki 

2.2.1. Gwoździe 

Należy stosować: gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12 

2.2.2. Śruby 

Należy stosować: 

Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN – ISO 4014:2002 

Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121 

2.2.3. Nakrętki: 

Należy stosować: 

Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002 

Nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151. 

2.2.4. Podkładki pod śruby 

Należy stosować: 

Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010 

2.2.5. Wkręty do drewna 

Należy stosować: 

Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501 

Wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503 

Wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505 

2.2.6. Środki ochrony drewna 

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia 

powinny być stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania. 

a) Środki do ochrony przed grzybami i owadami 

b) Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem 
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2.3. Składowanie materiałów  

2.3.1.  Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym lub 

odizolowanym od elementów warstwą folii. 

Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych w taki 

sposób aby nie powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od podłoża nie 

powinna być mniejsza od 20 cm. 

2.3.2.  Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach w 

zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem czynników 

atmosferycznych. 

3.  Sprzęt 

Do transportu należy używać dowolnego sprzętu. 

– sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. 

– stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, 

zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją. 

Stanowisko robocze powinno być odebrane przez inspektora nadzoru. 

4.  Transport 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

Sposób składowania wg punktu 2.3. 

5.  Wykonanie robót 

5.1.  Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które zapewnią 

osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. 

5.2. Konstrukcja szkieletowa 

5.2.1. Rozstaw i przekrój belek i słupów powinien być zgodny z dokumentacją techniczną. 

5.2.2. Dopuszcza się następujące odchyłki: 

– w rozstawie belek i słupów do 3 cm 

– w odchyleniu od poziomu do 2 mm na 1 m długości. 

5.2.3. Belki i słupy powinny być kotwione w ścianach zgodnie z rysunkami projektu budowlanego. 

6.  Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami 

podanymi w punkcie 5. 

Roboty podlegają odbiorowi. 

7.  Obmiar robót 

Jednostkami obmiaru są: 

- dla wykonanie krążyn do deskowań łukowych - mb 

- dla wykonanie deskowań – m2 

-  dla wykonanie i montaż konstrukcji szkieletowej – m3 
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8.  Odbiór robót 

Wszystkie roboty objęte SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9.  Podstawa płatności 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 

Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST. 

10. Przepisy związane 

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne  

i projektowanie. 

PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące 

tarcicy. 

PN-EN 844-1:2001  Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla 

drewna okrągłego i tarcicy. 

PN-82/D-94021  Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami 

wytrzymałościowymi. 

PN-EN 10230-1:2003  Gwoździe z drutu stalowego. 

PN-ISO 8991:1996 .............................................................................. System oznaczenia części złącznych. 
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CPV 45410000-4 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ROBOTY  TYNKARSKIE 

1. Wstęp. 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru tynków. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie boni portalu z tynku trójwarstwowego z zastosowaniem wapna trasowego. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru. 

2.  Materiały. 

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 

organiczne, oleje i muł. 

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 

2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: 

– nie zawierać domieszek organicznych, 

– mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 

średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

2.2.2.  Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – 

średnioziarnisty. 

2.2.3.  Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 

0,5 mm. 

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne (dla wykonania bonii 

• Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 

• Przygotowanie zaprawy powinno być wykonywane mechanicznie. 

• Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie 

wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
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• Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

• Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem 

żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura 

otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 

• Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno trasowe, które powinno 

tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy 

zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju 

cementu i wapna. 

3.  Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4.  Transport 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub 

utratą stateczności. 

5.  Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków 

a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty 

stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone 

ościeżnice drzwiowe i okienne. 

b) Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie 

nastąpi spadek poniżej 0°C. 

W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 

środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych 

w okresie obniżonych temperatur”. 

c) Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 

nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 

W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i tward-

nienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 

5.2. Przygotowanie podłoży 

5.2.1. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć 

plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% 

roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. 

Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 

5.3. Wykonywania tynków trójwarstwowych 

5.3.1. Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków należy 

wykonać według pasów i listew kierunkowych. 

5.3.2. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas 

zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 

Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne – w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w 

tynkach zewnętrznych o stosunku 1:1:2. 



 13 

6.  Kontrola jakości 

6.1. Zaprawy 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsys-

tencję w sposób podany w obowiązującej normie. 

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

7.  Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót są mb dla boni, m² dla tynków boni. Ilość robót określa się na podstawie 

projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8.  Odbiór robót 

8.1. Odbiór podłoża 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Podłoże 

powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po 

dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą. 

8.2. Odbiór tynków 

8.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być 

zgodne z dokumentacją techniczną. 

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii 

prostej – nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m. 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

– pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu, 

– poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni 

między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 

8.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady: 

– wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli prze-

nikających z podłoża, pilśni itp., 

– trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek nie-

dostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

9.  Podstawa płatności 

Tynki wewnętrzne i zewnętrzne. 

Płaci się za ustaloną ilość mb boni i m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

– przygotowanie zaprawy, 

– dostarczenie materiałów i sprzętu, 

– ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 

– umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 

– reperacje tynków po dziurach i hakach, 

– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 

10.  Przepisy związane 
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PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych  

i wytrzymałościowych.PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. 

Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 

PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane. 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
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CPV 45320000-6 

 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ROBOTY IZOLACYJNE TERMICZNE 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru izolacji. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie izolacji  w obiekcie objętym przetargiem. Są to: 

- Izolacja termiczna pozioma na wierzchu konstrukcji stropu. 

- Ocieplenie ścian wieży. 

- Izolacja połaci dachowej z folii wysokoparoprzepuszczalnej 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru. 

2.  Materiały 

2.1. Wymagania ogólne 

2.1.1. Wszelkie materiały do wykonywania izolacji powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 

normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego 

stosowania w budownictwie. 

2.1.2. Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany 

w normach państwowych i świadectwach ITB. 

2.2. Materiały do izolacji termicznej poziomej na płycie stropowej 

2.2.1. Styropian 

Styropian odmiany M-20 samogasnący.  

Wymagania 

- wytrzymałość na ściskanie  - 195 kPa 

- współczynnik przewodności ciepła – 0,035 W/mK 

- chłonność wody po 24 godz. – o,65 % 

• wymiary: 

– długość –1000 mm – dopuszczalne odchyłki ±0,5% 

– szerokość –500 mm – dopuszczalne odchyłki ±1,5 mm 
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– grubość – 100 mm– dopuszczalne odchyłki ±0,5%. 

a) Pakowanie. 

Płyty styropianowe pakowane w paczkach o objętości 0,30 m³. Na opakowaniu powinna być 

naklejona etykieta zawierająca nazwę zakładu, oznaczenie, nr partii, datę produkcji i ilość. 

b) Przechowywanie 

Płyty styropianowe należy przechowywać w opakowaniu z dala od źródeł ognia. 

2.3. Materiały do ocieplenia ścian 

 2.3.1. Mineralna ,zaprawa klejowa do przyklejania i szpachlowania płyt styropianowych 

Wymagania 

- kolor – biały lub szary 

- rodzaj środka wiążącego – cement uszlachetniony sproszkowanymi żywicami syntetycznymi 

- czas wiązania – przy temp. +20º C i wilgotności powietrza 65% ok.. 24 godz. 

a). Pakowanie 

- wielowarstwowe worki papierowe, zabezpieczone przed przenikaniem wilgoci folia polietylenową. 

b). Przechowywanie 

- w pomieszczeniach suchych, chronionych przed zawilgoceniem – do 6 m-cy. 

2.3.2. Styropian jak w poz. 2.2. – gr. 10 cm. 

2.3.3. Siatka zbrojeniowa z włókna szklanego 

Właściwości 

- wymiary oczek siatki 4.0x 3.0 mm 

- ciężar 165 g/m² 

- siła zrywająca wg DIN 61 854 – 1800 N/5cm 

- wydłużenie wg DIN 61 854 – 4,0% 

a). Pakowanie 

- rolki o szerokości standardowej 1,0 m i długości 50,0 m. 

b). Przechowywanie 

- przechowywać w oryginalnych opakowaniach w temperaturach nie niższych niż +4º C, w miejscach nie 

narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. 

2.3.4. Jednowarstwowy tynk zagładzany rękawicą z zaprawy na bazie wapna trasowego. 

2.4. Materiał do izolacji połaci dachowej 

Folia wysokoparoprzepuszczalna 

Właściwości 

- wytrzymałość na rozciąganie – 140 N/5 cm 

- przepuszczalność pary wodnej ≥1300 g/m²/24 h 

- klasa odporności pożarowej  B 

- odporność na bezpośrednie oddziaływanie czynników atmosferycznych – 3 miesiące 

a) Pakowanie 

- rolki o szerokości 1500 mm i długości 50 mb. 

b) Przechowywanie 

- w oryginalnych opakowaniach w temperaturze min. 4º C, w miejscach nie narażonych na bezpośrednie 

działanie promieni słonecznych. 
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3.  Sprzęt 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4.  Transport 

Płyty styropianowe należy przewozić w opakowaniu z zachowaniem przepisów BHP i ruchu drogowego 

dowolnymi środkami transportowymi. 

5.  Wykonanie robót 

5.1. Izolacja termiczna pozioma 

5.1.1. Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. 

5.1.2. Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty styropianowe należy układać 

na styk bez szczelin. 

Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień. 

5.1.4.  W czasie przerw w pracy wbudowane materiały należy chronić przed zawilgoceniem (przez 

nakrycie folią lub papą). 

5.2. Ocieplenie ścian 

Prace prowadzić w temperaturze powyżej +5º C. 

Podłoże musi być mocno związane, suche i oczyszczone. Zaprawę klejową wymieszać z wodą wg 

instrukcji producenta. Dobrze wymieszana zaprawa powinna tworzyć jednorodną, gęstą masę, 

którą przed użyciem należy odstawić na około 15 min. celem całkowitego rozpuszczenia 

dodatków. Gotową do użycia zaprawę należy wykorzystać w czasie 2 godzin. 

Płyty styropianowe przycięte na miarę kleić na styk, bez szczelin. Ze względu na małe powierzchnie 

płyty nie wymagają kołkowania. 

 Siatkę wtapia się w nałożoną za pomocą pacy masę klejową. Po zatarciu siatki po upływie 24 godzin 

podłoże należy zagruntować, następnie po 24 godzinach nałożyć tynk jednowarstwowy zacierany 

rękawicą.  

5.3. Izolacja połaci dachowej 

Folię dachową należy rozwijać drukiem do góry i układać pasami równoległymi do okapu. Zakład 

powinien wynosić 10 cm. Folię mocować do krokwi za pomocą kontrłat. Folię zakończyć u 

dołu dachu na blasze okapowej. 

6.  Kontrola jakości 

6.1. Materiały izolacyjne. 

• Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta 

przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub 

innym równorzędnym dokumentem. 

• Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez 

producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

• Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z 

dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z 

wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z 

zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z 
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postanowieniami normy państwowej. 

• Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie 

odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

6.2. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

7.  Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora 

nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8.  Odbiór robót 

8.1. Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć bezpośrednio po wykonaniu, w przypadku foli dachowej 

przed położeniem dachowki.. 

Podstawę do odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: 

a) dokumentacja techniczna, 

b) dziennik budowy, 

c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 

9.  Podstawa płatności 

Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

– dostarczenie materiałów, 

– przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 

– zagruntowanie podłoża  

– uporządkowanie stanowiska pracy. 

10.  Przepisy związane 

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.  

Płyty styropianowe.  
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CPV 45262310-7                                                                                                                                                               

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ZBROJENIE BETONU 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące zbrojenia betonu 

w konstrukcji płyty żelbetowej wykonywanej na mokro.  

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie zbrojenia betonu. 

W zakres tych robót wchodzą: 

- Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi żebrowanymi ze stali  A-III. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru. 

2. Materiały 

2.1. Stal zbrojeniowa 

Klasy A-III, gatunki 34GS 

Własności mechaniczne i technologiczne stali: 

Własności mechaniczne i technologiczne prętów powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 

10025:2002.  

 Odbiór stali na budowie. 

Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być zaopatrzony 

każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać: 

– znak wytwórcy, 

– średnicę nominalną, 

– gatunek stali, 

– numer wyrobu lub partii, 

– znak obróbki cieplnej. 

Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący: 

– na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub 

innych zanieczyszczeń, 

– odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się mieścić w gra-
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nicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych, 

– pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej większego 

niż 5 mm na 1 m długości pręta. 

Magazynowanie stali zbrojeniowej. 

Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem. 

3.  Sprzęt 

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4.  Transport 

Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu żeby uniknąć trwałych 

odkształceń, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

5.  Wykonanie robót 

5.1. Wykonywanie zbrojenia 

a) Czystość powierzchni zbrojenia. 

• Pręty przed ich użyciem do zbrojenia należy oczyścić z zendry, luźnych płatków 

rdzy, kurzu i błota, 

• Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy 

opalać np. lampami lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 

• Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian 

we właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 

b) Przygotowanie zbrojenia. 

• Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być 

wyprostowane. 

• Rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu (zbrojenie krzyżowe fi 6 

mm co 12 cm) z równoczesnym zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002. 

• Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-B-

03264:2002 

• Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim. 

c) Montaż zbrojenia. 

• Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 

• Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio 

w deskowaniu. 

• Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia 

prętów oznaczonego w projekcie. 

• Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie 

podpierać podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości 

otulenia. 
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6.  Kontrola jakości 

Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz z podanymi 

wyżej wymaganiami. 

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 

7.  Obmiar robót 

Jednostką obmiarową jest 1 tona. 

Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (t) zmontowanego zbrojenia, tj. łączną długość 

prętów  pomnożoną przez ich ciężar jednostkowy t/mb. 

Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu 

wiązałkowego. 

Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o 

średnicach większych od wymaganych w projekcie. 

8.  Odbiór robót 

Wszystkie roboty objęte SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz 

odbioru końcowego. 

8.1. Odbiór zbrojenia 

• Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez 

inspektora nadzoru oraz wpisany do dziennika budowy. 

• Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi. 

9.  Podstawa płatności 

Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 tonę. Cena obejmuje dostarczenie materiału, 

oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie, łączenie oraz montaż zbrojenia za pomocą drutu 

wiązałkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszą specyfikacją, a także oczyszczenie terenu 

robót z odpadów zbrojenia i usunięcie ich poza teren robót. 

10.  Przepisy związane 

PN-89/H-84023/06  Stal do zbrojenia betonu. 

PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie.  
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CPV 45262311-4 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

BETON0WANIE KONSTRUKCJI 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót betoniarskich. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie betonowania płyty na stropie wieży. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru. 

2.  Materiały 

2.1. Składniki mieszanki betonowej 

(1) Cement 

a) Rodzaje cementu 

Cement portlandzki bez dodatków mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o marce „25” dla 

betonu klasy B 15. 

b) Opakowanie 

Cement powinien być pakowany w worki papierowe WK, co najmniej trzywarstwowe, wg PN-

76/P-79005. 

Masa worka z cementem powinna wynosić 25 kg. Na workach powinien być umieszczony trwały, 

wyraźny napis zawierający następujące dane: 

• oznaczenie 

• nazwa wytwórni i miejscowości 

• masa worka z cementem 

• data wysyłki 

• termin trwałości cementu. 
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• Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się 

przeprowadzenie kontroli obejmującej: 

– sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w 

palcach i nie rozpadających się w wodzie. 

W przypadku, gdy w/w kontrola wykaże niezgodność z normami cement nie może być użyty 

do betonu. 

c) Magazynowanie i okres składowania 

• Miejsce przechowywania cementu musi być suche, zadaszone i zabezpieczone 

przed opadami. 

(2) Kruszywo. 

a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie. 

Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-B-

06712/A1:1997, z tym że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu. 

Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 

– 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 

– 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej 

do kierunku betonowania. 

3. Sprzęt 

Betoniarka o pojemności min 150 l. 

4.  Transport 

4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej 

(1) Środki do transportu betonu (w przypadku zamówienia betonu gotowego). 

• Mieszanka betonowa powinna być transportowana tzw. gruszką 

 (2) Czas transportu i wbudowania 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C 

70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C 

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C 

5.  Wykonanie robót 

5.1. Zalecenia ogólne 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-

06251. 

Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do 

dziennika budowy. 

Podawanie i układanie mieszanki betonowej 

Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe 

ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu 

pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej 

konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 

Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych 
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z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą 

wielkość otuliny. 

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą 

spada.  

Zagęszczanie betonu 

Zagęszczanie mieszanki betonowej należy wykonać wibratorem powierzchniowym. 

Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym w jednym miejscu powinien wynosić od 30 do 60 

sekund. 

 Płytę należy wykonać bez przerwy w betonowaniu  

Pobranie próbek i badanie. 

Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych 

normą PN-EN 206-1:2003   

5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

(1) Temperatura otoczenia 

• Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, 

zachowując warunki umożliwiające 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 inspektora nadzoru oraz zapewnienia mieszanki betonowej o 

temperaturze +20°C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą 

ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 

(2) Zabezpieczenie podczas opadów 

Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek 

wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon 

wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 

• Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony 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 poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu 

należy wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i 

podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 

5.4. Pielęgnacja betonu 

(1) 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. 

• Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż 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). 

• Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 



 25 

1008:2004. 

• W czasie dojrzewania beton powinien być chroniony przed uderzeniami i drganiami. 

(2) Okres pielęgnacji 

• Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. 

Polewanie betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania. 

5.5. Wykańczanie powierzchni betonu 

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń 

Po rozdeskowaniu płyty należy: 

• 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 powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko 

wyszczotkować wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste. 

6.  Kontrola jakości 

Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz podanymi wyżej 

wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi. 

7.  Obmiar robót 

Jednostkami obmiaru są: 

– 1 m3 wykonanej konstrukcji. 

8.  Odbiór robót 

Wszystkie roboty objęte SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad podanych 

powyżej. 

9.  Podstawa płatności 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. 

Cena jednostkowa obejmuje : 

– dostarczenie niezbędnych czynników produkcji 

– oczyszczenie podłoża 

– wykonanie deskowania z rusztowaniem 

– ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych 

otworów, zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni 

– pielęgnację betonu 

– rozbiórką deskowania i rusztowań 

– oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granice obiektu. 

10.  Przepisy związane 

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. 
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PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami. 

PN-B-03002/Az2:2002  Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i oblicznie. 

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 

 

 

 CPV 45261100-5 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

KONSTRUKCJE DACHOWE DREWNIANE 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru konstrukcji dachowych drewnianych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót wymienionych w SST 

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie i montaż konstrukcji drewnianych występujących w obiekcie. 

W zakres tych robót wchodzą: 

- Wykonanie i montaż konstrukcji dachowej. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru. 

2.  Materiały 

2.1. Drewno 

Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i 

ogniem. 

Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB – Instrukcja techniczna 

w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i 

ogniem. 

Dla robót - stosuje się drewno klasy K27 

według następujących norm państwowych: 

–  PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi. 

–  PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
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2.1.1. Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje poniższa tabela. 

Oznaczenie Klasa drewna 

 K27 

Zginanie  27 

Rozciąganie wzdłuż włókien  0,75 

Ściskanie wzdłuż włókien  20 

Ściskanie w poprzek włókien  7 

Ścinanie wzdłuż włókien  3 

Ścinanie w poprzek włókien  1,5 

 

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy 

Wady K27 

Sęki w strefie marginalnej  1/4 do 1/2 

Sęki na całym przekroju  1/4 do 1/3 

Skręt włókien  do 10% 

Pęknięcia, pęcherze, zakorki i zbitki: 
a) głębokie   
b) czołowe  

 
1/2  
1/1 

Zgnilizna                                                                                                        niedopuszczalna 

Chodniki owadzie                                                                                           niedopuszczalne 

Szerokość słojów  6 mm 

Oblina  dopuszczalna na długości dwu krawędzi zajmująca do 1/4 szerokości 
lub długości 

Krzywizna podłużna 

a) płaszczyzn  30 mm – dla grubości do 38 mm 

 10 mm – dla grubości do 75 mm 

b) boków  10 mm – dla szerokości do 75 mm 

5 mm – dla szerokości > 250 mm 

Wichrowatość  6% szerokości 

Krzywizna poprzeczna 4% szerokości 

Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu. 

Nierówność płaszczyzn – płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki prostopadłe, odchylenia 

w granicach odchyłek. 

Nieprostopadłość niedopuszczalna. 

2.1.3. Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej niż: 

– dla konstrukcji na wolnym powietrzu – 23% 

– dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem – 20%. 

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy 

d) odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe: 

– w długości:  do + 50 mm lub do –20 mm dla 20% ilości 

– w szerokości:  do +3 mm lub do –1mm 

– w grubości:  do +1 mm lub do –1 mm 

e) odchyłki wymiarowe bali jak dla desek 

f) odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe: 
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• dla łat o grubości do 50 mm: 

– w grubości:  +1 mm i –1 mm dla 20% ilości 

– w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 

• dla łat o grubości powyżej 50 mm: 

– w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 

– w grubości:  +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 

d) odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 

mm i –2 mm. 

e)  odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i –2 

mm. 

2.2. Łączniki 

2.2.1. Gwoździe 

Należy stosować: gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12 

2.2.2. Śruby 

Należy stosować: 

Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN – ISO 4014:2002 

Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121 

2.2.3. Nakrętki: 

Należy stosować: 

Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002 

Nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151. 

2.2.4. Podkładki pod śruby 

Należy stosować: 

Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010 

2.2.5. Wkręty do drewna 

Należy stosować: 

Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501 

Wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503 

Wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505 

2.2.6. Środki ochrony drewna 

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia 

powinny być stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzją nr 2/ITB-ITD/87 z 

05.08.1989 r. 

c) Środki do ochrony przed grzybami i owadami 

d) Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem 

e) Środki zabezpieczające przed działaniem ognia. 

2.3. Składowanie materiałów i konstrukcji 
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2.3.1.  Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym lub 

odizolowanym od elementów warstwą folii. 

Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych w taki 

sposób aby nie powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od podłoża nie 

powinna być mniejsza od 20 cm. 

2.3.2.  Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach w 

zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem czynników 

atmosferycznych. 

2.4. Badania na budowie 

Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację 

inspektora nadzoru. 

Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza inspektor nadzoru wpisem do 

dziennika budowy. 

3.  Sprzęt 

Do transportu i montażu konstrukcji należy używać dowolnego sprzętu. 

– sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. 

– stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, 

zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją. 

Stanowisko robocze powinno być odebrane przez inspektora nadzoru. 

4.  Transport 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub 

utratą stateczności. 

Sposób składowania wg punktu 2.3. 

5.  Wykonanie robót 

5.1.  Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które zapewnią 

osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. 

5.2.  Więźba dachowa 

5.2.1.  Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną. 

5.2.2.  Przy wykonywaniu jednakowych elementów należy stosować wzorniki z ostruganych desek lub ze 

sklejki. Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić do 1 mm. 

5.2.3.  Długość elementów wykonanych według wzornika nie powinny różnić się od projektowanych 

więcej jak 0,5 mm. 

5.2.4.  Dopuszcza się następujące odchyłki: 

– w rozstawie belek lub krokwi: 

do 2 cm w osiach rozstawu belek 

do 1 cm w osiach rozstawu krokwi 

– w długości elementu do 20 mm 

– w odległości między węzłami do 5 mm 
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– w wysokości do 10 mm. 

5.2.5. Elementy więźby dachowej stykające się z murem lub betonem powinny być w miejscach styku 

odizolowane jedną warstwą papy. 

6.  Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami 

podanymi w punkcie 5. 

Roboty podlegają odbiorowi. 

 

7.  Obmiar robót 

Jednostkami obmiaru są: m3 wykonanej konstrukcji. 

8.  Odbiór robót 

Wszystkie roboty objęte SST podlegają zasadom odbioru robót . 

9.  Podstawa płatności 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 

Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST. 

10. Przepisy związane 

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne  

i projektowanie. 

PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące 

tarcicy. 

PN-EN 844-1:2001  Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla 

drewna okrągłego i tarcicy. 

PN-82/D-94021  Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami 

wytrzymałościowymi. 

PN-EN 10230-1:2003  Gwoździe z drutu stalowego. 

PN-ISO 8991:1996  System oznaczenia części złącznych.



  

CPV 45261211-6 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ROBOTY POKRYWCZE 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi i elementami wystającymi ponad dach 

budynku tzn.: 

- Pokrycie dachu. 

- Obróbki blacharskie 

- Rynny i rury spustowe. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru. 

2.  Materiały 

2.1. Blacha ocynkowana gr. 0,55 mm 

2.2. Dachówka ceramiczna  

2.3. Łączniki 

Do mocowania dachówek ceramicznych stosować gwoździe, wkręty ocynkowane,lub inne łączniki wg 

wskazań producenta materiałów pokryciowych. 

3.  Sprzęt 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4.  Transport 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

 



  

 

5.  Wykonanie robót 

5.2. Podkłady pod pokrycia dachowe 

Wymagania ogólne: 

a) równość powierzchni deskowania i łat powinna być taka, aby prześwit między nią a łatą kontrolną o 

długości 3,0 m był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do spadku i nie większy niż 10 

mm w kierunku równoległym, 

b) w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynien. 

c) łaty do wykonania podkładu powinny mieć przekrój min.38x50 mm, 

d) łaty należy przybijać do krokwi jednym gwoździem; styki łat powinny znajdować się na krokwiach, 

e) rozstaw osiowy łat należy dostosować do rodzaju pokrycia, 

5.3. Krycie dachówką ceramiczną 

a) przed przystąpieniem do układania dachówek powinny być wykonane obróbki blacharskie, 

b) dachówki powinny być ułożone prostopadle do okapu tak aby sznur przeciągnięty wzdłuż 

poszczególnych rzędów był poziomy i jednocześnie dotykał dolnego widocznego brzegu skrajnych 

dachówek; odległość od sznura do dolnego brzegu pozostałych dachówek nie powinna być większa 

niż 1 cm; dopuszczalne odchyłki wynoszą 2 mm na 1 m i 30 mm na całej długości rzędu, 

c) zamocowanie dachówek mnich-mniszka: na łączniki wg instrukcji producenta dachówek 

d) pozostałe wymagania wg PN-71/B-10241. 

5.4. Obróbki blacharskie 

• obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci, 

• roboty blacharskie z blachy miedzianej można wykonywać o każdej porze roku, lecz w 

temperaturze nie niższej od –15°C. 

Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 

5.5. Rynny z blachy ocynkowanej 

• rynny powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości 

arkusza blachy i składany w elementy wieloczłonowe, 

• powinny być łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40mm; złącza powinny 

być lutowane na całej długości, 

• rynny powinny być mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w 

odstępach nie większych niż 50 cm, 

• spadki rynien regulować na uchwytach zgodnie z projektem, 

• rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych, 

5.4. Rury spustowe – z blachy jw. 

• rury spustowe powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających 

długości arkusza blachy i składany w elementy wieloczłonowe, 

• powinny być łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach 

poziomych na zakład szerokości 40mm; złącza powinny być lutowane na całej długości, 



  

• rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach 

nie większych niż 3 m, 

• uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru 

lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach, 

• rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury 

żeliwnej na głębokość kielicha. 

6.  Kontrola jakości 

6.1. Materiały pokrywcze 

a) Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o 

jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równo rzędnym 

dokumentem. 

b) Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie 

mogą być dopuszczone do stosowania. 

c) Odbiór materiałów powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie 

właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. 

W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez 

producenta – powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 

d) Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 

wymaganiom przedmiotowych norm. 

e) Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 

budowy. 

7.  Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest: 

– Dla pokrycia dachówką– m2 pokrytej powierzchni, 

– dla– 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych. 

– Dla obróbek blacharskich – 1m2 wykonanej obróbki 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez inspektors 

nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8.  Odbiór robót 

8.1. Odbiór podłoża 

• badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej 

pogody, przed przystąpieniem do krycia połaci dachowych, 

• sprawdzenie równości powierzchni podłoża (łacenia) należy przeprowadzać za pomocą 

łaty kontrolnej o długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między 

sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm. 

8.2. Odbiór robót pokrywczych 

• Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w 

czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest 



  

niemożliwy lub utrudniony. 

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

– podłoża (deskowania i łat), 

– jakości zastosowanych materiałów, 

– dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 

– dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

• badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu. 

Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 

– dokumentacja techniczna, 

– dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych 

warstw lub fragmentów pokrycia, 

– zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, 

– protokóły odbioru materiałów i wyrobów. 

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich i 

połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu ewentualnych 

zabezpieczeń eksploatacyjnych. 

8.2.2. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 

• sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 

• sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian, 

• sprawdzenie prawidłowości spadków rynien, 

• sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami. 

Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych. 

9.  Podstawa płatności 

- Obróbki blacharskie. 

Płaci się za ustaloną ilość „m2” obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

– przygotowanie, 

– zmontowanie i umocowanie w podłożu, zalutowanie połączeń, 

– uporządkowanie stanowiska pracy. 

- Rynny i rury spustowe 

Płaci się za ustaloną ilość „m” rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

– przygotowanie, 

– zmontowanie, umocowanie i zalutowanie połączeń, 

– uporządkowanie stanowiska pracy. 

10.  Przepisy związane 

PN-61/B-10245  Roboty blacharskie budowlane z blachy 

stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy 

odbiorze. 



  

PN-71/B-10241   Roboty pokrywcze. Krycie dachówką 

ceramiczną. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-75/B-12029/Az1:1999  Ceramiczne materiały dekarskie. Dachówki i gąsiory dachowe. Badania. 
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 CPV 45422100-2 

 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

STOLARKA 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru stolarki drzwiowej i okiennej. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie montażu bram oraz stolarki drzwiowej i okiennej. 

W skład tych robót wchodzi: 

- Drzwi  

- Okno o kształcie łukowym  

- Parapety drewniane 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru. 

2.  Materiały 

Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi. 

2.1. Drewno 

Do produkcji stolarki budowlanej powinna być stosowana tarcica iglasta oraz półfabrykaty tarte 

odpowiadające normom państwowym. 

Wilgotność bezwzględna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powinna zawierać się w granicach 10–

16%. 

Dopuszczalne wady i odchyłki wymiarów stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny być większe niż 

podano poniżej. 

 Różnice wymiarów w [mm] okien  drzwi 

wymiary zewn. ościeżnicy do 1 m   5  5 

powyżej 1 m   5  5 

różnica długości przeciwległych elementów do 1 m  1  1   

ościeżnicy mierzona w świetle powyżej 1 m 2  2 
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skrzydło we wrębie  szerokość do 1 m 1 

 powyżej 1 m 2 

 wysokość powyżej 1 m 2 

różnica długości przekątnych  do 1 m  2 

przekątnych skrzydeł we wrębie 1 do 2 m 3  3 

 powyżej 2 m  3  3 

przekroje szerokość do 50 mm  1 

 powyżej 50 mm 2 

elementów grubość  do 40 mm – 1 

 powyżej 40 mm – 2 

grubość skrzydła   –  1 

2.2. Okucia budowlane 

2.2.1. Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące, 

zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe. 

2.2.2. Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich norm 

– wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki 

budowlanej wyposażone w okucie, na które nie została ustanowiona norma. 

2.2.3. Okucia stalowe powinny być zabezpieczone trwałymi powłokami antykorozyjnymi. Okucia nie 

zabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem, pokryć minią ołowianą lub farbą ftalową, 

chromianową przeciwrdzewną. 

2.3. Środki do impregnowania wyrobów stolarskich 

2.3.1. Elementy stolarki budowlanej powinny być zabezpieczone przed korozją biologiczną. Należy 

impregnować: 

– elementy drzwi, 

– powierzchnie stykające się ze ścianami ościeżnic. 

2.3.2.  Doboru środków impregnacyjnych należy dokonać zgodnie z wytycznymi stosowania środków 

ochrony drewna podanymi w świadectwach ITB . 

2.3.3.  Środki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie mogą zawierać składników 

szkodliwych dla zdrowia i powinny mieć pozytywną opinię Państwowego Zakładu Higieny. 

2.3.4.  Środków ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewnętrznych elemen-

tów stolarki budowlanej narażonych na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych – nie 

należy stosować do zabezpieczania powierzchni elementów od strony pomieszczenia. 

2.4. Środki do gruntowania wyrobów stolarskich 

2.4.1. Do gruntowania wyrobów stolarki budowlanej należy stosować pokost naturalny lub syntetyczny 

oraz bioodporne farby do gruntowania. 

2.4.2. Jeżeli na budowę dostarczona jest stolarka gruntowana, należy podać rodzaj środka użytego do 

gruntowania. 

2.5. Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej 

Do malowania wyrobów stolarki budowlanej należy stosować: 
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– do elementów konfekcjonowanych należy stosować zestaw farb chemoutwardzalnych szybko-

schnących wg BN-71/6113-46 

– do elementów pozostałych farby ftalowe podkładowe wg PN-C-81901/2002, oraz farby 

ftalowe ogólnego stosowania wg BN-79/6115-44 lub emalie olejno-żywiczne i ftalowe ogólnego 

stosowania wg BN-76/6115-38. 

2.6. Szkło 

Do szklenia należy stosować szkło płaskie walcowane wg PN-78/B-13050. 

2.7. Kity 

Do uszczelniania szyb stosować kit trwale plastyczny wg PN-B-30150:1997 

2.8. Składowanie elementów 

Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, 

zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 

Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. 

Wyroby należy układać w jednej warstwie w odległości nie mniejszej niż 1 m od czynnych urządzeń 

grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

3. Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez inspektora nadzoru. 

4.  Transport 

Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane 

normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i trans-

portować w odrębnych opakowaniach. 

Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. 

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub 

jednostek kontenerowych. 

Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera, oraz 

zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. 

Sposób składowania wg punktu 2.8. 

5.  Wykonanie robót 

5.1. Przygotowanie ościeży. 

5.1.1.  Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma 

przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia 

powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić. 

5.1.2. Stolarkę okienną i drzwiową należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie 

z wymaganiami podanymi w tabeli poniżej. 

Wymiary zewnętrzne (cm) Rozmieszczenie  punktów zamocowań 
wysokość szerokość 

Liczba punktów 
zamocowań w nadprożu i progu na stojaka 

Do 150 do 150 4 nie mocuje się po 2 

 150±200 6 po 2 po 2 

 powyżej 200 8 po 3 po 2 
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Powyżej 150 do 150 6 nie mocuje się po 3 

 150±200 8 po 1 po 3 

 powyżej 200 10 po 2 po 3 

5.1.3.  Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady 

powierzchniowe, np pęknięcia, wyrwy. 

Wymienione ubytki należy wypełnić kitem syntetycznym  

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki 

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej 

• W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach 

lub listwach. Elementy kotwiące osadzić w ościeżach. 

• Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale plastycznym, a szczelinę 

przykryć listwą. 

• Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie. 

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości  

• Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez 

wypełnienie szczeliny między ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym 

do stosowania do tego celu świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów 

wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. 

• Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć. 

• Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu 

okien. 

5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej 

• Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. 

Ościeżnice należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru. 

• Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym 

dopuszczonym do tego celu świadectwem ITB. 

• Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnicy w pionie 

i poziomie;  

• Po zmontowaniu , drzwi dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy. 

Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich. 

Wartość luzu i odchyłek 
Miejsca luzów 

okien drzwi 
Między skrzydłami a 
ościeżnicą 

–1 –1 

 

5.3. Powłoki malarskie 

Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń. 

Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków. 

Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji szkodliwych 

dla zdrowia. 

6.  Kontrola jakości 



 40 

6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i 

drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich. 

6.2. Ocena jakości powinna obejmować: 

– sprawdzenie zgodności wymiarów, 

– sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi do 

odwzorowania, 

– sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 

– sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 

– sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 

– sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 

Roboty podlegają odbiorowi. 

7.  Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest: 

– szt. lub m2 wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic. 

8.  Odbiór robót 

Wszystkie roboty wymienione w SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w punkcie 5. 

9.  Podstawa płatności 

 Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje: 

– dostarczenie gotowej stolarki, 

– osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem 

listwami, 

– dopasowanie i wyregulowanie 

– ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 

10.  Przepisy związane 

PN-B-10085:2001  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

PN-72/B-10180  Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 

PN-78/B-13050  Szkło płaskie walcowane. 

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 

PN-B-30150:97  Kit budowlany trwale plastyczny. 

BN-67/6118-25  Pokosty sztuczne i syntetyczne. 

BN-82/6118-32  Pokost lniany. 

PN-C-81901:2002  Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania. 

PN-C-81901:2002  Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania. 

BN-71/6113-46  Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną. 

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe  

kompolimeryzowane styrenowane. 
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 CPV 45262600-7 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

ROBOTY IMPREGNACYJNE 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót impregnacyjnych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie impregnacji grzybobójczej i owadobójczej drewna.. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru. 

2.  Materiały 

• Wymagana jakość materiałów impregnacyjnych powinna być potwierdzona przez 

producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na 

opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 

• Materiały impregnacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających 

przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

• Odbiór materiałów impregnacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z 

dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości tych materiałów z wystawionymi atestami 

wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości 

wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy 

państwowej. 

• Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów impregnacyjnych, których właściwości 
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nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

3.  Sprzęt 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4.  Transport 

Impregnaty mogą być przewożone samochodami dostawczymi. Materiał musi być zabezpieczony przed 

przesuwaniem się i uszkodzeniami mechanicznymi w czasie transportu. 

5.  Wykonanie robót 

Elementy przeznaczone do impregnacji należy dokładnie oczyścić z kory, łyka, oraz wszelkich zabrudzeń 

mineralnych. Materiał przeznaczony do nasycenia nie powinien wykazywać śladów uszkodzeń 

biologicznych, fizycznych lub chemicznych. Przed impregnacją drewno powinno być wysezonowane lub 

wysuszone do wilgotności poniżej punktu nasycenia włókien. Zaleca się, by wszystkie czynności 

związane z obróbką wymiarową drewna były prowadzone przed przystąpieniem do impregnacji. 

Impregnaty przygotowywać zgodnie z instrukcją stosowania wydaną przez producenta. 

6.  Kontrola jakości 

6.1. Materiały impregnacyjne 

• Wymagana jakość materiałów impregnacyjnych powinna być potwierdzona przez 

producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na 

opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 

• Materiały impregnacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających 

przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

• Odbiór materiałów impregnacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z 

dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z 

wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z 

zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z 

postanowieniami normy państwowej. 

• Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów impregnacyjnych, których właściwości 

nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

6.2. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

7.  Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaimpregnowanej. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora 

nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8.  Odbiór robót 
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8.1. Odbiór robót impregnacyjnych odbywa się sposobem wizualnym. 

Podstawę do odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: 

f) dokumentacja techniczna, 

g) dziennik budowy, 

h) zaświadczenia o dopuszczeniu do stosowania impregnatów dostarczonych na budowę, 

9.  Podstawa płatności 

Płaci się za ustaloną ilość m2 impregnacji drewna w rozwinięciu wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

– dostarczenie materiałów, 

– przygotowanie i oczyszczenie drewna, 

– wykonanie impregnacji 

– uporządkowanie stanowiska pracy. 

10.  Przepisy związane 

10.1.  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane ( Dz. U. z 5 grudnia 2000 r. Nr 106, poz. 1126). 

10.2.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ). 



  

 CPV 45442100-8 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

ROBOTY MALARSKIE 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót malarskich. 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie następujących robót malarskich: 

- Malowanie konstrukcji stalowych, 

- Malowanie tynków. 

- Malowanie drewna 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru. 

2.  Materiały 

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie wód 

ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

 

2.2. Mleko wapienne 

Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez rozcieńczenie 1 części 

ciasta wapiennego z 3 częściami wody, tworzącą jednolitą masę bez grudek i zanieczyszczeń. 

2.3. Spoiwa bezwodne 



  

2.3.1. Pokost lniany powinien być cieczą oleistą o zabarwieniu od żółtego do ciemnobrązowego i odpo-

wiadającą wymaganiom normy państwowej. 

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien być używany w postaci cieczy, barwy od jasnożółtej do brunatnej, 

będącej roztworem żywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym 

dodatkiem modyfikującym, o właściwościach technicznych zbliżonych do pokostu naturalnego, 

lecz o krótszym czasie schnięcia. Powinien on odpowiadać wymaganiom normy państwowej lub 

świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

2.4. Rozcieńczalniki 

W zależności od rodzaju farby należy stosować: 

– wodę – do farb wapiennych, 

– terpentynę i benzynę – do farb i emalii olejnych, 

– inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny 

odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości 

wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania. 

2.5. Farby budowlane gotowe 

2.5.1.  Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub 

świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

2.5.2. Farby olejne i ftalowe 

Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002 
– wydajność – 6–8 m2/dm3 

– czas schnięcia – 12 h 

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002 
– wydajność – 6–10 m2/dm3 

2.5.3. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych 

Wymagania dla farb: 

– lepkość umowna: min. 60 
– gęstość: max. 1,6 g/cm3 

– zawartość substancji lotnych w% masy max. 45% 

– roztarcie pigmentów: max. 90 m 

– czas schnięcia powłoki w temp. 20°C i wilgotności względnej powietrza 65% do osiągnięcia 5 

stopnia wyschnięcia – max. 2 godz. 

Wymagania dla powłok: 

– wygląd zewnętrzny – gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków, 

– grubość – 100-120 µm 

– przyczepność do podłoża – 1 stopień, 

– elastyczność – zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje pęknięć lub 

odstawania od podłoża, 

– twardość względna – min. 0,1, 

– odporność na uderzenia – masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,0 m nie powinna powodować 

uszkodzenia powłoki 



  

– odporność na działanie wody – po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie może występować 

spęcherzenie powłoki. 

Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka 

stożkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C. 

2.6. Środki gruntujące 

  2.6.1. Przed malowaniem farbami elewacyjnymi należy podłoże zagruntować środkiem wskazanym     

przez      producenta farby. 

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować 

rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza). 

3.  Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 

4.  Transport 

Farby pakowane wg punktu 2.5.6 należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami 

obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym. 

5.  Wykonanie robót 

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od 

przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 

5.1. Przygotowanie podłoży 

5.1.1. Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez wypełnienie 

ubytków zaprawą. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, 

nacieków zaprawy itp.  

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy 

PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej. 

5.2. Gruntowanie. 

5.2.1. Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonywać bez gruntowania powierzchni. 

5.2.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem. 

5.2.3. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje się odpowiednie farby 

podkładowe. 

5.3. Wykonywania powłok malarskich 

5.3.1. Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i odprysków. 

5.3.2.  Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze 

wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. 

Powłoki powinny mieć jednolity połysk. 

Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w różnych 

odcieniach. 

6.  Kontrola jakości 



  

6.1. Powierzchnia do malowania. 

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 

– sprawdzenie wyglądu powierzchni, 

– sprawdzenie wsiąkliwości, 

– sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 

– sprawdzenie czystości, 

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. Spraw-

dzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku 

kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s. 

6.2. Roboty malarskie. 

6.2.1. Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: nie 

wcześniej niż po 14 dniach. 

6.2.2. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności 

powietrza mniejszej od 65%. 

6.2.3. Badania powinny obejmować: 

– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

– sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 

– dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, 

sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami 

państwowymi. 

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. 

Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub 

całkowicie i wykonać powtórnie. 

7.  Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania 

podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz 

uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem 

zmian zaaprobowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8.  Odbiór robót 

Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 

8.1. Odbiór podłoża 

8.1.1.  Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 

normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, 

posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą 

cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Jeżeli odbiór podłoża 

odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 

8.2.1.  Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 

równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, 

braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub wypełniaczy, 



  

braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów 

pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości 

wykonania. 

8.2. Odbiór robót malarskich                                                                                         

 Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu 

jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 

8.2.3.  Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 

8.2.4.  Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym 

narzędziem powłoki od podłoża. 

8.2.5.  Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni 

powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

9.  Podstawa płatności 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do 

malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich 

oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem 

zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

10.  Przepisy związane 

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 

PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania 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  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

2ID. 01.  

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM ZAGDSZCZANIEM 
 PODŁOŻA  

1. WSTDP  

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 podłoża 
gruntowego pod boiska  

1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót jak w pt.l.l  

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 podłoża pod nawierzchnie boisk  

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 
definicjami podanymi w OST "Wymagania ogólne" pkt 1.4.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczace robót podano w OST "Wymagania ogólne" pkt. 1.5.  

2. MATERIAŁY  

Nie występują  

3. SPRZĘT  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 3. 3.2. 

Sprzęt do wykonania robót  

Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien wykazać się  
możliwością korzystania z następującego sprzętu  
- równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; Inżynier może dopuścić 
wykonanie koryta i profilowanie podłoża 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 może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu 
podłoża. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 4. 
4.2. Wywóz ziemi na odległość ustalona przez Wykonawcę 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
 

Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia 
podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. 
Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża, jest możliwe 
wyłącznie za zgoda Inżyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych. 

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może 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 należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w 
inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno 
umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 
10 metrów. 

Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym 
prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia. 

Koryto można 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 Inżyniera. 

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 Inżyniera. 

Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w pkt.5.4. 
 

5.4. Profilowanie i zagęszczanie podłoża 
 

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich 
zanieczyszczeń. 

Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu 
umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne 
terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. 

Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu 
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość 
zaakceptowana przez Inżyniera, 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 podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany 
w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
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Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie 
podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od podanego w 
tablicy 1. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [5]. 
 
Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie 
badania zagęszczenia, kontrole zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy 
określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02 [3]. Stosunek 
wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 

Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej 
z tolerancja od -20% do +10%. 
 
5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 
 

Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym 
stanie. 

Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi 
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to 
powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie 
folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do 
układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 

Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych 
napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na 
własny koszt. 
6. KONTROLA JAKO SCI ROBÓT 
 
7. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.2. Badania w czasie robót 
 
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badan i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badan i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i 
zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża podaje tablica 2. 
 
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badan i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego 
podłoża 
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 Minimalna wartość Is dla:   
Strefa  Autostrad i  Innych dróg  

 dróg     
korpusu  ekspresowych  Ruch  Ruch mniejszy  

  ciężki  od ciężkiego  
  i bardzo    
  ciężki   

Górna warstwa o grubości 20  1,03  1,00  1,00  

cm      
Na głębokości od 20 do 50 cm      

od powierzchni podłoża 1,00  1,00  0,97  

Lp.  Wyszczególnienie badań  Minimalna częstotliwość  

 i pomiarów  Badań i  pomiarów  

l  Szerokość koryta  10 razy na l km  

2  Równość podłużna  co 20 m na każdym pasie ruchu 



6.2.2. Szerokość koryta (profilowanego podłoża) 
Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o 

więcej niż +10 cm i -5 cm. 
 
6.2.3. Równość koryta (profilowanego podłoża) 

Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrowa łata zgodnie 
z norma BN-68/8931-04 [4]. 

Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrowa łata. 
Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 
 

6.2.4. Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacja 

projektowa z tolerancja ± 0,5%. 
 
6.2.5. Rzędne wysokościowe 

Różnice pomiędzy rządnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i 
rzędnymi projektowanymi nie powinny przekracza +1 cm, -2 cm. 
 
6.2.6. Ukształtowanie osi w planie 

Os w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej ni_ ± 3 cm 
dla autostrad i dróg ekspresowych lub więcej ni_ ± 5 cm dla pozostałych dróg. 
 
6.2.7. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża) 

Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-12 [5] 
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 norma BN-64/8931-02 [3] nie powinna być większa od 2,2. 

Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17 [2]. Wilgotność 
gruntu podłoża powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancja od -20% do + 10%. 
 
6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego 
podłoża) 

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od 
określonych w punkcie 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. 
 

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 w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie 

 
gruntu podłoża rzadziej ni_ raz na 600 m2 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy 
wykonać w punktach głównych łuków poziomych 
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7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta. 
  
8.ODBIÓR ROBÓT 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki 
pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOSCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 9 
. 
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 podłoża, 
− zagęszczenie, 
− utrzymanie koryta lub podłoża, 
− przeprowadzenie pomiarów i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
10. PRZEPISY ZWIAZANE 
 
Normy 
 
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
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OST D-04.04.00 

 
PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGÓLNE 

 
1. WSTEP 
 
1.1. Przedmiot OST 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw 
stabilizowanych mechanicznie. 
 
1.2. Zakres stosowania OST 

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

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 [21] i obejmują 
OST: 
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, 
D-04.04.02 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 [31]. 
 

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 „Wymagania ogólne” pkt 1.4 oraz w OST dotyczących 
poszczególnych rodzajów podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie: 
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, 
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 

2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 

Materiały stosowane do wykonania podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 
podano w OST dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów: 
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, 
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 
 
2.3. Wymagania dla materiałów 
 
2.3.1. Uziarnienie kruszywa 
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Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 [3] powinna leżeć miedzy 
krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metoda 
stabilizacji mechanicznej 

1-2 kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę jednowarstwowa 
1-3 kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę) 

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej 
granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna 
kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. 
 
2.3.2. Właściwości kruszywa 
 
Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1. 
 
Tablica 1. 
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     Wymagania     

Lp.  Wyszczególnienie   Kruszywa  Kruszywa  Du[łl   

   naturalne  łamane   Badania  

 włauriwouri     Podbudowa    według  
   zasad-  pomoc-  zasad-  pomoc-  zasad-  pomoc-   
   nicza  nicza   nicza nicza   nicza   nicza    

1  Zawartość ziarn mniejszych  od2  od2  od2  od2  od2  od2  PN-B-06714  
 niż 0,075 mm, % (m/m)   do 10  do 12  do 10  do 12  do 10  do 12  -15 [3]  

2  Zawartość nadziarna, %  5  10  5  10  5  10  PN-B-06714  
 (m/m), nie więcej niż        -15 [3]  

3  Zawartość ziarn   35  45  35  40    PN-B-06714  
 nieforemnych      -  -  -16 [4]  
 %(m/m), nie więcej niż         

4  Zawartość zanieczyszczeń       PN-B-0448l [1]  
 organicznych, %(m/m), nie 1  1  1  1  1  1   

 więcej niż         



5  od 30  od 30  od 30  od 30    BN-64/8931  
   do 70  do 70  -  -  -01 [26]  
 pięciok metoda I      
 

Wskaźnik piaskowy po 
pięciokrotnym zagęszczeniu 
metoda I lub II wg PN-B- 
04481, %        

6         
        
 35  45  35  50  40  50  PN-B-06714  
       -42 [12]  
 30  40  30  35  30  35   
        
        
 

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

 
       

7  2,5  4  3  5  6  8  PN-B-06714  
 

Nasiąkliwość, %(m/m), nie 
więcej niż 

 
      -18 [6]  

8        PN-B-06714  
 5  10  5  10  5  10  -19 [7]  
 

Mrozoodporność, ubytek 
masy po 25 cyklach 
zamrażania, 
%(m/m), nie więcej niż 

       
9        PN-B-06714  

       -37 [10]  
 -  -  -  -  1  3  PN-B-06714  

 

Rozpad krzemianowy i 
_żelazawy 
łącznie, % (m/m), nie 
więcej niż 

 
      -39 [11]  

10        PN-B-06714  
 1  1  1  1  2  4  -28 [9]  
 

Zawartość związków siarki 
w przeliczeniu na SO3, 
%(m/m), nie więcej niż 
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 80  60  80  60  80  60  PN-S-06102  
 120   120   120   [21]  
  -   -   -   

        
 

Wskaźnik nośności wnoś 
mieszanki kruszywa, %, nie 
mniejszy niż: 
a) przy zagęszczeniu IS ³ 
1,00 
b) przy zagęszczeniu IS ³ 
1,03 

 
       

 
 
2.3.3. Materiał na warstwę odsączającą 

Na warstwę odsączająca stosuje się: 
- żwir i mieszankę wg PN-B-11111 [14], 
- piasek wg PN-B-11113 [16].] 
 
2.3.4. Materiał na warstwę odcinającą 
 

Na warstwę odcinającą stosuje się: 
- piasek wg PN-B-11113 [16], 
- miał wg PN-B-11112 [15], 
- geowłókninę o masie powierzchniowej powyżej 200 g/m wg aprobaty technicznej. 
 
2.3.5. Materiały do ulepszania właściwości kruszyw 

Do ulepszania właściwości kruszyw stosuje się: 
- cement portlandzki wg PN-B-19701 [17], 
- wapno wg PN-B-30020 [19], 
- popioły lotne wg PN-S-96035 [23], 
- żużel granulowany wg PN-B-23006 [18]. 

Dopuszcza się stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania równorzędnych efektów 
ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inżyniera. 
Rodzaj i ilość dodatku ulepszającego należy przyjmować zgodnie z PN-S-06102 [21]. 
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2.3.6. Woda 
 

Należy stosować wodę wg PN-B-32250 [20]. 
 
3. SPRZET 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
 

Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych 
mechanicznie powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. Mieszarki 
powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej, 
b) równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki, 
c) 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 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
4.2. Transport materiałów 

Kruszywa można 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 [24]. 
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 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2. Przygotowanie podłoża 

Podłoże pod podbudowę powinno spełniać wymagania określone w OST D-04.01.01 „Koryto 
wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża” i OST D-02.00.00 „Roboty ziemne”. 

Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikalnie drobnych 
cząstek gruntu do podbudowy. Warunek nie przenikania należy sprawdzić wzorem: 
 
 
 
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 podłoża, w milimetrach. 

Jeżeli warunek (1) nie może być spełniony, należy na podłożu ułożyć warstwę odcinającą lub 
odpowiednio dobraną geowłókninę. Ochronne właściwości geowłókniny, przeciw przenikaniu 
drobnych cząstek gruntu, wyznacza się z warunku: 

10  

 (1)  

 (2)  
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w którym: 
d50 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 50 % ziarn gruntu podłoża, 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 Inżyniera. 
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągniecie sznurków lub linek do 
wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 
 
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 
 

Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy 
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 może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być 
rozłożona w sposób zapewniający osiągniecie wymaganych spadków i rządnych wysokościowych. 
Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być 
wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rządnych wysokościowych. 

Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy 
przez Inżyniera. 

Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności 
optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiał 
nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli 
wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być 
zwilżona określona ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność 
mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. 

Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadać 
przyjętemu poziomowi wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 1, lp. 11. 
 
5.5. Odcinek próbny 
 

Jeżeli w SST przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni 
przed rozpoczęciem robót, Wykonawca powinien wykonach 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 użyć 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 Inżyniera. 
Wykonawca może przystąpić do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka 

próbnego przez Inżyniera. 
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5.6. Utrzymanie podbudowy 
 

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana 
w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgoda Inżyniera, gotową podbudowę 
do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane 
przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę 
robót. 
 
6. KONTROLA JAKO SCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6 
. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw 
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badan Inżynierowi 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 badan i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badan podano w tablicy 2. 
Tablica 2. Częstotliwość ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych 
mechanicznie 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6.3.2. Uziarnienie mieszanki 
 

Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Próbki 
należy pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badan 
powinny być na bieżąco przekazywane Inżynierowi. 
6.3.3. Wilgotność mieszanki 
 

Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby 
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancja +10% -20%. 
Wilgotność należy określić według PN-B-06714-17 [5]. 
 
6.3.4. Zagęszczenie podbudowy 

 

   Częstotliwość badań  
   Minimalna  Maksymalna  

Lp.  Wyszczególnienie badań  liczba badań  powierzchnia  
   na dziennej  podbudowy  
   działce  przy-  
   roboczej  padająca na  
    jedno  
    badanie (m2)  

1  Uziarnienie mieszanki     

2  Wilgotno D mieszanki   2  600  

3  Zagęszczenie warstwy   10 próbek  na 10000 m2  

4  Badanie właściwości kruszywa wg tab.  1, pkt. dla każdej partii kruszywa i  

 2.3.2   przy każdej zmianie  

   kruszywa  
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Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego 
wskaźnika zagęszczenia. 

Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy 
przeprowadzenie badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrole 
zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej 
niż raz na 5000 m2, lub według zaleceń Inżyniera. 

Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy 
stosunek wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla 
każdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy 
 
 
 
 
6.3.5. Właściwości kruszywa 

Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 
2.3.2. 

Próbki do badan pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w 
obecności Inżyniera. 
 
6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy 
 
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy podano 
w tablicy 3. 
 
 
Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego 
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Lp.  Wyszczególnienie badań i  pomiarów  Minimalna częstotliwość pomiarów  

1  Szerokość podbudowy  10 razy na 1 km  

2  Równość podłoża  w sposób ciągły planografem albo co 20 m  

  łatą na karnym pasie ruchu  

3  Równość poprzeczna  10 razy na 1 km  

4  Spadki poprzeczne*)  10 razy na 1 km  

5  Rzędne wysokościowe  co 100 m  

6  Ukształtowanie osi w planie*)  co 100 m  

7  Grubość podbudowy  Podczas budowy:  
  w 3 punktach na karnej działce roboczej, lecz  
  nie rzadziej niż raz na 400 m2  
  Przed odbiorem:  
  w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000  
  m2  

8  Nośność podbudowy:  
 - moduł odkształcenia co najmniej w dwóch przekrojach na karne  
 - ugięcie sprężyste 1000 m  
  co najmniej w 20 punktach na karne 1000 m  
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*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach 
głównych łuków poziomych.  



6.4.2. Szerokość podbudowy 
 

Szerokość podbudowy nie może różnic się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, - 5 
cm. 

Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości 
warstwy wyżej lezącej o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazana w dokumentacji projektowej. 
 
6.4.3. Równość podbudowy 
 

Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrowa łatą lub planografem, zgodnie z 
BN-68/8931-04 [28]. 

Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrowa 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 dokumentacja 
projektowa, z tolerancja ± 0,5 %. 
6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy 
 

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

Grubość podbudowy nie może się różnic od grubości projektowanej o więcej niż: 
- dla podbudowy zasadniczej ± 10%, 
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%. 
 
6.4.8. Nośność podbudowy 
- moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien być zgodny z podanym w tablicy 4, 
- ugięcie sprężyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno być zgodne z podanym w tablicy 4. 
Tablica 4. Cechy podbudowy 

 
 
 

  Wymagane cechy podbudowy   
    

Maksymalne ugięcie 
sprężyste pod kołem, mm 

 

  

Minimalny moduł 
odkształcenia 
mierzony płyta o 
średnicy 30 cm, MPa 

     
40kN  50kN  od drugiego  

  Obciążenia  
   E2 

Podbudowa 
z kruszywa 
o 
wskaźniku 
wnoś nie 
mniejszym 
niż, % 
 

Wskaźnik 
zagęszczenia 
IS nie 
mniejszy ni 

 

  

od 
pierwszego 
obciążenia 
E1 

 
 

60   1,0  1,40  1,60  60  120  

80   1,0  1,25  1,40  80  140  
12
0  

 1,03  1,10  1,20  100  180  

14  



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. 

Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie 
zapewnia podparcia warstwom wyżej lezącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć 
podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełna grubość do połowy szerokości pasa ruchu, dołożenie 
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 odpowiednia głębokość, zgodnie z decyzja Inżyniera, 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 wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy. 
 
6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy 

Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie 
roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inżyniera. 

Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie 
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 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego 

mechanicznie. 
 
9.ODBIÓR ROBÓT 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inżyniera, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOSCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 

Zakres czynności objętych cena jednostkowa 1 m2 podbudowy z kruszywa stabilizowanego 
mechanicznie, podano w OST: 
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, 
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 
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10. PRZEPISY ZWIAZANE 
 
10.1. Normy 
 
1. PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2. PN-B-06714-12  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 

 zanieczyszczeń obcych 
3. PN-B-06714-15  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 
4. PN-B-06714-16  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn 
5. PN-B-06714-17  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
6. PN-B-06714-18  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 
7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności 

 metodą bezpośrednią 
8. PN-B-06714-26  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 

 zanieczyszczeń organicznych 
9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki 

 metoda bromowa 
10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego 
11. PN-B-06714-39  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego 
12. PN-B-06714-42  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie 

 Los Angeles 
13. PN-B-06731   Żużel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. 

 Badania techniczne 
14. PN-B-11111   Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.   
   wir i mieszanka 
15. PN-B-11112   Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
16. PN-B-11113   Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

 drogowych. Piasek 
17. PN-B-19701  Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

 zgodności 
18. PN-B-23006   Kruszywo do betonu lekkiego 
19. PN-B-30020   Wapno 
20. PN-B-32250   Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 
21. PN-S-06102  Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych 

 mechanicznie 
22. PN-S-96023   Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia 

 kamiennego 
23. PN-S-96035   Popioły lotne 
24. BN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie 
25. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni 
drogowych 
26. BN-64/8931-01  Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego 
27. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia 

 nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 
28. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
29. BN-70/8931-06  Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem belkowym 
30. BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
 
10.2. Inne dokumenty 
 
1. 31. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - Warszawa 
1997. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 2ID. 
02.  

WARSTWY ODSĄCZAJĄCE I ODCINAJ ĄCE  

1. WSTDP  

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem warstw odsączających pod nawierzchnie  

1.2. Zakres stosowania SST  

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót jak w pkt.l.l  

1.3. Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczące zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem warstw odcinających stanowiących część podbudowy pomocniczej pod nawierzchnie wykonanie i 
zagęszczenie mechaniczne 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 D-M-OO.OO.OO "Wymagania ogólne" pkt 1.4.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 1.5.  

2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania składowania, podano w  
"Wymagania ogólne" pkt 2.  

2.2. Rodzaje materiałów  

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsączających - piasek  

2.3. Wymagania dla kruszywa  

Kruszywa do wykonania warstw odsączających i odcinających powinny spełniać następujące warunki: 
a) szczelności, określoną zależnością  

 
gdzie:  
DI5 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinającej lub 
odsączającej dS5 - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podło Cal.  

Dla materiałów stosowanych przy wykonywaniu warstw odsączających warunek szczelności musi by 
ć spełniony, gdy warstwa ta nie jest układana na warstwie odcinającej.  
b) zagęszczalności, określony zależnością  
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gdzie:  
U - wskaźnik równoziarnistości,  
d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą dw - 
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 [5] dla gatunku 1 i 2.  
Żwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinny spełniać 

wymagania normy PN- B –lllll  [3], dla klasy I i II.  
Miał kamienny do warstw odsączających i odcinających powinien spełniać wymagania normy PN-B-

11112 [4].  

2.4. Wymagania dla geowłókniny  

 Geowłókniny przewidziane do użycia jako warstwy odcinające - odsączające powinny posiadać 

aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę 

2.5. Składowanie materiałów  

2.5.1. Składowanie kruszywa  

Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej i 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. Podłoże w miejscu składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione.  

3. SPRZOT  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST Wymagania ogólne" pkt 3. 3.2. 

Sprzęt do wykonania robót  

Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy odcinającej lub odsączającej powinien 

wykazać się możliwościami 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 "Wymagania ogólne" pkt 4. 4.2. 

Transport kruszywa  

Kruszywa można 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 "Wymagania ogólne" pkt 5.  
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5.2. Przygotowanie podłoża 

Podłoże gruntowe powinno spełniać wymagania określone w SST "Roboty ziemne" oraz "Koryto wraz 
z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża.  

Warstwy odcinające i odsączające powinny być wytyczone w sposób umożliwiający 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 Inżyniera.  

Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągniecie sznurków lub linek do 
wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m.  

5.3. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa  

Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki, z 
zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy kruszywa 
powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnęła grubość projektowaną. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsączającej lub odcinającej 
o grubości i powyżej 20 cm, to wbudowanie kruszywa należy wykonać dwuwarstwowo. Rozpoczęcie układania 
każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze przez Inżyniera warstwy poprzedniej.  

W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem wymienić 
kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach.  

Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej lub odcinającej należy przystąpić do 
jej zagęszczania. 

Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym należy rozpoczynać od krawędzi i stopniowo przesuwać 
pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się w kierunku jej osi. Zagęszczanie nawierzchni o 
jednostronnym spadku należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi częściowo 
nakładającymi się w kierunku jej górnej krawędzi.  

Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na bieżąco 
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni.  

W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odsączająca lub odcinająca powinna być zagęszczana 
płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.  

Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,0 
według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-0448l [l]. Wskaźnik zagęszczenia należy 
określić zgodnie z BN-77/893 1-12 [8].  

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę odsączającą lub odcinającą 
uniemożliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia według normalnej próby Proctora, kontrolę zagęszczenia 
należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia 
warstwy według BN-64/893 1-02 [6]. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien 
przekraczaD2,2.  

Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją 
od -20% do + 10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest większa od wilgotności 
optymalnej, kruszywo należy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność 
kruszywa jest niższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy zwilżyć do określonej wilgotności i 
równomiernie wymieszać 

5.4. Utrzymanie warstwy odsączającej i odcinającej  

Warstwa odsączająca odcinająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinny być 
utrzymywane w dobrym stanie.  

Nie dopuszcza się ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odsączającej i odcinającej z 
geowłóknin.  

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla wykonania kolejnej 
warstwy nawierzchni.  

Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę robót.  
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*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w 
punktach głównych łuków poziomych.  

6.3.2. Szerokość Warstwy  

Szerokość Warstwy nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż + 10 cm, -5 cm. 

6.3.3. Równość Warstwy  

Nierówności podłużne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć 4 
metrową łatą zgodnie z normą BN-68/893 1-04 [7].  

Lp.  Wyszczególnienie  Minimalna częstotliwość badań 

 badania pomiarów  i pomiarów  

l  Szerokość Warstwy  10 razy na l km  

2  Równość podłużna  co 20 m na każdym pasie ruchu  

3  Równość poprzeczna  10 razy na l km  

4  Spadki poprzeczne *)  10 razy na l 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  co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla  

 planie *)   autostrad i dróg ekspresowych, co 100 m dla  
   pozostałych dróg  

7  Grubość Warstwy  Podczas budowy:  

   w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie  
   rzadziej niż raz na 400 m2  
   Przed odbiorem:  
   w 3 punktach, lecz nie rzadziej ni Draz na 2000 m2  

8  Zagęszczenie,  wilgotność w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie  

 kruszywa   rzadziej niż raz na 600 m2   
 

6. KONTROLA JAKOOCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jako lii robót  

Ogólne zasady kontroli jakość robót podano w OST D-M-OO.OO.OO "Wymagania ogólne" pkt  

6.  

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 Inżynierowi. Badania te powinny obejmować wszystkie 
właściwości kruszywa określone w p. 2.3.  

Geowłókniny przeznaczone do wykonania warstwy odcinającej i odsączającej powinny posiadać 
aprobatę techniczną zgodnie z pkt 2.4.  

6.3. Badania w czasie robót  

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów  

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych zagęszczenia 
warstwy odsączającej i odcinającej podaje tablica l.  

Tablica 1. Częstotliwość 0raz zakres badań i pomiarów warstwy    
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Nierówności poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej należy 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 z tolerancją ± 0,5%.  

6.3.5. Różnice wysokościowe  

 Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy a rzędnymi projektowanymi nie  
powinny przekraczać + l cm i -2 cm.  

6.3.6. Ukształtowanie osi w planie  

Jeśli w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 3 cm dla 
autostrad i dróg ekspresowych lub o więcej niż ± 5 cm dla pozostałych dróg.  

6.3.7. Grubość Warstwy  

Grubość Warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z tolerancja +1 
cm, -2 cm.  

Jeśli warstwa, ze względów technologicznych, została wykonana w dwóch warstwach, należy 
mierzyć łączną grubość  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  podanych zasad na koszt Wykonawcy.  

6.3.8. Zagęszczenie warstwy  

Wskaźnik zagęszczenia warstwy odcinającej i odsączającej, określony wg BN-77/8931-12 [8] nie 
powinien być mniejszy od 1.  

Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia warstwy stosuje się porównanie wartości modułów 
odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie 
z normDBN-64/8931-02 [6], nie powinna być większa od 2,2.  

Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczenia należy badać  według PN-B-06714-17 [2].  
Wilgotność kruszywa powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancji od -20% do + 10%.  

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-OO.OO.OO "Wymagania ogólne" pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy odcinającej.  

8. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót podano w "Wymagania ogólne" pkt 8.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacji projektowej, SST i wymaganiami  
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki       
pozytywne.  

9. PODSTAWAPŁATNOŚCI  

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST "Wymagania ogólne" pkt. 9.  
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9.2. Cena jednostki obmiarowej  

Cena wykonania 1m2 warstwy odsączającej i/lub odcinającej z kruszywa obejmuje: 
prace pomiarowe,  
dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy materiału o grubości  

             i jakości określonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej, wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu, 
zagęszczenie wyprofilowanej warstwy,  
przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej, 
utrzymanie warstwy.  
Cena wykonania 1m2 warstwy odsączającej i/lub odcinającej z geowłókniny obejmuje: 
prace pomiarowe,  
dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu  warstwy geowłókniny, 
pomiary kontrolne wymagane w specyfikacji technicznej,  
utrzymanie warstwy.  

10. PRZEPISY ZWIDZANE 

10.1. Normy  

1. PN-B-04481  
2. PN-B-06714-17  
3. PN-B-l1111  

4. PN-B-I1112  
5. PN-B-I1113  

6. BN-64/8931-02  

7. BN-68/8931-04  

8. BN-77/8931-12  

Grunty budowlane. Badania próbek gruntu  
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni 
drogowych. żwir i mieszanka  
Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 
Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni 
drogowych. Piasek  
Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia 
nawierzchni podatnych i podłoża przez obcięcie płyty  
Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i 
łatą  
Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu  

10.2. Inne dokumenty  

1.  9.  Wytyczne budowy nasypów komunikacyjnych na słabym podłożu z zastosowaniem  
geotekstyliów, IBDiM, Warszawa 1986  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 2ID. 
03.  

PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE  

1. WSTDP  

1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne  
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie pod nawierzchnie boisk  

1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót jak w pt.l.l  

1. Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.  
Ustalenia zawarte są w OST D-04.04.00 "Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne" pkt 1.3. Zakres 
robót:  
· Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 10 cm pod 
wszystkie boiska  
· Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 5 cm -pod boiska 
koszykówki i siatkówki  

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 9 cm  
· (5cm kruszywo 0-31,5 i 4cm miał kamienny 0-4mm) - pod boisko piłki nożnej  

1. Określenia podstawowe  

1.4.1. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub więcej warstw 
zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej.  

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
oraz z definicjami podanymi w OST D-04.04.00 "Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne" pkt 1.4.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-04.04.00 "Podbudowa z kruszyw. Wymagania 
ogólne" pkt 1.5.  
2. MATERIAŁ Y  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST D04.04.00 
"Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne" pkt 2.  
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 żwiru większych od 8 mm.  
25  
Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 2.3. 
Wymagania dla materiałów  
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2.3.1. Uziarnienie kruszywa  
Uziarnienie kruszywa powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w OST D-04.04.00 
"Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne" pkt 2.3.1.  
2.3.2. Właściwości kruszywa  
Kruszywo powinno spełniać wymagania określone w OST D-04.04.00 "Podbudowa z 
kruszyw. Wymagania ogólne" pkt 2.3.2.  

3. SPRZDT  
Wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-04.04.00 "Podbudowa z kruszyw. 
Wymagania ogólne" pkt 3.  
4. TRANSPORT  
Wymagania dotyczące transportu podano w OST D-04.04.00 "Podbudowa z kruszyw. 
Wymagania ogólne" pkt 4.  
5. WYKONANIE ROBÓT  
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-04.04.00 "Podbudowa z kruszyw. 
Wymagania ogólne" pkt 5.  

5.2. Przygotowanie podłoża  
Przygotowanie podłoża powinno odpowiadać wymaganiom określonym w OST D-04.04.00 
"Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne" pkt 5.2.  

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa  
Mieszankę kruszywa należy wytwarzać zgodnie z ustaleniami podanymi w OST D-04.04.00 
"Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne" pkt 5.3.  
Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanie kruszyw cementem, wapnem lub  
popiołami przy WP od 20 do 30% lub powyżej 70%, szczegółowe warunki i wymagania dla takiej 
podbudowy określi SST, zgodnie z PN-S-06102 [21].  

5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa  
Ustalenia dotyczące rozkładania i zagęszczania mieszanki podano w OST D-04.04.00 
"Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne" pkt 5.4.  
5.5. Odcinek próbny  
O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien wykonać odcinki próbne, zgodnie z zasadami 
określonymi w OST D-04.04.00 "Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne" pkt 5.5. 5.6. Utrzymanie 
podbudowy  
Utrzymanie podbudowy powinno odpowiadać wymaganiom określonym w OST D-04.04.00 
"Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne" pkt 5.6.  

6. KONTROLA Jakości  ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-04.04.00 "Podbudowa z kruszyw. 
Wymagania ogólne" pkt 6.26  

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw, zgodnie z 
ustaleniami OST D-04.04.00 "Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne" pkt 6.2.  
6.3. Badania w czasie robót  
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów kontrolnych w czasie robót podano w OST D04.04.00 
"Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne" pkt 6.3.  

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy  
Częstotliwość oraz zakres pomiarów podano w OST D-04.04.00 "Podbudowa z kruszyw. 
Wymagania ogólne" pkt 6.4.  

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy  
Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w OST D-  
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04.04.00 "Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne" pkt 6.5.  

7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-04.04.00 "Podbudowa z kruszyw. 
Wymagania ogólne" pkt 7.  
7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostka obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z 
kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.  
8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-04.04.00 "Podbudowa z kruszyw. Wymagania 
ogólne" pkt 8.  

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-04.04.00 "Podbudowa z 
kruszyw. Wymagania ogólne" pkt 9.  
9.2. Cena jednostki obmiarowej  
Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje: - 
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  
- oznakowanie robót,  
- sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża,  
- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą 
- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,  
- rozłożenie mieszanki,  
- zagęszczenie rozłożonej mieszanki,  
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej,  
- utrzymanie podbudowy w czasie robót.  

10. PRZEPISY ZWIDZANE  
Normy i przepisy związane podano w OST D-04.04.00 "Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne"  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 2ID. 

04.  
BETONOWE OBRZEŻA NAWIERZCHNI  

1. WSTDP  

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące  
wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem betonowego obrzeży na zakończeniu  
nawierzchni boisk.  
1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót jak w pt.l.l  

1.3. Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych:  
a) Obrzeża betonowe z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej  

1.4. Określenia podstawowe  

1.4.1. Obrzeża chodnikowe - belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub dwustronnie ciągi 
komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji.  

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi  
normami i definicjami podanymi w OST "Wymagania ogólne"  pkt 1.4.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 1.5.  

2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST 
"Wymagania ogólne" pkt 2.  

2.2. Stosowane materiały  

2.2.2. Obrzeża betonowe 8x30  

2.2.3. Materiały na ławy i do zaprawy  

Żwir do wykonania ławy powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-llll1 [5], a piasek -
wymaganiom PN-B-11113 [6].  

Materiały do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiadać wymaganiom podanym w 
OST D-08.01.01 "Krawężniki betonowe" pkt 2.  

3. SPRZĘT  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 3.  
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3.2. Sprzęt do ustawiania obrzeży  

Roboty wykonuje się przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego.  



 
4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 4. 

4.2. Transport obrzeży betonowych  

Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po 
osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej.  

Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie 
transportu.  

4.3. Transport pozostałych materiałów  

Transport pozostałych materiałów podano w OST D-08.01.01 ,,Krawężniki betonowe".  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 5. 

5.2. Wykonanie koryta  

Koryto pod podsypkę (ławy należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [l].  
Wymiary wykopu powinny odpowiada O wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w 

szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.  

5.3. Podłoże lub podsypka (ława)  

Podłoże pod ustawienie obrzeża może stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (ława) 
ze żwiru lub piasku, o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. Podsypkę (ławy wykonuje się 
przez zasypanie koryta żwirem lub piaskiem i zagęszczenie z polewaniem wodą  

5.4. Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych  

Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze światłem 
(odległości górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji 
projektowej.  

Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem 
przepuszczalnym, starannie ubitym.  

Spoiny nie powinny przekraczać szerokości l cm. Należy wypełnić je piaskiem lub zaprawć  
cementowo-piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą Spoiny musza 
być wypełnione całkowicie na pełną głębokość.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakość robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzeży chodnikowych i przedstawić wyniki tych badań 
inżynierowi do akceptacji.  

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez 
pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu, zgodnie z 
wymaganiami tablicy 3. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za  
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pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do l mm, zgodnie z ustaleniami PN-B10021 
[4].  

Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do l mm przy 
użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z wymaganiami tablicy l i 2. 
Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się  przez przyłożenie kątownika do 
badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do l mm.  

Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone w 
normach podanych dla odpowiednich materiałów wymienionych w pkt 2.  

6.3. Badania w czasie robót  

W czasie robót należy sprawdzać wykonanie:  
a) koryta pod podsypkę ławy - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,  
b) podłoże z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (ławy) ze żwiru lub piasku - zgodnie z 
wymaganiami pkt 5.3,  
c) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczalnych 
odchyleniach:  
- linii obrzeża w planie, które mogą  wynosić ± 2 cm na każde 100 m długości obrzeża,  
- niwelety górnej płaszczyzny obrzeży , które może wynosić ±1 cm na każde 100 m długości 
obrzeża,  
- wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite wypełnienie 
badanej spoiny na pełną głębokość  

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeża chodnikowego.  

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 dokumentacja projektową SST i wymaganiami 

Inżyniera, jeśli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.  

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają - 
- wykonane koryto,  
- wykonana podsypka.  

9. PODSTAWAPŁATNOOCI  

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej  

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeża chodnikowego obejmuje: - 
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  
- dostarczenie materiałów,  
- wykonanie koryta,  
- rozścielenie i ubicie podsypki,  
- ustawienie obrzeża,  
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- wypełnienie spoin,  
- obsypanie zewnętrznej ściany obrzeży,  
- wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.  

Normy  

10. PRZEPISY ZWIDZANE  

1.  PN-B-06050  
2.  PN-B-06250  
3.  PN-B-06711  

4.  PN-B-10021  

5.  PN-B-llll1  

6.  PN-B-11113  

7.  PN-B-19701  

8.  BN-80/6775- 

 03/01  
9.  BN-80/6775- 

 03/04  

Roboty ziemne budowlane 
Beton zwykły  
Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw  
Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech 
geometrycznych  
Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 
żwir i mieszanka  
Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 
Piasek  
Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 
zgodności  
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża.  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

2/D. 05.  

NAWIERZCHNIE SYNTETYCZNE  

BOISK  

1.WSTOP  
1.1.  Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem nawierzchni syntetycznych boisk  

1.2.  Zakres stosowania  
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  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z :  

a) wykonanie nawierzchni na boisku do koszykówki,    
b) Wykonanie nawierzchni na boisku do siatkówki 
c) wykonanie nawierzchni na boisku piłki nożnej  

l.4. Określenia podstawowe  
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 

oraz z definicjami podanymi w STO "Wymagania ogólne" 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STO "Wymagania ogólne"  

2.MATERIAŁ Y  
2.1.0gólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST B-
00.00.00 "Wymagania ogólne"  

2.2. Materiałv na boisko do koszykówki i siatkówki  z nawierzchni syntetycznej:  

Badania na zgodność z normą PN-EN 14877, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB 
lub wynik badań specjalistycznego laboratorium badającego nawierzchnie sportowe np. Labosport.  

l. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.  
2. Atest PZH dla ofiarowanej nawierzchni.  
3. Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaą 
inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię  

Przyjęto wykonanie nawierzchni typu EPDM grub. 7 mm z warstwą dolną SBR grub. 7 mm oraz warstwą 
stabilizującą ET gr. 30 mm na podbudowie z kruszywa łamanego. Przy wyborze rozwiązań należy 
przestrzegać prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczególnych oraz kierować się wiedzą  techniczną  

2.3. Materiały na boisko do piłki nożnej z trawy syntetycznej  
Badania na zgodność z norma PN-EN 15330-1, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna 

ITB, lub wynik badań specjalistycznego laboratorium badającego nawierzchnie sportowe np. Labosport.  
1. Certyfikat FIFA 2 Star dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu nawierzchni, lub wyniki badań  
laboratoryjnych potwierdzającego zgodność parametrów oferowanego systemu nawierzchni z wymogami 
FIFA.  
2. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.  
3. Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.  
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4. Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną Inwestycję 
wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię  



   
 Parametry techniczne trawy syntetycznej 
- wysokość całkowita trawy – 60 mm 
- gęstość (ilość splotów): min. 97 000 włókien/m2 
- rodzaj włókna : 100% polietylen (PE) 
- włókna monofilowe 100% 
- dtex : min. 11 000 
- kolor nawierzchni : zielony 
- linie segregacyjne : wklejone w nawierzchnię 

   

Przyjęto nawierzchnie z trawy syntetycznej klasy FIFA 2 Star zasypywanej piaskiem kwarcowym i granulatem 
gumowym bez mat elastycznych. Trawa z włóknem prostym monofilowym  wysokości 60 mm Przy wyborze rozwiązań 
należy przestrzegać prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczególnych oraz kierować się wiedzą techniczną  

5. WYKONANIE ROBÓT 5.1.0gólne 
zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w STO "Wymagania ogólne"  

5. Wykonanie nawierzchni syntetycznej na boisko do koszykówki i siatkówki  
Badania na zgodność z normą PN-EN 14877, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja  
techniczna ITB lub wynik badań specjalistycznego laboratorium badającego nawierzchnie sportowe np. Labosport.  

- Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez j ej producenta.  

- Atest PZH dla ofiarowanej nawierzchni.  

- Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na  

Realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na ta 
nawierzchnię  

3.SPRZOT  
 
3.1.0gólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STO "Wymagania ogólne" .  

4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STO "Wymagania ogólne"  

Przy wyborze rozwiązań należy przestrzegać prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczególnych oraz kierować się 
wiedzą techniczną  

5. Wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej monofilowej na boisko do piłki nożnej  
Badania na zgodność z normą PN-EN 15330-1, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub 
wynik badań specjalistycznego laboratorium badającego nawierzchnie sportowe np. Labosport.  

-Certyfikat FIFA (2 Star) dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu nawierzchni, lub wyniki badań 
laboratoryjnych potwierdzające zgodność parametrów oferowanego systemu nawierzchni z wymogami FIFA.  

- Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.  

- Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.  

- Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję 

wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię  
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Rozwiązanie nawierzchni syntetycznej pozostawia się do wyboru przez Inwestora oraz Projektanta    

 

 

5.4. Montaż urządzeń boiskowych :  

5.4.1. Boisko do siatkówki:  
a) Wykonanie fundamentów pod stojaki z montażem tulei  
b) Ustawienie  stojaków do siatkówki z regulacją wysokości siatki , siatka turniejowa całosezonowa z   
     antenami -  1 kpl.)  
  

5.4.2 .. Boisko do koszykówki :  
 a)  Wykonanie fundamentów pod stojaki z montażem tulei  

b) Ustawienie stojaków do koszykówki kpl z tablicą 180x105cm obręczą uchylną i siatką-2 kpl  
    - o wysięgu 160 cm 

5.4.3 .. Boiska do piłki nożnej 
a) Wykonanie fundamentów pod stojaki z montażem tulei  
b) Ustawienie w gotowych otworach bramek aluminiowych 5,OOx2,OO do piłki nożnej z siatkami (2 kpl.) 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 6.1. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STO "Wymagania ogólne"  

7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STO "Wymagania ogólne"  

8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót podano w STO "Wymagania ogólne"  

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STO "Wymagania ogólne"  

10. Normy i dokumenty związane 
a) Atesty PZH  
b) Instrukcje producentów  
c) Inne - wybrane przez Inwestora oraz Projektanta przystosowującego projekt do warunków miejscowych. 
Przy wyborze rozwiązań należy przestrzegać prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczególnych oraz 
kierować się wiedzą techniczną.   
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BUDOWA BOISK  SPORTOWYCH 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE   

 Nr.4/ZT  
ZAGOSPODAROWANIE TERENU Nawierzchnie z kostki, ogrodzenie ,zieleń  

SPIS TREŚCI:  
4/ZT.01. - CPY- 45233000-9 4/ZT.02. - CPV - 45342000-6 4/ZT.03. - CPV -45112710- 
Nawierzchnie z kostki betonowej Ogrodzenie boisk Zieleń, trawniki  
3.  

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

4/ZT .01.  
NA WIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ  

CPV 45233000-9  
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot OST  

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej.  
1.2. Zakres stosowania OST  
 Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy  
zlecaniu i realizacji robót jak w t. 1. 1. 1.3. 
Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczące zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i 
odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowej  
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 umożliwia wzajemne przystawanie elementów.  

1.4.2. Krawężnik - prosty lub łukowy element budowlany oddzielający jezdnię od chodnika, charakteryzujący się 
stałym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i długością nie większą niż 1,0 m.  

1.4.3. Ściek - umocnione zagrubienie, poniżej krawędzi jezdni, zbierające i odprowadzające wodę opadową 

1.4.4. Obrzeże - 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 duży fragment nawierzchni na sekcje w celu umożliwienia odkształceń 
temperaturowych, wypełniony określonymi materiałami wypełniającymi.  

1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w OST  "Wymagania ogólne" [9] pkt 1.4.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST  "Wymagania ogólne" [9] pkt 1.5.  
2. MATERIAŁ Y  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów : 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST "Wymagania 
ogólne" [9] pkt 2.  
2.2. Betonowa kostka brukowa  
2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych-wymagania  

1. odmian O  
a) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy ścieralnej (górnej) zwykle 

barwionej grubości min. 4 mm,  
2. barwa  



 
a) kostka kolorowa, z betonu barwionego,  

3.wzór (kształt) kostki: zgodny z kształtami określonymi przez producenta 4. wymiary, zgodne z 
wymiarami określonymi przez producenta, w zasadzie:  

a) a) długość 100 mm do 200 mm,  
 b) szerokość 0,5 do 1,0 wymiaru długości, lecz nie mniej niż 100 mm, c) c) grubości 60mm lub 
80mm  

Wymagane jest, aby wymiary kostek były dostosowane do sposobu układania i siatki spoin oraz umożliwiały 
wykonanie warstwy o szerokości 1,0 m lub 1,5 m bez konieczności przecinania elementów w trakcie ich 
wbudowywania w nawierzchni. 

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.  
Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 [2] do stosowania na zewnętrznych 

nawierzchniach, mających kontakt z sobą w warunkach mrozu  

Lp.  Cecha     Załącznik    Wymaganie   

     normy      

1  Kształt i wymiary           

1.1  Dopuszczalne odchyłki w mm od  C  Długość Szerokość Grubość  Różnica  
 zadeklarowanych wymiarów        pomiędzy  
 kostki,          dwoma  
 grubości      ±2   ±2  ±3  pomiarami  
  < 100  ±3   ±3  ±4  grubości, tej  
  O 100 mm       samej kostki,  
          powinna być  
          3mm  

1.2  Odchyłki płaskości i pofalowania  C    Maksymalna (w mm)  
 (jeżeli maksymalne wymiary kostki    wypukłość wklęsłość  
 > 300 mm), przy długości         
 pomiarowej      1,5   1,0  
  300 mm    2,0   1,5  
  400 mm        

2  Właściwości fizyczne i mechaniczne        

2.1  Odporność   na  D  Ubytek masy po badaniu: wartości średnia 01,0  
 zamrażanie/rozmrażanie    z   kg/m2, przy czym każdy pojedynczy wynik < 1,5  
 z udziałem soli odladzających  (wg   kg/m2      
 klasy 3, zał. D)           

2.2  Wytrzymałość na rozciąganie przy  F  Wytrzymałość charakterystyczna T 03,6 MPa.  
 rozłupywaniu      Każdy pojedynczy wynik 02,9 MPa i nie  
      powinien wykazywać obciążenia niszczącego  
      mniejszego ni0250 N/mm długości rozłupania  

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

2.4  Odporność na ścieranie (wg klasy  GiH   Pomiar wykonany na tarczy  
 3      szerokiej ściernej,   B6hmego,  
 oznaczenia H normy)      wg zał. G normy -  wg zał. H mormy -  
      badanie podstawowe  badanie alternatywne  



 
      o 23 mm  I 

D20 OOOmm3/S0         mm    
2.S Odporność  na  I  a) jeżeli górna powierzchnia kostki nie była  

 poślizg/poślizgnięcie     szlifowana lub polerowana - zadawalająca  
      odporność    
      b) jeżeli wyjątkowo wymaga się podania wartości  
      odporności na poślizg/poślizgnięcie - należy  
      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 uważane za istotne  

3.2  Tekstura     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    

3.3  Zabarwienie (barwiona może być   c) ewentualne różnice w jednolitością tekstury lub  
 warstwa  ścieralna  lub  cały   zabarwienia, spowodowane  nieuniknionymi  
 element)      zmianami we właściwościach surowców i zmianach  
      warunków twardnienia nie są uważane 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 mogą odbarwiać kostek ). Zaleca się stosowanie środków stabilnie barwiących zaczyn 
cementowy w kostce, np. tlenki , tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie należy 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 podłoże powinno być wyrównane i odwodnione.  
2.3. Materiały na podsypki do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni  
a) na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię  

mieszanka cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania dla gatunku l 
wg PN-B-11113 [4], cementu powszechnego użytku, spełniającego wymagania PN-EN 197-1 [1] i wody 
odmiany  odpowiadającej wymaganiom PN-88/B-322S0 [S],  

b) do wypełniania spoin  
piasek naturalny spełniający wymagania PN-B-11113 [4] gatunku 2 lub 3, piasek 
łamany (0,07S+2) mm wg PN-B-11112 [3],  

2.4. Krawężniki, obrzeża i ścieki 
a) krawężniki betonowe  
b) obrzeża betonowe  
 
2.5. Materiały do podbudowy układanej pod nawierzchnię z betonowej kostki brukowej  
a)pod chodniki  l0cm pospółki  
b) pod wjazd 20cm tłucznia  

3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu : 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST "Wymagania ogólne" [9] pkt 3. 3.2. Sprzęt do 
wykonania nawierzchni  



Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać się a) ręcznie, 
zwłaszcza na małych powierzchniach,  
c) mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek),  
d) do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z tarczą·  
e) do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z wykładzin  

chroniących kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroży 
f) Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw należy stosować betoniarki.  

4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST "Wymagania ogólne" [9] pkt 4. 4.2. Transport 
materiałów do wykonania nawierzchni  

Betonowe kostki brukowe mogą być przewożone 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 "Wymagania ogólne" [9] pkt 5. 5.2. Podłoże i 
koryto  
Grunty podłoża powinny być niewysadzinowe, jednorodne  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 obejmuje : 
• wykonanie podbudowy,  
• wykonanie obramowania nawierzchni (z krawężników, obrzeży i ścieków),  
• przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej,  
• ułożenie kostek z ubiciem,  
• zasypka spoin piaskiem  
• wypełnienie szczelin dylatacyjnych,  
• pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej do ruchu.  
5.4. Podbudowa  

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

Krawężniki i obrzeża zaleca się ustawiać przed przystąpieniem do układania nawierzchni z kostki. Przed ich 
ustawieniem, potrzebne jest ułożenie pojedynczego rzędu kostek w celu ustalenia szerokości nawierzchni i 
prawidłowej lokalizacji krawężników lub obrzeży.  

Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela się na uprzednio 
zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu:  

współczynnika wodno-cementowego od 0,25 do 0,35,  
wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niOR7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.  

W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna by taka, aby po naciśnięciu podsypki w dłoni podsypka nie 
rozsypywała się i nie było na dłoni osadów 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.  

Jeżeli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawałowaniu nawierzchni należy ją 
polać wodą w takiej ilości, aby woda zwilżyła cała grubość podsypki. Rozścielenie podsypki z suchej zaprawy może 
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. Ułożenie 



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 różne odcienie wybranego koloru kostki.  

Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie.  
Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza skomplikowanych pod 

względem kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej układanych deseni oraz różnych wymiarów i kształtów 
kostek. Układanie kostek powinni wykonywać przyuczeni brukarze.  

Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym kształcie, tak aby układarka 
mogła przenosić z palety warstwy kształtek na miejsce ich ułożenia z wymogami dokładności. Kostka do układania 
mechanicznego nie może mieć odchyłek wymiarowych i musi być odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. 
ułożona na palecie w odpowiedni wzór, bez dołożeniania połówek i dziewiątek, przy czym każda 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 
krawężników.  

Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania podsypka 
zagęszcza się.  

Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazów itp.) powinna 
trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm powyżej korytek 
ściekowych (cieków).  

Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można ułożyć 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 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 ułożonej na 
stałe. Przed dalszym wznowieniem robót, prowizorycznie ułożoną nawierzchnię na podsypce piaskowej należy rozebrać i 
usunąć wraz z podsypką  

5.7.2. Ubicie nawierzchni z kostek  

 
5.6. Podsypka  

Grubość podsypki powinna wynosić po zagęszczeniu 3+5 cm, a wymagania dla materiałów na podsypki powinny 
być zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać± 1 cm.  

W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się aby osie spoin pomiędzy dłuższymi 
bokami tych kostek tworzyły z osią drogi kąt 45°, a wierzchołek utworzonego kąta prostego pomiędzy spoinami miał 
kierunek odwrotny do kierunku spadku podłużnego nawierzchni.  

Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić piaskiem.  
 

Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z tworzywa 
sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca.  

Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie w 
kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez ubijanie w 
kierunku wzdłużnym kostki.  

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone należy wymienić na kostki  
całe.  
5.7.3.Spoiny  

Szerokości spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 

 
mm.  
5.8. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu  

Nawierzchnia na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem można oddać do użytku bezpośrednio 
po jej wykonaniu.  

Nawierzchnia na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą cementowo-piaskową po 



jej wykonaniu należy 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 i:średniej otoczenia nie niższej niż 15°C) do 3 
tygodni (w porze chłodniejszej) nawierzchnię należy oczyścić z piasku i można oddać do użytku.  
6. KONTROLA JAKOOCI ROBÓT 6.1. Ogólne zasady 
kontroli jako lii robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST "Wymagania ogólne" [9] pkt 6.  
6.2. Badania w czasie robót  

Częstotliwość wraz zakres badań i pomiarów w czasie robót nawierzchniowych z kostki podaje tablica  
 
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót  

Lp.   Wyszczególnienie    Częstotliwość badań  Wartości   

  Badań i pomiarów     dopuszczalne   

l  Sprawdzenie podłoża i koryta   Wg OST D-04.0l.01 [10]    
2  Sprawdzenie ew. podbudowy   Wg  OS T,  norm,  wytycznych,  wymienionych w  
     pkcie 5.4      

3  Sprawdzenie obramowania   wg OST D-08.0l.01a [17]; D-08.0l.02 [18];  D-  
 nawierzchni    08.03.01 [19]; D-08.05.00 [20]    

4  Sprawdzenie  podsypki  Bieżąca kontrola w 10 punktach  Wg pktu 5.6;   
 (przymiarem  liniowym  lub  dziennej działki roboczej:  odchyłki od   
 metodą niwelacji)   grubości, spadków i cech  projektowanej   
     konstrukcyjnych w porównaniu  grubości ±l cm   
     z dokumentacją projektową i    
     specyfikacją    

5  Badania  wykonywania  kostki      
 nawierzchni z          
 a)  zgodność [z dokumentacją Sukcesywnie na każdej działce  -   
 projektową   roboczej      
 b)  położenie osi w planie   Co 100 m i we wszystkich  Przesunięcie od osi  
 (sprawdzone geodezyjnie)   punktach charakterystycznych  projektowanej do  
         2cm   
 c)  rzędne wysokościowe   Co 25 m w osi i przy  Odchylenia:   
 (pomierzone instrumentem   krawędziach oraz we  +1 cm; -2 cm   
 pomiarowym)    wszystkich punktach    
     charakterystycznych    
 d)  równo O [W profilu   Jw.     Nierówności do   
 podłużnym (wg BN-68/893 1-04      8mm   
 [8] łatą czterometrową        
 e)  równość [W przekroju   Jw.     Prześwity między  
 poprzecznym (sprawdzona łatą      łatą a   
 Profilową z poziomnicą i       powierzchniądo   
 pomiarze przez Wituklinem       8mm   
 cechowanym oraz przymiarem         
 liniowym względnie metodą        
 niwelacji)          
 f)  spadki poprzeczne   Jw.     Odchyłki od   
 (sprawdzone metodą niwelacji)       dokumentacji   
         projektowej do   
         0,3%   
 g)  szerokość nawierzchni   Jw.     Odchyłki od   
 (sprawdzona przymiarem       szerokości  
 liniowym)        projektowanej do  



         ±5cm   
 h)  Szerokość i głębokość   W 20 punktach   Wg pktu 5.7.5   
 wypełnienia spoin i szczelin   charakterystycznych dziennej    
 (oględziny i pomiar przymiarem  działki roboczej     
 liniowym po wykruszeniu dług.        
 10 cm)          
 i)  sprawdzenie koloru kostek  Kontrola bieżąca  W g dokumentacji  
 i desenia ich ułożenia       projektowej lub   
         decyzji Inżyniera  

 
6.3. Badania wykonanych robót  

Zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3.  

Tablica 3. Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni  

Lp.  Wyszczególnienie badań i pomiarów    Sposób sprawdzenia  

1  Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego  Wizualne sprawdzenie jednorodności  
 nawierzchni, krawężników, obrzeży,  wyglądu, prawidłowości desenia,  
 cieków  kolorów kostek, spadków plam,  
  deformacji, wykruszeń spoin i  
  szczelin      

2  Badanie położenia osi nawierzchni w  Geodezyjne  sprawdzenie  położenia  
 planie  OSI  co 25 m  i  w  punktach  
  charakterystycznych   (dopuszczalne  
  przesunięcia wg tab. 2, lp. Sb)  

3  Rzędne wysokościowe Co 25 m i we wszystkich punktach  
 podłużne i poprzeczne, spadki  charakterystycznych (wg metod  
 poprzeczne i szerokości i dopuszczalnych warto[Jri podanych  
  w tab. 2, lp. od 5c do 5g)   

4  Rozmieszczenie i szeroko D [Spoin i  Wg pktu 5.5 i 5.7.5     
 szczelin w nawierzchni, pomiędzy         
 krawężnikami, obrzeżami, ściekami         
 oraz wypełnienie spoin i szczelin         

7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST "Wymagania ogólne" [9] pkt 7. 7.2. Jednostka 
obmiarowa  

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

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST "Wymagania ogólne" [9] pkt 8.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki pozytywne.  
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiorowi robót zanikaj [łych i ulegaj [łych zakryciu podlegaj D 
przygotowanie podłoża i wykonanie koryta,  
ewentualnie wykonanie podbudowy,  
ewentualnie wykonanie ław (podsypek) pod krawężniki, obrzeża, ścieki, wykonanie 
podsypki pod nawierzchni[J  
ewentualnie wypełnienie dolnej części szczelin dylatacyjnych.  

9. PODSTAWA PŁATNOOCI  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST "Wymagania ogólne" [9] pkt  
 
 



10. PRZEPISY ZWIDZANE  
10.1. Normy  

1. PN-EN 197-1:2002  
Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego 
użytku 
Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań. 
Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych Kruszywa 
mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek  
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw Cement. 
Transport i przechowywanie  
Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego  
Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.  

10.2. Ogólne specyfikacje techniczne (OST)  
9.  Wymagania ogólne  
10.D-  Dolne warstwy podbudów oraz oczyszczenie i skropienie  

04.01.01 +04.03.01  
11. D04.04.00+04.04.03  
12. D-04.04.04  
13. D-  

04.05.00+04.05.04  
14. D-04.06.01  
15. D-04.06.01b  
16. D-05.03.04a  
17. D-08.01.01a  
18. D-08.01.02a  
19. D-08.03.01  
20. D-08.05.00  

21. PN-EN 1338:2005  
22. PN-B-I1112:1996  
23. PN-B-l1113:1996  
24. PN-88 B/32250  
25. BN-88/6731-08  
26. BN-64/8931-01  
27. BN-68/8931-04  
Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie  
Podbudowa z tłucznia kamiennego  
Podbudowy i ulepszone podłoża z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi  
Podbudowa z chudego betonu  
Podbudowa z betonu cementowego  
Wypełnianie szczelin w nawierzchni z betonu cementowego Ustawianie krawężników betonowych  
Ustawianie krawężników kamiennych  
Betonowe obrzeża chodnikowe  
C: Ścieki  
 
 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

4/ZT.02.  
OGRODZENIE  

CPV 45342000-6  
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z montażem ogrodzenia terenu boisk  
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  

1.3.1. Wykonanie ogrodzenia siatkowego wys. min. 4,Om  wg projektu  
1.3.2. Wykonanie ogrodzenia o funkcji piłkochwytów za bramkami wys. min. 6,Om 
 1.3.3. Wykonanie bram szer.  3,5Om - szt. 2, furtki szer. 1,5Om szt. 2 

1.4. Określenia podstawowe  
Pozostałe określenia podstawowe  zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 

podanymi w STO- "Wymagania ogólne" pkt 1.4.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 1.5.  

2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST "Wymagania 
ogólne" pkt 2.  
2.2. Stosowane materiały  
Materiałami stosowanymi są:  
2.2.1 .. Elementv Ogrodzenia:  

a) bramy  
b) przęsła  
c) furtki  

Przyjęto ogrodzenie zewnętrzne wysokości 4,0 m i wys. 2,0 m z siatki ogrodzeniowej w kolorze zielonym ha 
słupkach stalowych malowanych proszkowo . Przy wyborze rozwiązań należy przestrzegać prawa budowlanego, 
praw pokrewnych i szczególnych oraz kierować się wiedzą techniczną  
2.2.2. Materiałv na cokół ogrodzenia :  
  Ogrodzenie musi spełniać wymogi bezpieczeństwa. Przyjęto opaskę cokołową ogrodzenia z kostki betonowej 
kolorowej szer. 40 cm zamkniętą obrzeżem betonowym 8 x 30 cm na ławie betonowej B-10 
3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STO- "Wymagania ogólne" pkt 3.  

 
4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STO- "Wymagania ogólne" pkt 4. 4.3. 
Transport pozostałych materiałów  
Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12]. Kruszywa można 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 STO "Wymagania ogólne" pkt 5.  
5.2.MontaOogrodzenia  
Zgodnie z instrukcją producenta  
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 montaż  

a)słupki musza być ustawione pionowo zgodnie z wytycznymi producenta systemu 
b) przęsła i uchwyty zamocowane zgodnie z systemem ogrodzenia  

7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 7. 7.2. 
Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego krawężnika betonowego.  

8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 8.  
Roboty uznaje sio za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.  



9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 9.  
1 O. przepisy zwi Dzane  
10.1. Normy  

1.  PN-B-03264  

2.  PN-B-06250  

3.  PN-B-06251  
4.  PN-B-06712  
5.  PN-B-23010  

6.  PN-B-19701  

7.  PN-B-32250  

8.  PN-H-04623  

9.  PN-H-04651  

10.  PN-H-74219  

11.  PN-H-74220  
Konstrukcje betonowe żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie  
Beton zwykły  
Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne Kruszywa mineralne do betonu  
Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia Cement. Cement powszechnego 
użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności  
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw Ochrona przed korozją Pomiar 
grubości powłok metalowych metodami nieniszczącymi  
Ochrona przed korozją Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej środowisk  
Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania  
Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego przeznaczenia  

 
12.  PN-H-82200  
13.  PN-H-84018  

14.  PN-H-84019  

15.  PN-H-84020  

16.  PN-H-84023-07  

17.  PN-H-84030-02  

18.  PN-H-93010  

19.  PN-H-93401  

20.  PN-H-93402  

21.  PN-H-93403  

22.  PN-H-93406  

23.  PN-H-93407  

24. PN-H-97051  

25. PN-H-97053  

26. PN-M-06515  

27. PN-M-69011  

28. PN-M-69420  



29. PN-M-69775  

30. PN-M-80006  

31. PN-M-80026  

32. PN-M-80201  

33. PN-M-80202  

34. PN-M-82054  

35. PN-M-82054-03  

36. PN-ISO-8501-1  
37. BN-73/0658-01  
38. BN-89/1076-02  
Cynk  
Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości Gatunki  
Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania cieplnego. Gatunki  
Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki  
Stal określonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do nawęglania. Gatunki  
Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco  
Stal walcowana. Kątowniki równoramienne Kątowniki nie równoramienne stalowe walcowane na gorąco  
Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary Stal. Teowniki walcowane na gorąco Stal. Dwuteowniki walcowane 
na gorąco  
Ochrona przed korozją Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do malowania. Ogólne wytyczne  
Ochrona przed korozją Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne  
Ogólne zasady projektowania stalowych ustrojów nośnych  
Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach spawanych. Podział i wymagania  
Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczanie klasy 
wadliwości na podstawie oględzin zewnętrznych  
Zanurzeniowe powłoki cynkowe na drutach stalowych. Badania  
Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia  
Liny stalowe z drutu okrągłego. Wymagania i badania Liny stalowe 1 x 7  
śruby, wkręty i nakrętki stalowe ogólnego przeznaczenia. Ogólne wymagania i badania  
śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne Śrub i wkrętów 
Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. Stopnie skorodowania i stopnie 
przygotowania nie zabezpieczonych podłoży stalowych oraz podłoży stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej 
nałożonych powłok  
Rury stalowe profilowe ciągnione na zimno. Wymiary Ochrona przez korozją Powłoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe 
na konstrukcjach stalowych, staliwnych i żeliwnych. Wymagania i badania  

 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

4/ZT .03.  
ZIELEŃ- TRAWNIKI  

CPV 45112710-5  
1. WSTDP  
1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem trawników przy projektowanych  
boiskach  

1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót jak w pt.l.l  
1.3. Zakres robót objętych SST  

Nasadzenia i trawnik przewidziano wokół budynku zaplecza  
1.4. Określenia podstawowe  
1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój.  



1.4.2. Materiał roślinny - sadzonki drzew, krzewów, kwiatów jednorocznych i wieloletnich.  

1.4.3. Bryła korzeniowa - uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją korzeniami rośliny.  

1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w OST "Wymagania ogólne" pkt 1.4.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotycz Cle robót podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 1.5.  

2. MATERIAŁ Y  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotycz Cle materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST "Wymagania 
ogólne" pkt 2.  
2.2. Ziemia urodzajna  

Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące  
charakterystyki:  

ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie 
przekraczających 2 m wysokości  
ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie możel być zagruzowana, przerośnięta 
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.  

2.3. Ziemia kompostowa  
Do nawożenia gleby mogą być stosowane komposty, powstające w wyniku rozkładu odpadków roślinnych i 

zwierzęcych (np. torfu, fekaliów, kory drzewnej, chwastów, plewów), przy kompostowaniu ich na otwartym 
powietrzu w pryzmach, w sposób i w warunkach zapewniających utrzymanie wymaganych cech i wskaźników 
jakości kompostu.  

Kompost fekaliowo-torfowy - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie torfu z fekaliami i ściekami 
bytowymi z osadników, z osiedli mieszkaniowych.  

Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiada D wymaganiom BN-73/0522-0l [5], a torf użyty jako 
komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1].  

Kompost z kory drzewnej - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i 
osadami z oczyszczalni ścieków pocelulozowych, przez okres około 3-ch miesięcy.  
 
Kompost z kory sosnowej może być stosowany jako nawóz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zieleń w okresie 
jesieni, przez zmieszanie kompostu z glebą  

2 .. 4. Nasiona traw  
Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych gatunków. Gotowa mieszanka 
traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klas , numer normy wg której została wyprodukowana, 
zdolność kiełkowania. 
2,5. Nawozy mineralne  

Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość azotu, fosforu, 
potasu - N.P.). Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.  
3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 3. 3.2. Sprzęt 
stosowany do wykonania zieleni  

Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni drogowej powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu 

glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby, - walu 
kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników,  
- kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników,  
4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotycz Cle transportu podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 4.  
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  



Ogólne zasady wykonania robót podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 5.  
5.3.  Trawniki  

. Proponuje się wykonanie trawników z siewu, mieszanek traw odpornych na intensywne użytkowanie.  
Przygotowanie mieszanki  
Stosowanie mieszanek traw wynika z konieczności uzupełnienia braków pewnych cech jednego gatunku przez 
wprowadzenie innego, żaden bowiem ze znanych gatunków traw nie ma wszystkich cech, które mogą zapewnić 
trwałość i właściwy wygląd. Ustalając liczbę nasion przypadających na jednostkę powierzchni przyjmuje się , że na 
jedno nasienie powinna przypadać powierzchnia 1 cm2• Zakłada się, że teren trawiasty będzie użytkowany w sposób 
intensywny i dlatego spełniać powinien najwyższe normy wysiewu.  

Wysiewana liczba nasion powinna być większa od ustalonej teoretycznie ponieważ nie wszystkie nasiona zdolne są 
do kiełkowania oraz dlatego, że wśród nich mogą znajdować się zanieczyszczenia .  

 
Pora siewu  

Przed przystąpieniem do siania należy na przeznaczone miejsca pod trawnik nanieść odpowiednią ilość ziemii urodzajnej 
(około 10 cm) wcześniej zabezpieczonej przed rozpoczęciem prac budowlanych. Sprzyjające warunki do wysiewania 
nasion traw występują w okresie letnim lub wczesnoletnim.  
Każda inna pora może wpływać negatywnie z różnych względów, a przede wszystkim klimatycznych. Kiedy trawa 
osiągnie wysokość kilku cm należy powierzchnię trawnika uwałować lekkim wałem, którego celem powinno być 
wyrównanie gleby po podlewaniu w czasie którego powstały nierówności. Należy wykonać czynność na glebie wilgotnej. 
Po 3 dniach po wałowaniu wykonujemy pierwsze cięcie. Celem tak wczesnego koszenia jest spowodowanie do 
rozkrzewiania się traw. Pozostałe terminy koszenia powinny odbywać się regularnie kiedy wysokość trawy przekracza 8 
cm.  

 
5.4. PIELĘGNACJA W PIERWSZY ROKU  
Pielęgnacja  trawników w pierwszym roku polega na uwałowaniu lekkim wałem powierzchni trawnika, gdy wysoko 
D [trawy osiągnie 5-8 cm wysokości. Celem tego wałowania jest wyrównanie powierzchni gleby, na której 
najczęściej powstają niewielkie nierówności. Wałowanie to należy przeprowadzać kiedy gleba jest umiarkowanie 
wilgotna (plastyczna). Po 2-3 dniach od wałowania należy wykonać pierwsze koszenie skracając tylko 1,5- 2cm. Do 
tego celu należy używać kosiarek bębnowych o bardzo ostrych nocach. Koszenie powinno by regularne, (gdy trawa 
osiągnie 8 cm wysokości). Pojawiające się na trawniku chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie. 
Stałe koszenie w znacznym stopniu osłabia ich wzrost. Po 3 miesiącach wzrostu traw bardzo korzystne jest rozsianie 
na powierzchni trawnika torfu w ilości 2-3 kg/m2• Ta niewielka ilość ściółki ma bardzo korzystne działanie 
zwłaszcza w okresie suszy letniej i przyczynia się do lepszego krzewienia się traw i wytwarzania rozłogów. Po 
karnym koszeniu pozostaje na powierzchni trawnika mniejsza lub większa ilość trawy skoszonej. Należy ją zebrać 
ponieważ powoduje ona zwłóknienie trawnika i mogłoby się przyczynić do gnicia liści. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 6.1. Ogólne 
zasady kontroli jako lii robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 6.  
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 7.  

8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 8.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową , SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

Ogólne ustalenia dotycz Cle podstawy płatności podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 9.  

10. przepisy związane  
1.PN-G-98011  Torfrolniczy  
2.PN-R-67022  Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste. . 
3.PN-R-67023  Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste. 
 4. PN-R-67030  Cebule, bulwy, kłącza i korzenie bulwiaste rośin  



ozdobnych  
5.BN-73/0522-01  Kompost fekaliowo-torfowy  
6.BN-76/9125-01  Rośliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.  



INSTALACJE 
SANITARNE



  

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
dla zadania inwestycyjnego: 

 
Budowa boisk sportowych wraz z infrastrukturą techniczną w ramach programu 
"MOJE BOISKO ORLIK 2012" oraz przebudowa pawilonu s portowego na cele 
obsługi boisk w Prószkowie  
 

1. Wymagania ogólne 

1.1.  Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiot niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót 
instalacji/sieci sanitarnych związanych z budową boisk sportowych wraz z infrastrukturą techniczną w ramach 
programu "MOJE BOISKO ORLIK 2012" oraz przebudowa pawilonu sportowego na cele obsługi boisk w Prószkowie 

 

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Szczegółowa ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3.  Podstawowe określenia 

[1] Antykorozja Zabezpieczenie przed korozją elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych obiektu 
budowlanego. 

[2] Aprobata techniczna Pozytywna ocena techniczna materiału lub wyrobu, dopuszczająca do stosowania 
w budownictwie, wymagana dla wyrobów, dla których nie ustalono Polskiej Normy. 
Zasady i tryb udzielania aprobat technicznych oraz jednostki upowaŜnione do tej 
czynności określone są w drodze Rozporządzenia właściwych Ministrów. 

[3] Atest Świadectwo oceny wyrobu lub materiału pod względem jakości i bezpieczeństwa 
uŜytkowania wydane przez upowaŜnione instytucje państwowe i specjalistyczne 
placówki naukowo-badawcze. 

[6] Bezpieczeństwo realizacji 
robót budowlanych 

Zgodne z przepisami bhp warunki wykonania robót budowlanych, ale takŜe prawidłowa 
organizacja placu budowy i prowadzonych robót oraz ubezpieczenie wykonawcy od 
odpowiedzialności cywilnej w związku z ryzykiem zawodowym. 

[7] Budowa Wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a takŜe odbudowa, 
rozbudowa nadbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego. 

[8] Budowla KaŜdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak:  
drogi, mosty, maszty antenowe, instalacje przemysłowe, sieci uzbrojenia terenu. 

[9] Budynek Obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za 
pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundament i dach. 

[11] Dokładność wymiarów Zgodność wymiarów wykonanego przedmiotu z przyjętymi załoŜeniami lub 
z dokumentacją techniczną. 

[12] Dokumentacja budowy Ogół dokumentów formalno-prawnych niezbędnych do prowadzenia budowy. 
Dokumentacja obejmuje: 
• zgłoszenie przystąpienia da wykonania robót remontu budynku wraz z załączonym 

projektem budowlanym obejmującym projektowany zakres robót 
• dziennik budowy 
• protokoły odbiorów częściowych i końcowych 
• projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy słuŜące realizacji obiektu 
• operaty geodezyjne 
• ksiąŜki obmiarów 

[13] Dziennik budowy Urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w toku wykonywania robót. Dziennik budowy wydawany jest przez 
właściwy organ nadzoru budowlanego. 

[14] Elementy robót Wyodrębnione z całości planowanych robót ich rodzaje, bądź stany wznoszonego 
obiektu, słuŜące planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji. 

[17] Inspektor nadzoru 
budowlanego 

Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z wykonywaniem 
technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, którą moŜe sprawować osoba 
posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane i będąca członkiem Izby InŜynierów 
Budownictwa. 

[18] Inwestor Osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnik procesu inwestycyjnego, angaŜująca 
swoje środkfinansowe na realizację zamierzonego zadania. 

[19] Kierownik budowy Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z bezpośrednim 
kierowaniem organizacją placu budowy i procesem realizacyjnym robót budowlanych, 



  

posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane i będąca członkiem Izby InŜynierów 
Budownictwa. 

[21] Kontrola techniczna Ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod kątem jego zgodności z Polskimi 
Normami, przeznaczenie i przydatnością uŜytkową. 

[22] Kosztorys Dokument określający ilość i wartość robót budowlanych sporządzany na podstawie: 
dokumentacji projektowej, przedmiaru robót, cen jednostkowych robocizny, materiału, 
narzutów kosztów pośredn ich i zysku. 

[23] Kosztorys ofertowy Wyceniony kompletny kosztorys ślepy. 

[24] Kosztorys ślepy Opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania z zestawienie materiałów 
podstawowych. 

[25] Kosztorys 
powykonawczy 

Sporządzone przez wykonawcę robót zestawienie ilościowo-wartościowe zadania 
z uwzględnieniem wszystkich zmian technicznych i technologicznych dokonywanych 
w trakci realizaep robót. 

[27] Nadzór autorski Forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu budowlanego inwestycji, w toku 
realizacji robót budowlanych. polegająca na kontroli zgodności realizacji z załoŜeniami 
projektu orawskazywaniu i akcęptacjj rozwiązań zamiennych. 

[28] Nadzór inwestorski Forma kontroli sprawowanej przez inwestora w zakresie jakości i kosztów realizowanej 
inwestycji. 

[29] Norma zuŜycia Określa technicznie i ekonomicznie uzasadnioną wielkość (ilość) jakiegoś składnika 
niezbędną do wytworzenia produktu o określonych cechach jakościowych. 

[30] Obiekt budowlany Budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla stanowiąca całość 
techniczno-uŜytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, obiekt małej architektury. 

[33] Obmiar Wymierzenia, obliczenia ilościowo-wartościowe faktycznie wykonanych robót. 

[35] Polska Norma (PN)  Dokument określający jednoznacznie pod względem technicznym i ekonomicznym 
najistotniejsze cechy przedmiotów. Normy w budownictwie stosowane są m in. do 
materiałów budowlanych, metod, technik i technologii budowania obiektów 
budowlanych. 

[38] Projektant Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z opracowaniem projektu 
budowlanego inwestycji, osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane, 
będąca członkiem Izby Architektów lub InŜynierów Budowlanych. 

[40] Protokół odbioru robót Dokument odbioru robót przez inwestora od wykonawcy, stanowiący podstawę Ŝądania 
zapłaty. 

[41] Przedmiar Obliczenie ilości robót na podstawie dokumentacji projektowej, ewentualnie z natury 
(przy robotach remontowych), w celu sporządzenia kosztorysu 

[42] Przepisy techniczno-
wykonawcze 

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie 
oraz wykonawcze warunki uŜytkowania obiektów budowlanych. 

[43] Roboty budowlano-
montaŜowe 

Budowa, a takŜe prace polegające na montaŜu, modemizacji, remoncie lub rozbiórce 
obiektu budowlanego 

[44] Roboty zabezpieczające Roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juŜ wykonanych lub będących 
w trakcie realizacji robot inwestycyjnych. Konieczność wykonania robót 
zabezpieczających moŜe wynikać z projektu organizacji placu budowy np. wykonanie 
prowizorycznych przejść dla pieszych lub wjazdów, zadaszeń lub wygrodzeń, 
odwodnienia itp. albo teŜ są to nieprzewidziane, niezbędne do wykonania prace w celu 
zapobieŜenia awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczające mogą wystąpić 
na obiekcie w chwili podjęcia przez inwestora decyzji o przerwaniu robót na czas 
dłuŜszy, a stan zaawansowania obiektu wymaga wykonania tych robót dla ochrony 
obiektu przed wpływami atmosferycznymi lub dla zapobieŜenia wypadkom osób 
postronnych. 

[45] Roboty zanikające Roboty budowlane, których efekty są zakrywane w trakcie wykonywania kolejnych 
etapów budowy.  

[48] Wada techniczna Efekt niezachowania przez wykonawcę reŜimów w procesie technologicznym 
powodujący ograniczenie lub uniemoŜliwienia korzystania z wyrobu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, za co odpowiedzialność ponosi wykonawca. 

[49] Zadanie budowlane Część przedsięwzięcia budowlanego stanowiące odrębną całość konstrukcyjną lub 
technologiczną zdolną do samodzielnego spełniania przewidywanych funkcji 
technologiczno-uŜytkowych. Zadanie budowlane moŜe polegać na wykonaniu robót 
związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem obiektu budowlanego. 

[51] Znak bezpieczeństwa Prawnie określone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, które uzyskały 
certyfikat. 

1.3.1. Lokalizacja 

Lokalizację zamierzenia projektowego przewidziano w m. Prószków gmina Prószków 

1.3.2. ZałoŜenia programowo funkcjonalne 

Projekt zakłada budowę boisk sportowych wraz z infrastrukturą techniczną oraz przebudowa pawilonu sportowego na 
cele obsługi boisk w Prószkowie  



  

1.4. Zakres robót objętych specyfikacjami 

Roboty instalacji/sieci wodno-kanalizacyjnych, instalacji grzewczych i wentylacyjnych 

1.5. Wykaz dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego 

1.5.1. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa — celem realizacji robót 

• Projekt budowlano - wykonawczy robót budowlano- montaŜowych. 

• Kosztorysy i przedmiary robót dla projektu jw. 

2. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 
2.1. Wymagania dotyczące Wykonawcy Robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektowa, 
Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. Do obowiązków Wykonawcy Robót naleŜy przed 
przystąpieniem do robót opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru Programu Zapewnienia 
Jakości (PZJ), w którym przedstawia się zamierzony sposób wykonania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe 
i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z projektem, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami 
i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 

2.1.1. Kwalifikacje kadry Technicznej Wykonawcy Robót 

• Kierownik robót budowlano- montaŜowych w branŜy sanitarnej musi posiadać uprawnienia do pełnienia 
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie - kierownika budowy i robót w tej specjalności i być 
członkiem Izby InŜynierów Budownictwa. 

• Wymagany jest ciągły nadzór kadry technicznej nad prowadzonymi robotami budowlano – rozbiórkowo - 
montaŜowymi. 

2.2. Materiały 

Materiały wykorzystane do wykonywania robót objętych niniejszą specyfikacją muszą spełniać wymogi odnośnych 
przepisów i być dopuszczone do stosowania w budownictwie. 

Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje się wyroby, oznakowane znakiem budowlanym „B” lub 
oznaczeniem CE. 

2.2.1. Źródło uzyskania materiałów 

• Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczącego proponowanego źródła 
zakupu, wytwarzania, zamówienia lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 

• Zatwierdzenia pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, Ŝe wszelkie materiały z tego 
źródła uzyskają zatwierdzenia. 

• Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, Ŝe materiały uzyskane 
z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu 
robót. 

2.2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

• Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź 
złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. JeŜeli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na 
uŜycie tych materiałów do innych robót, niŜ te, do których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. 

• KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje 
na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do Robót, były 
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez 
Inspektora Nadzoru. 

2.2.4. Wariantowa zastosowanie materiałów 



  

JeŜeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego zastosowania rodzajów materiału 
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 2 tygodnie 
przed uŜyciem materiału, albo w okresie dłuŜszym, jeŜeli to będzie wymagane dla badań prowadzonych przez 
Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później zmieniany bez zgody Inspektora 
Nadzoru. 
 
 

2.3. Sprzęt 

• Wykonawca jest zobowiązany do uŜytkowania tylko 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 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 wskazaniem Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem. 

• Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót, ma być utrzymany 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 ST 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, nie moŜe być później zmieniany bez 
jego zgody. 

• Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia niegwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostaną przez 
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 

2.4. Transport 

• Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość Robót i właściwości przewoŜonych towarów. 

• Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi 
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru. w terminie przewidzianym Kontraktem. 

• Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego 
w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenia Inspektora Nadzoru będą usunięte z terenu budowy. 

• Wykonawca będzie na bieŜąco usuwać, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu Budowy. 

2.5. Wykonanie robót 

2.5.1. Ogólne zasady wykonania Robót 

• Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem, oraz jakość zastosowanych 
materiałów i wykonanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową wymaganiami ST. Programem 
Zapewnienia Jakości, projektu organizacji Robót i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

• Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie w wszystkich 
elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej. 

• Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu Robót 
zostaną, jeśli wymagać będzie tego Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

• Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy 
od odpowiedzialności za ich dokładność. 

• Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte 
na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i ST, a takŜe w normach 
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, 



  

rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 
wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną decyzję. 

• Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 

 

 

2.6. Kontrola jako ści 

2.6.1. Program Zapewnienia Jakości 

• Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru Programu 
Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania Robót, moŜliwości techniczne, 
kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz 
polecenia i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 

• Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

• organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 

• metody zapewnienia bezpieczeństwa pracy pracownikom i osobom postronnym, 

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie, 

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót, 

• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywania Robót, 

• wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli 

• sposób i formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów 
sterujących a takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru, 

b) część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu Robót: 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposaŜenie 
w mechanizmy sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

• rodzaje i ilość środków transportu i urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów 

• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości podczas transportu, 

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzenia 
urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania 
poszczególnych elementów Robót, 

• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

2.6.2. Zasady kontroli jakości Robót 

• Celem kontroli Robot będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć załoŜoną 
jakość Robót. 

• Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenia i wszystkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek i badań materiałów i Robot. 

• Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moŜe zaŜądać od Wykonawcy przeprowadzenia 
badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonania jest zadowalający. 

• Wykonawca będzie prowadzić pomiary i badania materiałów i Robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 



  

• Minimalne wymagania, co do zakresu badań i częstotliwości są określone w ST, normach i wytycznych. 
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, 
aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. 

• Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają waŜną legitymację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. 

• Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych. 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 rzetelność wyników 
badań Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uŜycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do uŜycia 
dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. 

• Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

2.6.3. Badania i pomiary 

• 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. 

2.6.4. Raporty z badań 

• Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań uzgodnionymi 
z Inspektorem Nadzoru. 

• Wyniki badań (kopie) będą przekazywane na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub 
innych przez niego zaakceptowanych. 

2.6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

• Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonych przez Wykonawcę, będzie 
oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 
Wykonawcę. 

2.7. Dokumenty budowy 

2.7.1. 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 
prowadzenia Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 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 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 kolejnymi numerami załącznika 
i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

• Do Dziennika Budowy naleŜy wpisać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

• datę przekazania Zamawiającemu Dokumentacji Projektowej, 

• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramu 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 Inspektora Nadzoru i Projektanta (w ramach nadzoru autorskiego), 

• daty wstrzymania Robót z podaniem powodu, 

• zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 
odbiorów Robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• stan pogody i temperatury 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 materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je 
przeprowadzał, 

• inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

• Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłoŜone Inspektorowi 
Nadzoru do ustosunkowania się. 

• Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

• Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak 
stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 

2.7.2. Księga obmiaru 

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczeniu faktycznego postępu kaŜdego elementu Robót. Obmiary 
wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie Ofertowym i wpisuje się 
do Księgi Obmiaru. 

2.7.3. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 
Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru. Dokumenty te stanowią załączniki do 
odbioru Robót. Winne być udostępniane na kaŜde Ŝyczenie Inspektora Nadzoru. 

2.7.4. Pozostałe dokumenty budowy. 

Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych wyŜej, następujące dokumenty: 

• 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. 

2.7.5. 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 Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na 
Ŝyczenie Zamawiającego. 

2.8. Obmiar robót 

2.8.1. Ogólne zasady obmiaru robót 



  

• Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową 
i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie Ofertowym. 

• Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 
obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed terminem. 

• Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. 

• Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji 
Inspektora Nadzoru. 

• Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu płatności na rzecz 
Wykonawcy w czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 

2.8.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 

• Długości i odległości miedzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzane poziomo wzdłuŜ linii 
osiowej. 

2.8.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

• Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. 

• Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa kwalifikacyjne. 

• Wszystkie urządzenia pomiarowe będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania Robót. 

2.8.4. Czas przeprowadzania obmiaru 

• Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a takŜe w przypadku 
występowania dłuŜszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót. 

• Obmiary robót zanikających przeprowadza się w czasie ich trwania. 

• Obmiary robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

• Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały 
i jednoznaczny. 

• Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości uzupełniane będą odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
osobnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

2.9. Odbiór robót 

2.9.1. Rodzaje odbiorów 

W zaleŜności od ustaleń odpowiadających ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez 
Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 

• Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu.. 

• Odbiorowi częściowemu. 

• Odbiorowi końcowemu. 

• Odbiorowi ostatecznemu. 

2.9.2. Odbiór robót zanikaj ących 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 dokonuje Inspektor Nadzoru. 



  

• Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ 
w ciągu trzech dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy. 

• 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 ST i uprzednimi ustaleniami. 

2.9.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego Robót dokonuje się 
wg zasad jak przy odbiorze końcowym Robót. 

2.9.4. Odbiór końcowy Robót 

• Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ilości, jakości 
i wartości. 

• Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzone przez Wykonawcę 
wpisem do Dziennika Budowy i bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

• Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia 
potwierdzenia zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 2.8.5. 

• Odbioru końcowego 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 Robót 
z Dokumentacją Projektową i ST. 

• W toku odbioru końcowego 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 przypadku niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali 
nowy termin odbioru końcowego. 

• W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonanych Robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganych Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, 
oceniając pomniejszoną wartość wykonanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach 
Kontraktowych. 

2.9.5. Dokumenty do odbioru końcowego 

• Podstawowym dokumentem do odbioru końcowego Robót jest protokół końcowego odbioru Robót 
sporządzony wg ustalonego przez Zamawiającego wzoru. 

• Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

• Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami, 

• Specyfikacje Techniczne, 

• uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze Robót Zanikających i ulegających 
zakryciu, 

• ustalenia technologiczne, 

• Dzienniki Budowy i Księgi Obmiarów, 

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ, 

• opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych 
do dokumentów odbioru, a wykonanych zgodnie z ST i PZJ, 

• sprawozdanie techniczne, 

• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego, 

• Sprawozdanie techniczne zawierać będzie: 

• zakres i lokalizację wykonanych Robot, 



  

• wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez 
Zamawiającego, 

• uwagi dotyczące warunków realizacji Robot, 

• datę rozpoczęcia i zakończenia Robót. 

• W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego 
Robót. 

• Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 

• Termin wykonania Robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja. 

2.9.6. Odbiór ostateczny 

• Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

• Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru 
końcowego. 

2.10. Podstawa płatności 

2.10.1. Ustalenia ogólne 

• Podstawą płatności jest cena i zasady zawarte w umowie między Zamawiającym i Wykonawcą. 

2.11. Przepisy związane - Normy 

Podstawowe normy lub ich źródła, dotyczące wykonania poszczególnych asortymentów Robót, podano na końcu 
kaŜdego rozdziału Specyfikacji Technicznej. 
 

3. Instalacja wodociągowa 

3.1. Wstęp 

3.1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót dotyczących instalacji 
wodociągowej. 

3.1.2. Zakres SST 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 

3.1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prowadzenia robót instalacji wewnętrznej wodociągowej i obejmują: 
• wykonanie instalacji wody zimnej (fragmenty) wody ciepłej i cyrkulacyjnej zgodnie z dokumentacją 

projektową 

3.1.4. Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi Normami i definicjami 
podanymi w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 

3.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową SST 
i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

3.2. Materiały 

Do wykonania robót przewiduje się zastosowanie następujących materiałów: 

• Baterie i zawory czerpalne 

• Rury miedziane. 



  

• Kształtki miedziane 

• Złączki gwintowane mosiądz/brąz 

• Armatura odcinająca i regulacyjna 

• Otuliny poliuretnaowe 

3.3. Sprzęt 

Zakres robót nie przewiduje konieczności stosowania specjalistycznego sprzętu: a jedynie typowych urządzeń ręcznych 
stosowanych przy pracach instalacyjnych ( wiertarki, lutownice, spawarki, wkrętaki, klucze itp. ) 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 

Sprzęt stosowany powinien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru 

 

3.4. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu. które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakoś wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 

3.5. Wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Kontraktem oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót. 

3.6. Zakres wykonywanych robót 

• DemontaŜ elektrycznych podgrzewaczy ciepłej wody 

• DemontaŜ instalacji ciepłej wody 

• DemontaŜ fragmentów instalacji zimnej wody 

• Wykonanie instalacji ciepłej wody uŜytkowej. 

• Wykonanie instalacji zimnej wody - fragmenty. 

• Wykonanie instalacji wody cyrkulacyjnej 

• Płukanie instalacji wodociągowej. 

• Próba szczelności. 

• Regulacja instalacji cyrkulacyjnej 

3.7. Kontrola jako ści robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 

Poszczególne etapy wykonania instalacji wodociągowej wew. powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. Fakt ten naleŜy potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy. 

Kontrola jakości robót powinna obejmować: 

• Kontrolę elementów składowych (rury, otuliny, zawory). 

• Kontrolę wykonania instalacji wody zimnej zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

• Kontrolę wykonania instalacji wody ciepłej i cyrkulacyjnej zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

Materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiałów oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika 
Budowy. 

3.8. Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 

3.9. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 



  

Wykonanie instalacji wodociągowej powinno być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robót 
(stwierdzenie wykonania zakresu robót przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu 
przez Wykonawcę robót do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umoŜliwiającym wykonanie 
ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w 
terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu naleŜy prowadzić w 
miarę postępu robót, kontrolując ich jakość w sposób właściwy.  

JeŜeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty naleŜy uznać za zgodne z wymaganiami. JeŜeli 
chociaŜ jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty naleŜy uznać za niezgodne z wymaganiami norm 
i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić roboty do zgodności z normą i Dokumentacją 
Projektową przedstawiając je do ponownego odbioru. 

3.10. Podstawa płatności 

Podstawą płatności jest kwota ustalona w umowie 

3.11. Przepisy związane 

Wymagania techniczne wykonania robót określają: 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Instalacje sanitarne i przemysłowe (aktualnie 

obowiązujące) 
• Przepisy bhp przy robotach instalacyjnych. 

4. Instalacja kanalizacyjna 

4.1. Wstęp 

4.1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót dotyczących instalacji 
kanalizacyjnej. 

4.1.2. Zakres SST 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
kanalizacyjnych. 

4.1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prowadzenia robót instalacji kanalizacyjnej i obejmują: 
• wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej (fragmenty) z  zgodnie z dokumentacją projektową 

4.1.4. Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi Normami i definicjami 
podanymi w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 

4.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową SST 
i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

4.2. Materiały 

Do wykonania robót przewiduje się zastosowanie następujących materiałów: 

• Rury i kształtki PVC. 

• Przybory kanalizacyjne 

4.3. Sprzęt 

Zakres robót nie przewiduje konieczności stosowania specjalistycznego sprzętu: a jedynie typowych urządzeń ręcznych 
stosowanych przy pracach instalacyjnych ( wiertarki, lutownice, spawarki, wkrętaki, klucze itp. ) 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 

Sprzęt stosowany powinien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru 

4.4. Transport 



  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu. które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakoś wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 

4.5. Wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Kontraktem oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót. 

4.6. Zakres wykonywanych robót 

• DemontaŜ wskazanych podejść kanalizacyjnych i przyborów 

• MontaŜ przyborów oraz podejść odpływowych z PVC. 

4.7. Kontrola jako ści robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 

Poszczególne etapy wykonania instalacji kanalizacyjnej powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. Fakt ten naleŜy potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy. 

Kontrola jakości robót powinna obejmować: 

• Kontrolę elementów składowych (rury PVC,). 

• Kontrolę wykonania instalacji kanalizacyjnej zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

Materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiałów oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika 

Budowy. 

4.8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 

Poszczególne etapy wykonania instalacji kanalizacyjnej powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. Odbioru robót (stwierdzenie wykonania zakresu robót przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor 
Nadzoru, po zgłoszeniu przez Wykonawcę robót do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie 
umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca 
wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Odbiory robót zanikających i ulegających 
zakryciu naleŜy prowadzić w miarę postępu robót.  

JeŜeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty naleŜy uznać za zgodne z wymaganiami. JeŜeli 
chociaŜ jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty naleŜy uznać za niezgodne z wymaganiami norm 
i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić roboty do zgodności z normą i Dokumentacją 
Projektowa przedstawiając je do ponownego odbioru. 

4.9. Podstawa płatności 

Podstawą płatności są zasady zawarte w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą 

4.10. Przepisy związane 

Wymagania techniczne wykonania robót określają: 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Instalacje sanitarne i przemysłowe (aktualnie 

obowiązujące) 
• Przepisy bhp przy robotach instalacyjnych. 

5. Instalacja centralnego ogrzewania  

5.1. Wstęp 

5.1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót dotyczących instalacji 
centralnego ogrzewania. 

5.1.2. Zakres SST 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót c.o. 



  

5.1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prowadzenia robót instalacji centralnego ogrzewania i obejmują: 
• wykonanie instalacji centralnego ogrzewania z  zgodnie z dokumentacją projektową 
 

5.1.4. Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi Normami i definicjami 
podanymi w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 

5.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową SST 
i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

5.2. Materiał 

Do wykonania robót zakresie określonym punktem 10.1.1. przewiduje się zastosowanie następujących materiałów: 

• Rury miedziane 

• Kształtki miedziane 

• Złączki gwintowane mosiądz 

• Armatura odcinająca i regulacyjna 

• Grzejniki 

• Otuliny poliuretnaowe 

5.3. Sprzęt 

Zakres robót nie przewiduje konieczności stosowania specjalistycznego sprzętu: a jedynie typowych urządzeń ręcznych 
stosowanych przy pracach instalacyjnych ( wiertarki, lutownice, spawarki, wkrętaki, klucze itp. ) 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 

Sprzęt stosowany powinien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru 

5.4. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu. które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakoś wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 

5.5. Wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Kontraktem oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót. 

5.6. Zakres wykonywanych robót 

• DemontaŜ grzejników elektrycznych 

• MontaŜ przewodów rozdzielczych 

• MontaŜ pionów 

• MontaŜ grzejników 

• MontaŜ gałązek zasilających oraz powrotnych 

• MontaŜ armatury odcinającej i regulacyjnej 

• Połączenie instalacji z kotłownią na paliwo stałe 

• Próba szczelności 

• Izolacja przewodów co 

• Regulacja instalacji co 

5.7. Kontrola jako ści robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 



  

Poszczególne etapy wykonania instalacji grzewczej powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Fakt ten naleŜy potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy. 

Kontrola jakości robót powinna obejmować: 

• Kontrolę elementów składowych (rury, otuliny, zawory). 

• Kontrolę wykonania instalacji centralnego ogrzewania zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

Materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiałów oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika 
Budowy. 

5.8. Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 

5.9. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 

Wykonanie instalacji grzewczej powinno być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robót 
(stwierdzenie wykonania zakresu robót przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu 
przez Wykonawcę robót do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umoŜliwiającym wykonanie 
ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w 
terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.  

JeŜeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty naleŜy uznać za zgodne z wymaganiami. JeŜeli 
chociaŜ jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty naleŜy uznać za niezgodne z wymaganiami norm 
i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić roboty do zgodności z normą i Dokumentacją 
Projektową przedstawiając je do ponownego odbioru. 

5.10. Podstawa płatności 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustalona dla danej 
pozycji Przedmiaru Robót. 

5.11. Przepisy związane 

Wymagania techniczne wykonania robót określają: 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Instalacje sanitarne i przemysłowe (aktualnie 

obowiązujące) 
• Przepisy bhp przy robotach instalacyjnych. 

 

6. Kotłownia na paliwo stałe 

6.1. Wstęp 

6.1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót dotyczących kotłowni na 
paliwo stałe 

6.1.2. Zakres SST 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
instalacyjnych przy budowie kotłowni na paliwo stałe 

6.1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prowadzenia robót instalacji centralnego ogrzewania i obejmują: 
• wykonanie technologii kotłowni na paliwo stałe  zgodnie z dokumentacją projektową 
 

6.1.4. Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi Normami i definicjami 
podanymi w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 

6.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 



  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową SST 
i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

6.2. Materiał 

Do wykonania robót zakresie określonym punktem 10.1.1. przewiduje się zastosowanie następujących materiałów: 

• Kocioł na paliwo stałe 

• Wymiennik ciepła 

• Podgrzewacza ciepłej wody uŜytkowej 

• Urządzenia zabezpieczające 

• Pompy obiegowe 

• Rury miedziane 

• Kształtki miedziane 

• Złączki gwintowane mosiądz 

• Armatura odcinająca i regulacyjna 

• Otuliny poliuretnaowe 

6.3. Sprzęt 

Zakres robót nie przewiduje konieczności stosowania specjalistycznego sprzętu: a jedynie typowych urządzeń ręcznych 
stosowanych przy pracach instalacyjnych ( wiertarki, lutownice, spawarki, wkrętaki, klucze itp. ) 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 

Sprzęt stosowany powinien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru 

6.4. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu. które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakoś wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 

6.5. Wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Kontraktem oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót. 

6.6. Zakres wykonywanych robót 

• MontaŜ kotła 

• MontaŜ podgrzewacza cwu 

• MontaŜ rurociągów zasilających i powrotnych 

• MontaŜ wymiennika ciepła 

• MontaŜ armatury odcinającej i regulacyjnej 

• MontaŜ pomp obiegowych 

• MontaŜ urządzeń zabepieczających 

• MontaŜ układu automatyki 

• Próba szczelności 

• Izolacja przewodów co 

6.7. Kontrola jako ści robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 

Poszczególne etapy wykonania technologii kotłowni powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Fakt ten naleŜy potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy. 

Kontrola jakości robót powinna obejmować: 



  

• Kontrolę elementów składowych (rury, urządzenia, armatura). 

• Kontrolę wykonania technologii kotłowni na paliwo stałe zgodnie z dokumentacją projektową 

Materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiałów oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika 
Budowy. 

6.8. Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 

6.9. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 

Wykonanie instalacji grzewczej powinno być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robót 
(stwierdzenie wykonania zakresu robót przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu 
przez Wykonawcę robót do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umoŜliwiającym wykonanie 
ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w 
terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.  

JeŜeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty naleŜy uznać za zgodne z wymaganiami. JeŜeli 
chociaŜ jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty naleŜy uznać za niezgodne z wymaganiami norm 
i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić roboty do zgodności z normą i Dokumentacją 
Projektową przedstawiając je do ponownego odbioru. 

6.10. Podstawa płatności 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustalona dla danej 
pozycji Przedmiaru Robót. 

6.11. Przepisy związane 

Wymagania techniczne wykonania robót określają: 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Instalacje sanitarne i przemysłowe (aktualnie 

obowiązujące) 
• Przepisy bhp przy robotach instalacyjnych. 

 

7. Instalacja wentylacji mechanicznej wywiewnej 

7.1. Wstęp 

7.1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót dotyczących wentylacji 
mechanicznej 

7.1.2. Zakres SST 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wentylacyjnych. 

7.1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prowadzenia robót instalacji wentylacji: 
• wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej z  zgodnie z dokumentacją projektową 

7.1.4. Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi Normami i definicjami 
podanymi w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 

7.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową SST 
i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

7.2. Materiał 

Do wykonania robót przewiduje się zastosowanie następujących materiałów: 



  

• Kanały wentylacyjne blaszane prostokątne oraz okrągłe Spiro 

• Podwieszane centrale wentylacyjne 

• Wentylatory łazienkowe 

• Armatura regulacyjna i odcinająca 

• Kratki nawiewne i wywiewne 

• Czerpnie i wyrzutnie powietrza 

• Nagrzewnice elektryczne 

• Tłumiki akustyczne 

• Urządzenia automatycznej regulacji 

7.3. Sprzęt 

Zakres robót nie przewiduje konieczności stosowania specjalistycznego sprzętu: a jedynie typowych urządzeń ręcznych 
stosowanych przy pracach instalacyjnych ( wiertarki, lutownice, spawarki, wkrętaki, klucze itp. ) 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 

Sprzęt stosowany powinien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru 

7.4. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu. które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakoś wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 

7.5. Wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Kontraktem oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót. 

7.6. Zakres wykonywanych robót 

• MontaŜ kanałów wentylacyjnych 

• MontaŜ wentylatorów łazienkowych 

• MontaŜ central podwieszanych 

• MontaŜ nagrzewnic elektrycznych 

• MontaŜ tłumików akustycznych 

• MontaŜ kratek nawiewnych i wywiewnych 

• MontaŜ czerpni i wyrzutni powietrza 

• MontaŜ armatury regulacyjnej 

7.7. Kontrola jako ści robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 

Poszczególne etapy wykonania instalacji wentylacyjnej. powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. Fakt ten naleŜy potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy. 

Kontrola jakości robót powinna obejmować: 

• Kontrolę elementów składowych (kanałów, urządzeń, armatury). 

• Kontrolę wykonania instalacji wentylacji mechanicznej zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

7.8. Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 

7.9. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 



  

Wykonanie instalacji wentylacyjnej powinno być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robót 
(stwierdzenie wykonania zakresu robót przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu 
przez Wykonawcę robót do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umoŜliwiającym wykonanie 
ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w 
terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. 

JeŜeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty naleŜy uznać za zgodne z wymaganiami. JeŜeli 
chociaŜ jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty naleŜy uznać za niezgodne z wymaganiami norm 
i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić roboty do zgodności z normą i Dokumentacją 
Projektową przedstawiając je do ponownego odbioru. 

7.10. Przepisy związane 

Wymagania techniczne wykonania robót określają: 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Instalacje sanitarne i przemysłowe (aktualnie 

obowiązujące) 
• Przepisy bhp przy robotach instalacyjnych. 

8. Przyłącze wodociągowe 

8.1. Wstęp 

8.1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót dotyczących przyłącza 
wodociągowego 

8.1.2. Zakres SST 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
przyłącza wodociągowego 

8.1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prowadzenia robót instalacji wentylacji: 
• wykonanie przyłącza wodociągowego  zgodnie z dokumentacją projektową 

8.1.4. Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi Normami i definicjami 
podanymi w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 

8.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową SST 
i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

8.2. Materiał 

Do wykonania robót przewiduje się zastosowanie następujących materiałów: 

• Rury PE 

• Nawiertka z wbudowaną zasuwą z trzpieniem i skrzynką zasuwową 

8.3. Sprzęt 

Zakres robót przewiduje konieczność stosowania specjalistycznego sprzętu: 

- Koparka samojezdna 
- Koparko- ładowarka 
- Transport samochodowy do 5 ton. 
- Transport samowyładowczy 5 -10 ton. 
- Spycharka. 
- Ubijak spalinowy. 
- Typowe obudowy stalowe wykopów. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 

Sprzęt stosowany powinien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru 

8.4. Transport 



  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu. które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakoś wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 

8.5. Wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Kontraktem oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót. 

8.6. Zakres wykonywanych robót 

• Geodezyjne wytyczenie i oznakowanie trasy wykopu 

• Wykonanie wykopu 

• DemontaŜ wskazanych rurociągów 

• MontaŜ rurociągów PE 

• Wpięcie do zewnętrznej sieci wodociągowej poprzez nawiertkę 

• MontaŜ szafki zasuwowej 

• Próba szczelności 

• Zasypanie wykopu 

 

8.7. Wytyczne dotyczące robót ziemnych 

• roboty ziemne związane z budową sieci sanitarnych powinny być prowadzone zgodnie z przepisami i 
obowiązującymi normami oraz dokumentacja projektową. 

• rodzaj wykopu - wykopy wykonać jako szeroko przestrzenne, a przy większych głębokościach wąsko 
przestrzenne wykonywane mechanicznie z bieŜącym ich zabezpieczeniem obudową typu OW Wronki. 

• w miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wykop wykonać wyłącznie ręcznie po 2,0 m 
w kaŜdą stronę, a napotkane uzbrojenie starannie zabezpieczyć przed uszkodzeniem poprzez odeskowanie 
oraz podwieszenie istniejącego uzbrojenia. 

• wykop naleŜy zabezpieczyć poprzez stawienie zapór pomalowanych na jaskrawy kolor, a w nocy 
oświetlonych na początku i końcu wykopu, 

• pozostawienie wykopów nie oznakowanych jest niedopuszczalne. 

8.8. Kontrola jako ści robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 

Poszczególne etapy wykonania instalacji wodociągowej wew. powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. Fakt ten naleŜy potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy. 

Kontrola jakości robót powinna obejmować: 

• Kontrolę elementów składowych (rurociągów). 

• Kontrolę wykonania przyłącza wodociągowego zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

8.9. Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 

8.10. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 

Wykonanie przyłącza wodociągowego powinno być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru 
robót (stwierdzenie wykonania zakresu robót przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po 
zgłoszeniu przez Wykonawcę robót do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umoŜliwiającym 
wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na 
własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. 

JeŜeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty naleŜy uznać za zgodne z wymaganiami. JeŜeli 
chociaŜ jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty naleŜy uznać za niezgodne z wymaganiami norm 
i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić roboty do zgodności z normą i Dokumentacją 
Projektową przedstawiając je do ponownego odbioru. 



  

8.11. Przepisy związane 

Wymagania techniczne wykonania robót określają: 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Instalacje sanitarne i przemysłowe (aktualnie 

obowiązujące) 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych - zeszyt 3 – wydane przez CORBIT INSTAL (aktualnie 

obowiązujące) 
• Przepisy bhp przy robotach instalacyjnych. 
• PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne 

wykonania 

9. PrzełoŜenie sieci kanalizacyjnej, budowa przykanalików 

9.1. Wstęp 

9.1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót dotyczących sieci 
kanalizacyjnej i przykanalików kanalizacyjnych 

9.1.2. Zakres SST 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
przełoŜenia sieci kanalizacyjnej i budowy przykanalików kanalizacyjnych 

9.1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prowadzenia robót instalacji wentylacji: 
• wykonanie sieci kanalizacyjnej wraz z przykanalikami  zgodnie z dokumentacją projektową 

9.1.4. Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi Normami i definicjami 
podanymi w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 

9.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową SST 
i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

9.2. Materiał 

Do wykonania robót przewiduje się zastosowanie następujących materiałów: 

• Rury PVC 

• Studnie betonowe Ø1200 

• Studnie PVC Ø425 i Ø315 

9.3. Sprzęt 

Zakres robót przewiduje konieczność stosowania specjalistycznego sprzętu: 

- śuraw budowlany samochodowy o nośności do 10 ton. 
- Koparka samojezdna 
- Koparko- ładowarka 
- Transport samochodowy do 5 ton. 
- Transport samowyładowczy 5 -10 ton. 
- Spycharka. 
- Ubijak spalinowy. 
- Typowe obudowy stalowe wykopów. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 

Sprzęt stosowany powinien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru 

9.4. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu. które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakoś wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 

9.5. Wykonanie robót 



  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Kontraktem oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót. 

9.6. Zakres wykonywanych robót 

• Geodezyjne wytyczenie i oznakowanie trasy wykopu 

• Wykonanie wykopu 

• DemontaŜ wskazanych rurociągów 

• MontaŜ rurociągów z PVC 

• MontaŜ studni betonowych i z PVC 

• Próba szczelności 

• Zasypanie wykopu 

 

9.7. Wytyczne dotyczące robót ziemnych 

• roboty ziemne związane z budową sieci sanitarnych powinny być prowadzone zgodnie z przepisami i 
obowiązującymi normami oraz dokumentacja projektową. 

• rodzaj wykopu - wykopy wykonać jako szeroko przestrzenne, a przy większych głębokościach wąsko 
przestrzenne wykonywane mechanicznie z bieŜącym ich zabezpieczeniem obudową typu OW Wronki. 

• w miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wykop wykonać wyłącznie ręcznie po 2,0 m 
w kaŜdą stronę, a napotkane uzbrojenie starannie zabezpieczyć przed uszkodzeniem poprzez odeskowanie 
oraz podwieszenie istniejącego uzbrojenia. 

• wykop naleŜy zabezpieczyć poprzez stawienie zapór pomalowanych na jaskrawy kolor, a w nocy 
oświetlonych na początku i końcu wykopu, 

• pozostawienie wykopów nie oznakowanych jest niedopuszczalne. 

9.8. Kontrola jako ści robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 

Poszczególne etapy wykonania instalacji wodociągowej wew. powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. Fakt ten naleŜy potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy. 

Kontrola jakości robót powinna obejmować: 

• Kontrolę elementów składowych (rurociągów, studni). 

• Kontrolę wykonania sieci kanalizacyjnej z przykanalikami zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

9.9. Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 

9.10. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 

Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami powinno być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. Odbioru robót (stwierdzenie wykonania zakresu robót przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor 
Nadzoru, po zgłoszeniu przez Wykonawcę robót do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie 
umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca 
wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. 

JeŜeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty naleŜy uznać za zgodne z wymaganiami. JeŜeli 
chociaŜ jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty naleŜy uznać za niezgodne z wymaganiami norm 
i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić roboty do zgodności z normą i Dokumentacją 
Projektową przedstawiając je do ponownego odbioru. 

9.11. Przepisy związane 

Wymagania techniczne wykonania robót określają: 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Instalacje sanitarne i przemysłowe (aktualnie 

obowiązujące) 



  

• Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych - zeszyt 9 – wydane przez CORBIT INSTAL (aktualnie 
obowiązujące) 

• Przepisy bhp przy robotach instalacyjnych. 
• PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne 

wykonania 

 

10. Instalacja odwodnienie parkingu 

10.1. Wstęp 

10.1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót dotyczących instalacji 
odwodnienia parkingu 

10.1.2. Zakres SST 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
instalacji odwodnienia parkingu 

10.1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prowadzenia robót instalacji wentylacji: 
• wykonanie instalacji odwodnienia parkingu  zgodnie z dokumentacją projektową 

10.1.4. Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi Normami i definicjami 
podanymi w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 

10.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową SST 
i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

10.2. Materiał 

Do wykonania robót przewiduje się zastosowanie następujących materiałów: 

• Rury PVC 

• Studnie betonowe Ø1000 

• Studnie PVC Ø425  z częścią osadczą 

• Wpusty Ŝeliwne 

10.3. Sprzęt 

Zakres robót przewiduje konieczność stosowania specjalistycznego sprzętu: 

- śuraw budowlany samochodowy o nośności do 10 ton. 
- Koparka samojezdna 
- Koparko- ładowarka 
- Transport samochodowy do 5 ton. 
- Transport samowyładowczy 5 -10 ton. 
- Spycharka. 
- Ubijak spalinowy. 
- Typowe obudowy stalowe wykopów. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 

Sprzęt stosowany powinien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru 

10.4. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu. które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakoś wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 

10.5. Wykonanie robót 



  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Kontraktem oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót. 

10.6. Zakres wykonywanych robót 

• Geodezyjne wytyczenie i oznakowanie trasy wykopu 

• Wykonanie wykopu 

• MontaŜ rurociągów z PVC 

• MontaŜ studni  PVC z wpustami Ŝeliwnymi 

• MontaŜ studni chłonnych z kręgów betonowych 

• Wypełnienie studni chłonnych warstwami materiałów przepuszczalnych 

• Próba szczelności 

• Zasypanie wykopu 

10.7. Wytyczne dotyczące robót ziemnych 

• roboty ziemne związane z budową sieci sanitarnych powinny być prowadzone zgodnie z przepisami i 
obowiązującymi normami oraz dokumentacja projektową. 

• rodzaj wykopu - wykopy wykonać jako szeroko przestrzenne, a przy większych głębokościach wąsko 
przestrzenne wykonywane mechanicznie z bieŜącym ich zabezpieczeniem obudową typu OW Wronki. 

• w miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wykop wykonać wyłącznie ręcznie po 2,0 m 
w kaŜdą stronę, a napotkane uzbrojenie starannie zabezpieczyć przed uszkodzeniem poprzez odeskowanie 
oraz podwieszenie istniejącego uzbrojenia. 

• wykop naleŜy zabezpieczyć poprzez stawienie zapór pomalowanych na jaskrawy kolor, a w nocy 
oświetlonych na początku i końcu wykopu, 

• pozostawienie wykopów nie oznakowanych jest niedopuszczalne. 

10.8. Kontrola jako ści robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 

Poszczególne etapy wykonania instalacji wodociągowej wew. powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. Fakt ten naleŜy potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy. 

Kontrola jakości robót powinna obejmować: 

• Kontrolę elementów składowych (rurociągów, studni). 

• Kontrolę wykonania instalacji odwodnienia parkingu zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

10.9. Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 

10.10. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 

Wykonanie instalacji odwodnienia parkingu powinno być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Odbioru robót (stwierdzenie wykonania zakresu robót przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, 
po zgłoszeniu przez Wykonawcę robót do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umoŜliwiającym 
wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na 
własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. 

JeŜeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty naleŜy uznać za zgodne z wymaganiami. JeŜeli 
chociaŜ jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty naleŜy uznać za niezgodne z wymaganiami norm 
i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić roboty do zgodności z normą i Dokumentacją 
Projektową przedstawiając je do ponownego odbioru. 

10.11. Przepisy związane 

Wymagania techniczne wykonania robót określają: 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Instalacje sanitarne i przemysłowe (aktualnie 

obowiązujące) 



  

• Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych - zeszyt 9 – wydane przez CORBIT INSTAL (aktualnie 
obowiązujące) 

• Przepisy bhp przy robotach instalacyjnych. 
• PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne 

wykonania 
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CPV-45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne 
CPV-45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 
CPV-45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
CPV-45312310-3 - Ochrona odgromowa 
CPV-45314310-7 - Układanie kabli 
CPV-45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego 
CPV-45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego 
CPV-45317000-2 - Inne instalacje elektryczne 
CPV-45317300-5 - Instalowanie elektrycznych urządzeń rozdzielczych 
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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
energetycznych związanych z układaniem i montaŜem elementów wewnętrznej instalacji elektrycznej w 
pawilonie sportowym, przebudową istniejących linii kablowych i demontaŜem słupów oświetlenia terenu oraz 
budową oświetlenia zewnętrznego zespołu boisk sportowych dla zadania „ budowa boisk sportowych wraz z 
infrastrukturą techniczną w ramach programu MOJE BOISKO ORLIK 2012 oraz przebudowa pawilonu 
sportowego na cele obsługi boisk w Prószkowie ” w m. Prószków, ul. Sportowa 1,  działka nr 1336. 
 
1.2.  Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3.  Zakres robót obj ętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie 
robót określonych w pkt. 1.1. 
Zakres robót obejmuje: 
-  dostarczenie i rozładunek wszystkich urządzeń i osprzętu niezbędnych do wykonania wymaganego zakresu 

prac, 
- ułoŜeniem wszystkich materiałów w sposób i w miejscu zgodnym z dokumentacją techniczną i 

zabezpieczone przed kradzieŜą, uszkodzeniem lub innymi czynnikami mogącymi wpłynąć na jakość 
wykonanej robót, 

- demontaŜ słupów oświetlenia terenu, 
- demontaŜ instalacji elektrycznych, 
-  wewnętrzne instalacje elektryczne, 
-  przebudowę i montaŜ rozdzielnic lokalnych, 
- podstawowe urządzenia i tablice zasilające odbiorniki wentylacji i klimatyzacji jeŜeli nie są ujęte w  
     specyfikacji wentylacji, 
-  roboty w zakresie kopania rowów kablowych, inne roboty ziemne oraz przygotowawcze,  
-  montaŜ instalacji oświetlenia boisk a w tym układanie kabli zasilających, posadowienie fundamentów 

prefabrykowanych, montaŜ słupów oświetlenia zewnętrznego z poprzeczkami ( głowicami ) oraz montaŜ 
opraw oświetleniowych, 

-  wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich wyznaczonych kabli i linii, 
-  instalację uziemienia i połączeń wyrównawczych, 
-  przeprowadzeniem wymaganych prób i badań oraz potwierdzenie protokołami kwalifikującymi montowany 

element linii energetycznej do eksploatacji. 
-  wszelkie inne nie wymienione wyŜej roboty elektryczne jakie występują przy realizacji umowy. 
 
1.3.1.  Zasilanie obiektu 
Zasilanie pawilonu sportowego wykonane jest z istniejącego złącza ZK-1153 do szafki rozdzielczej ZK i dalej do 
rozdzielni głównej RG zabudowanej na parterze budynku. Z budynku zasilane są pompy studni kanalizacyjnych. 
Na terenie projektowanego zespołu boisk sportowych istnieje oświetlenie zewnętrzne terenu. Budynek posiada 
układ pomiarowo-rozliczeniowy. 
W zakresie przebudowy zasilania pawilonu sportowego naleŜy na wysokości dz. nr 1336 i dz. nr 152/31 przy 
projektowanym boisku do piłki noŜnej zmienić trasę istniejącej linii kablowej zgodnie z planem 
zagospodarowania działki - rys. E1.  Na wysokości projektowanego słupa oświetleniowego S1 zabudować mufę 
przelotową i przedłuŜyć linię kablową do szafki rozdzielczej ZK . Zmienić częściowo trasę prowadzenia 
istniejących kabli zasilających pompy studni kanalizacyjnych. Istniejące słupy oświetlenia terenu naleŜy 
zdemontować wraz z osprzętem. Zasilanie oświetlenia boisk sportowych wykonać z tablicy oświetleniowej TO 
zabudowanej na zewnątrz budynku.   
 
1.3.2.  Rozdzielnice 
W niniejszym opracowaniu przewidziano rozbudowę istniejącej rozdzielnicy GTR na parterze, rozdzielnicy RP w 
piwnicy oraz montaŜ rozdzielnicy TO zewnętrznego oświetlenia boisk. 
Poszczególne rozdzielnice wnękowe przystosowane do zabudowy aparatury modułowej, wyposaŜyć w 
rozłączniki izolacyjne, wyłączniki nadprądowe o charakterystyce B i C, wyłącznik róŜnicowoprądowy o 
charakterystyce AC oraz inną aparaturę. 
 
 
 
 



 

1.3.3.  Oświetlenie 
Wewnętrzną instalację oświetleniową projektuje się przewodami  3 x1,5mm2 typu YDYp, YDYpŜo 450/750V 
układanymi pod tynkiem. Na odcinkach pomiędzy puszkami rozdzielczymi, a łącznikami stosować przewody 
YDYp 2; 3 x1,5mm2. 
Dla oświetlenia pomieszczeń projektuje się zastosowanie opraw fluorescencyjnych liniowych i kompaktowych 
mocowanych do stropu oraz opraw naściennych. Sterowanie obwodów oświetleniowych lokalnymi łącznikami. 
W przebudowanych pomieszczeniach zaprojektowano oświetlenie światłem elektrycznym zgodnie z normą PN-
EN-12464-1: 2004 z zachowaniem następujących parametrów natęŜenia oświetlenia: 
- strefy komunikacji, korytarze, 100lx 
- węzeł sanitarny, toaleta, pomieszczenie socjalne,  200lx 
- kotłownia  100lx 
Oprawy zabudowane na zewnątrz budynku  pod zadaszeniem powinny mieć stopień ochrony IP 54 lub bez 
zadaszenia stopień ochrony IP 56. 
Linie kablowe zasilające słupy oświetleniowe boisk wykonać kablem typu YKYŜo 0,6/1,0kV. Sterowanie 
obwodów oświetleniowych łącznikami w rozdzielnicy TO. 
Oświetlenie zewnętrzne boisk zaprojektowano dla  rekreacji i szkolnych zajęć sportowych ( klasa III ) zgodnie z 
normą PN-EN-12193 z zachowaniem następujących parametrów natęŜenia oświetlenia: 
- piłka noŜna, siatkówka, koszykówka,  75lx 
 
1.3.4.  Instalacje zasilania gniazd wtykowych i ins talacja technologiczna 
Instalację gniazd wtykowych 1-fazowych i zasilanie urządzeń technologicznych wykonać przewodami typu 

YDYŜo, YDYpŜo 450/750V, układanymi pod tynkiem w sposób umoŜliwiający ich wymianę bez potrzeby 
naruszenia konstrukcji budynku. Przekroje przewodów przedstawiono na schematach ideowych.  
Stosować naleŜy osprzęt podtynkowy lub nadtynkowy o stopniu ochrony  IP dostosowany do warunków 
panujących w poszczególnych pomieszczeniach. W pomieszczeniach wilgotnych i częściowo wilgotnych (węzła 
sanitarnego, kotłownia, pomieszczenia gospodarcze itp. ) zastosować osprzęt o stopniu ochrony min. IP44. 
 
1.3.5.  Instalacja zasilania obwodów wentylacyjnych  
Centrale wentylacyjne dobrane wg projektu branŜowego zasilane są z rozdzielni GTR parteru. Dokładne 
rozmieszczenie urządzeń i sposób ich sterownia zostanie określone w opracowaniu branŜy wentylacyjnej jak i 
na etapie budowy przez firmę dostarczającą i montującą w/w urządzenia. Projekt nie obejmuje swoim zakresem 
montaŜu urządzeń wentylacji. Podłączenie i sterowanie urządzeń technologicznych i wentylacyjnych wykonać 
zgodnie z DTR. 
 
1.3.6.  Ochrona przeciwpo Ŝarowa 
Przepusty instalacyjne o średnicy powyŜej 4cm w ścianach i stropach nie będących elementami oddzieleń, ale 
dla których jest wymagana klasa odporności ogniowej co najmniej EI60 muszą mieć klasę odporności ogniowej 
(EI) tych elementów. Przejścia instalacyjne przez przegrody budowlane naleŜy zabezpieczyć do odpowiedniej 
klasy odporności ogniowej np. systemem HILTI lub PROMAT. 
Przy osadzaniu urządzeń na ścianach stanowiących granice stref stosować dyble metalowe. W ścianach tych 
nie wykonywać bruzd. 
 
1.3.7.  Ochrona przeciwpora Ŝeniowa 
Jako ochronę podstawową zastosowano izolowanie części czynnych i obudowy.  
Jako uzupełnienie ochrony podstawowej w obiekcie projektuje się szybkie wyłączenie stosując wkładki 
topikowe, wyłączniki nadprądowe oraz wyłączniki róŜnicowoprądowe. Wyłączniki róŜnicowoprądowe spełniają 
równieŜ funkcje ochrony przeciwpoŜarowej powodując odłączenie zasilania, jeŜeli prąd upływu doziemnego 
przez zniszczoną izolację przekroczy wartość prądu powodującego zadziałanie wyłącznika.  
Oznaczenie przewodów w instalacji elektrycznej stosować zgodnie z normami tj. przewody fazowe w dowolnych 
kolorach, przewód neutralny N jasnoniebieski, przewód ochronny PE Ŝółto-zielony. Bolce uziemiające gniazd 
wtyczkowych przyłączyć do przewodu ochronnego PE. Przewód ochronny PE nie moŜe mieć Ŝadnej przerwy 
elektrycznej od urządzenia chronionego do uziomu. Szyny i zaciski neutralne montować na izolatorach. 
W przebudowanych pomieszczeniach oraz dla słupów oświetleniowych projektuje sie wykonać instalacje 
połączeń wyrównawczych. NaleŜy wykonać szynę uziemiającą w kotłowni podłączoną do uziomu budynku. 
Dodatkowe połączenia wyrównawcze miejscowe w pomieszczeniach ( sanitariaty, łazienki ) wykonać 
przewodem LgYŜo 4mm2 i zakończyć je zaciskami uziemiającymi. 
Do instalacji wyrównawczej naleŜy przyłączyć wszystkie metalowe elementy instalacji wodociągowej, 
grzewczej, klimatyzacyjnej, metalowe elementy tras kablowych a takŜe inne elementy przewodzące 
wyposaŜenia obiektu, na których moŜe pojawić się potencjał elektryczny w przypadku wystąpienia stanów 
awaryjnych lub innych zakłóceń. 
 
 
 



 

1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji SST są zgodne z właściwymi obowiązującymi 
przepisami i właściwymi zharmonizowanymi Polskimi i Europejskimi Normami, a w szczególności: 
- instalacje elektryczne  -  to zespół odpowiednio połączonych przewodów i kabli wraz ze sprzętem i 

osprzętem elektroinstalacyjnym, a takŜe urządzeniami oraz aparatami przeznaczonymi do przesyłu, 
rozdziału, zabezpieczenia i zasilania odbiorników energii elektrycznej, 

- obwód instalacji elektrycznej  - zespół elementów połączonych pośrednio lub bezpośrednio ze Ŝródłem 
energii elektrycznej za pomocą chronionego przed przetęŜeniem wspólnym zabezpieczeniem, kompletu 
odpowiednio połączonych przewodów elektrycznych. W skład obwodu elektrycznego wchodzą przewody 
pod napięciem, przewody ochronne oraz wszelkie urządzenia zmieniające parametry elektryczne obwodu, 
rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, związane z danym  punktem zasilania w energię 
(zabezpieczeniem), 

- przygotowanie podło Ŝa - zespół czynności wykonywanych przed zamocowaniem osprzętu instalacyjnego, 
urządzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, układaniem kabli i przewodów mający na celu 
zapewnienie moŜliwości ich zamocowania zgodnie z dokumentacją, 

- kable i przewody  - materiały słuŜące do dostarczania energii elektrycznej, sygnałów, impulsów 
elektrycznych w wybrane miejsce, 

- mufa kablowa  – osprzęt kablowy słuŜący połączeniu odcinków kabla lub kabli, 
- trasa kablowa  - pas terenu lub przestrzeń, w której osi symetrii ułoŜono jedną lub więcej linii kablowych, 
- odległo ść – najmniejszy odstęp między rozpatrywanymi punktami elementów, 
- skrzy Ŝowanie – Miejsce na trasie linii kablowej, w którym jakakolwiek część rzutu poziomego linii kablowej 

przecina lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego urządzenia 
podziemnego albo nadziemnego i przeszkód naturalnych, 

- zbli Ŝenie  - miejsce na trasie kabla, w którym odległość pomiędzy róŜnymi liniami kablowymi, urządzeniem 
podziemnym lub drogą komunikacyjną jest mniejsza niŜ odległość dopuszczalna dla danych warunków 
układania bez stosowania przegród lub osłon zabezpieczających i nie występuje skrzyŜowanie, 

- osłona linii kablowej – konstrukcja ( przykrycie, przegroda, osłonna otaczająca, osłona otwarta) 
przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami spowodowanymi czynnikami zewnętrznymi, 

- osprz ęt instalacyjny do kabli i przewodów  - zespół materiałów dodatkowych, stosowanych przy układaniu 
przewodów, ułatwiający ich montaŜ oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczający przed 
uszkodzeniami, itp. 

- rozdzielnica – urządzenie elektryczne słuŜące do rozdziału i zabezpieczenia sieci elektrycznej, 
- oprawa o świetleniowa - kompletne urządzenie słuŜące do przymocowania i połączenia z instalacją 

elektryczną jednego lub kilku Ŝródeł światła, ochrony Ŝródeł światła przed wpływami zewnętrznymi i ochrony 
środowiska przed szkodliwym działaniem Ŝródła światła a takŜe do uzyskania odpowiednich parametrów 
świetlnych, ułatwia właściwe umiejscowienie i bezpieczną wymianę Ŝródeł światła, tworzy estetyczne formy 
wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi są osłony lub elementy 
ukierunkowania Ŝródeł światła w formie : klosza, odbłyśnika, rastra, abaŜuru. 

- Ŝródło światła  – urządzenie słuŜące do przetwarzania energii elektrycznej w świetlną, 
- oświetlenie zewn ętrzne  – oświetlenie elektryczne, którego źródła światła zainstalowane są na zewnątrz 

budynków oraz w obiektach budowlanych mających dach, lecz bez ścian zewnętrznych (np. wiaty) jak 
równieŜ w przejściach, przejazdach, bramach, podcieniach itp., 

- słup, latarnia, maszt - konstrukcja wsporcza osadzona na fundamencie w gruncie, słuŜąca do 
zamocowania oprawy  oświetleniowej na określonej wysokości, 

- wysi ęgnik, poprzeczka, głowica  - element kształtownika ( np. ceownik,  rura ) łączący słup oświetleniowy z 
oprawą, 

- fundament  - konstrukcja Ŝelbetowa zagłębiona w ziemi, słuŜąca do utrzymania masztu lub szafy 
oświetleniowej w pozycji pracy, 

- dodatkowa ochrona przeciwpora Ŝeniowa  - ochrona części przewodzących, dostępnych w wypadku 
pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych, 

- obci ąŜalno ść prądowa długotrwała (przewodu ) – maksymalna wartość prądu, który moŜe płynąć 
długotrwale w określonych warunkach bez przekroczenia dopuszczalnej temperatury przewodu, 

- wył ącznik – aparat słuŜący do załączania i wyłączania obwodu np. oświetlenia, 
- gniazdo wtykowe  – aparat słuŜący do szybkiego przyłączenia i odłączania odbiornika będącego w stanie 

beznapięciowym, 
- przewód fazowy (L)  – przewód elektryczny (Ŝyła przewodu) słuŜący wyłącznie do przesyłania energii 

elektrycznej, w zaleŜności od rodzaju instalacji (jedno lub trójfazowa) w obwodach elektrycznych występują 
odpowiednio: jeden przewód fazowy lub trzy odrębne przewody fazowe (L1, L2, L3), 

- przewód neutralny (N)  – przewód elektryczny mogący w niektórych stanach pracy instalacji słuŜyć do 
 przesyłania energii elektrycznej, połączony bezpośrednio z punktem neutralnym źródła zasilania lub ze 

sztucznym punktem neutralnym, 
- przewód ochronno neutralny (PEN)  – uziemiony przewód (Ŝyła przewodu) spełniający jednocześnie 

funkcję przewodu ochronnego i przewodu neutralnego, 



 

- przewód ochronno (PE)  – przewód elektryczny (Ŝyła przewodu) przeznaczony do połączenia: części 
objętych połączeniem wyrównawczym, głównej szyny uziemiającej, uziomu oraz uziemionego punktu 
neutralnego źródła zasilania lub sztucznego punktu neutralnego, 

- przewód uziemiaj ący  – przewód ochronny łączący główną szynę (zacisk) uziemiającą z uziomem, 
- uziemienie – połączenie bezpośrednie lub pośrednie określonego punktu obwodu elektrycznego z ziemią 

w celu zapewnienia bezpiecznej i prawidłowej pracy urządzeń elektrycznych, 
- uziom  – przedmiot lub zespół przedmiotów umieszczonych w gruncie (ziemi), tworzący elektryczne 

połączenie przewodzące z tym gruntem (ziemią), 
- połączenia wyrównawcze  – połączenia metaliczne wszystkich dostępnych elementów przewodzących 

wyposaŜenia obiektu z główną szyną wyrównawcza, mające na celu wyrównanie potencjałów w całym 
obiekcie w przypadku wystąpienia stanów awaryjnych, 

- przewody wyrównawcze  – przewody lub taśmy giętkie słuŜące do łączenia elementów przewodzących 
wyposaŜenia obiektu, 

- zacisk przewodu wyrównawczego  – zacisk umoŜliwiający przyłączenie przewodu wyrównawczego do 
przewodzącego elementu wyposaŜenia obiektu, 

- klasa ochronno ści  - umowne oznaczenie, określające moŜliwości ochronne urządzenia, ze względu na 
jego cechy budowy, przy bezpośrednim dotyku, 

- stopie ń ochrony IP  - określona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem elementów 
instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem sie ciał stałych, wnikaniem cieczy (szczególnie wody) i 
gazów, a która zapewnia odpowiednia obudowa, 

- aprobata techniczna  - dokument stwierdzający przydatność danego wyrobu do określonego obszaru 
zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne, co do wymagań podstawowych wyrobu oraz metodykę badań 
dla potwierdzenia tych wymagań, 

- certyfikat zgodno ści  - dokument wydany przez upowaŜnioną jednostkę badającą (certyfikującą), 
stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, 
wymogami lub specyfikacją techniczną dla badanego materiału lub wyrobu, 

- deklaracja zgodno ści  - dokument w formie oświadczenia wydany przez producenta, stwierdzający 
zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub 
specyfikacją techniczną dla danego materiału lub wyrobu, 

- dokumentacja powykonawcza  – dokumentacja budowy (obiektu budowlanego) z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonania robót. 

 
1.5.  Ogólne wymagania dotycz ące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi, poleceniami nadzoru autorskiego i poleceniami Inwestora (inspektora nadzoru) 
oraz za sposób ich prowadzenia zgodny z obowiązującymi normami i przepisami, zasadami wiedzy i sztuki 
budowlanej, oraz za przestrzeganie przepisów bhp oraz bezpieczeństwa ruchu. Wykonawca jest zobowiązany 
do wykonania, uzupełnienia i uruchomienia kompletnej instalacji elektrycznej opisanej w niniejszej specyfikacji. 
Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich brakujących i pominiętych w niniejszym 
opracowaniu elementów instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiałów i urządzeń dla kompletnego 
wykonania instalacji oraz zapewnienia jej pełnej funkcjonalności. Wykonawca jest równieŜ zobowiązany do 
koordynacji i wykonania połączeń instalacji w punktach wykonywanych przez wykonawców innych branŜ. 
Wszelkie zmiany montaŜowe wynikające z braku koordynacji wykonania instalacji z innymi branŜami 
Wykonawca ma zrealizować na własny koszt. 
Zamawiaj ący zastrzega sobie prawo wprowadzenia pewnych zmian  funkcjonalnych co poci ąga za sob ą 
zmiany w usytuowaniu o świetlenia, lokalizacji gniazd oraz innych urz ądzeń. 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji elektrycznej do wprowadzonych zmian 
konstrukcyjno-budowlanych lub aranŜacji wnętrz. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji 
technicznej nie mogą powodować obniŜenia wartości funkcjonalnych i uŜytkowych instalacji, a jeŜeli dotyczą 
zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować 
zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga 
akceptacji Inwestora. 
Roboty montaŜowe naleŜy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montaŜowych. Tom V Instalacje elektryczne ”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami 
dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 
 
2.  MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów. 
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji słuŜą ustaleniu poŜądanego 
standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych załoŜonych w dokumentacji technicznej 
dla projektowanych rozwiązań. Do wykonania i montaŜu instalacji, urządzeń elektrycznych i odbiorników energii 
elektrycznej w obiektach budowlanych naleŜy stosować przewody, kable, osprzęt oraz aparaturę i urządzenia 



 

elektryczne posiadające dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Przewody, kable, rozdzielnice, osprzęt 
oraz pozostałe materiały powinny być zamontowane w stanie nieuszkodzonym. Oprawy oświetleniowe powinny 
być dostosowane do warunków środowiskowych w których zostaną zamontowane oraz zapewniać poprawną i 
bezpieczną eksploatację. Osprzęt instalacyjny powinien być dostosowany do sposobu montaŜu na obiekcie,  
warunków środowiskowych w których zostanie zamontowany, powinien zapewniać poprawną i bezpieczną 
eksploatację oraz właściwą ochronę przed poraŜeniem prądem elektrycznym. Wszystkie gniazda  wtyczkowe 
powinny być wyposaŜone w bolce ochronne do których naleŜy podłączyć przewód ochronny PE o barwie Ŝółto-
zielonej.  
Dopuszcza sie zamieszczenie rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby) innych producentów pod warunkiem: 
spełniania tych samych właściwości technicznych, przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane 
techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta i Inwestora).  
Wykonawca powinien powiadomić projektanta i Inwestora o proponowanych źródłach otrzymania materiałów 
przed rozpoczęciem ich dostawy. W przypadku nie zaakceptowania materiału ze wskazanego źródła, 
Wykonawca powinien przedstawić do akceptacji projektanta i Inwestora materiał z innego źródła. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później zmieniony bez zgody projektanta i Inwestora. KaŜdy 
rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem za wykonaną pracę. 
 
2.2.  Materiały do wykonania instalacji elektryczny ch w budynku i o świetlenia boisk 

 
- rozdzielnice lokalne (rozbudowa  rozdzielnic GTR na parterze i RP w piwnicy) z wyposaŜeniem 

projektowanym indywidualnie wg dyspozycji podanych w dokumentacji projektowej oraz tablica oświetlenia 
boisk TO, IP55, IK07, kl. ochronności II, 

- przewody z Ŝyłą miedzianą, jednodrutową o przekroju do 16 mm2 na napięcie znamionowe 450/750 V, 
- przewody instalacyjne o izolacji i powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe 450/750 V z Ŝyłami 

miedzianymi o przekroju do 4 mm2 i ilości Ŝył 2÷5, 
- kabel linii oświetlenia boiska do piłki noŜnej YKYŜo 5x10mm2  0,6/1kV, 
- kabel linii oświetlenia boiska wielofunkcyjnego YKYŜo 5x6mm2   0,6/1kV, 
- kabel YAKY 4x35mm2   0,6/1kV, 
- mufa kablowa przelotowa, 
- oprawy fluorescencyjne i plafoniery 2x18W IP 40 wewnętrzne, 
- oprawy fluorescencyjne 1x18W, 2x18W, 2x36 W (bryzgoszczelne) IP 54÷65, 
- projektory asymetryczne z metalohalogenkowym źródłem światła 400W i 250W, 
- słupy stoŜkowe stalowe, ocynkowane typu CS76/4 o wysokości 11,0m i 9,0m;  
- fundamenty prefabrykowane FBw-150, 
- odgałęźniki instalacyjne w obudowie z tworzywa z zaciskami do 2,5 mm2, 400 V, 
- puszki instalacyjne z tworzywa – końcowe i przelotowe o średnicy 60 mm i rozgałęźne o średnicy do 80 mm, 
- gniazda wtyczkowe podtynkowe jednobiegunowe z uziemieniem bryzgoszczelne 10/16A, 250 V, 
- łączniki i przełączniki 10 A, 250 V do mocowania w puszkach pod tynkiem, 
- łączniki i przełączniki 10 A, 250 V bryzgoszczelne do mocowania w puszkach pod tynkiem, 
- rury osłonowe DVK ø 50÷110 i RB37, złączki, 
- miejscowe łazienkowe szyny wyrównawcze w obudowie, uchwyty uziemiające do rur, 
- masy uszczelniające ognioodporne, 
- płaskownik FeZn 25x4mm, 30x4mm, 
- piasek, 
- drobne materiały: końcówki kablowe, oznaczniki kablowe, folia oznaczeniowa, śruby, nakrętki itp. 
 
2.1. Odbiór materiałów na budowie 
- materiały takie jak rozdzielnice, oprawy oświetleniowe, przewody naleŜy dostarczać na budowę wraz ze 
świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi, protokołami odbioru technicznego, 

- dostarczone na miejsce budowy materiały naleŜy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z 
danymi wytwórcy, 

- w przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na jakość 
wykonania robót, materiały naleŜy przed ich wbudowaniem poddać badaniom określonym przez dozór 
techniczny robót. 
 

2.4.  Składowanie materiałów na budowie  
Składowanie materiałów na budowie powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producenta, w warunkach 
zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu właściwości technicznych na wskutek wpływu 
czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych. NaleŜy zachować wymagania wynikające ze specjalnych 
właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego. Materiały powinny 
być przechowywane w pomieszczeniach zamkniętych, suchych i nie zapylonych. 
 



 

3. SPRZĘT  
 

Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem montaŜowym wynikającym z technologii 
prowadzenia robót: 
- pomosty montaŜowe i pomosty robocze, 
- bruzdownice, wiertaki, szlifierki kątowe, 
- stół warsztatowy wyposaŜony w imadła, uchwyty i dociski, 
-  samochodu specjalnego liniowego z platformą i balkonem, 
-  Ŝurawia samochodowego 5-6 t, 
-  wiertnicy na podwoziu samochodowym ze świdrem śr. 70 cm, 
-  samochodu skrzyniowego do 5 t, 
-  samochodu dostawczego do 0,9 t, 
-  ciągnika kołowego, 
-  spawarki transformatorowej do 500 A. 
Wykonawca powinien uŜywać tylko takiego sprzętu i maszyn które spełniają wszystkie wymagania wynikające z 
technologii robót i gwarantują wysoka jakość realizowanych robót i przepisów BHP. Sprzęt musi być 
zaakceptowany przez Inspektora. Do obsługi sprzętu powinni być zatrudnieni pracownicy posiadający 
odpowiednie kwalifikacje potwierdzone certyfikatami i staŜ pracy gwarantujący wysoka jakość wykonania robót. 
 
4. TRANSPORT 

 
Dostawa materiałów przeznaczonych do robót elektrycznych powinna nastąpić dopiero po odpowiednim  
przygotowaniu pomieszczeń magazynowych. Urządzenia transportowe powinny być przystosowane do rodzaju 
transportowanych materiałów. PrzewoŜone materiały powinny być układane zgodnie z warunkami transportu 
określonymi przez wytwórcę, oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem podczas transportu. Przy 
przewozie i transporcie materiałów, elementów, konstrukcji, urządzeń, maszyn itp. za pomocą dźwigów oraz na 
pochylniach naleŜy przestrzegać aktualnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, a przy załadunku, 
transporcie i wyładunku ręcznym aktualnych przepisów dotyczących ręcznego  przenoszenia cięŜarów. 
Zaleca się dostarczenie urządzeń na stanowisko montaŜu bezpośrednio przed montaŜem, w celu uniknięcia 
dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu budowy. Dotyczy to szczególnie duŜych i cięŜkich 
elementów. Przy transporcie kabli i przewodów minimalna temperatura dopuszczająca wykonanie transportu 
wynoszą dla bębnów -15ºC i - 5 ºC dla krąŜków, ze względu na moŜliwość uszkodzenia izolacji. NaleŜy 
stosować dodatkowe opakowania w przypadku moŜliwości uszkodzeń transportowych. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność oraz koszty związane z transportem materiałów i urządzeń na teren 
budowy. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.  Prace wst ępne 
Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji montaŜu i harmonogram robót, plan BIOZ oraz wykaz 
pracowników zawierający dane o ich kwalifikacjach i aktualnych szkoleniach BHP. Roboty będą wykonywane w 
obiekcie czynnym. 
 
5.2.  Demonta Ŝ instalacji elektrycznych 
W budynku i w  pomieszczeniach przebudowanych dla nowych potrzeb naleŜy wykonać demontaŜ instalacji 
wraz z osprzętem. Po zdemontowanych instalacjach i osprzęcie naleŜy odtworzyć ubytki tynków. 
 
5.3.  Trasowanie 
Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urządzeniami, powinna 
być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz remontów. Wskazane jest, aby przebiegała 
w liniach poziomych i pionowych. Wykonawca robót zobowiązany jest wykonać koordynację międzybranŜową z 
podwykonawcami na budowie przed rozpoczęciem prac instalacyjnych.  
 
5.4.  Przejścia przez ściany i stropy 
Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania: 
- wszystkie przejścia kabli i przewodów przez ściany, stropy itp. muszą być chronione przed uszkodzeniami 

mechanicznymi, 
- przejścia te naleŜy wykonywać w przepustach - osłonach rurowych, 
- przejścia pomiędzy pomieszczeniami o róŜnych atmosferach powinny być wykonywane w sposób szczelny, 

zapewniający nieprzedostawanie się wyziewów, 
- obwody instalacji elektrycznych przechodzące przez podłogi muszą być chronione do wysokości bezpiecznej 

przed przypadkowymi uszkodzeniami. 
Jako osłony przed uszkodzeniami mechanicznymi moŜna stosować rury z tworzyw sztucznych. 



 

Uszczelnienia przepustów w ścianach wykonać w klasie odporności ogniowej, odpowiadającej klasie elementów 
budowlanych przez które przechodzą (np. ochronną masą uszczelniającą CP620 HILTI) na długości 8 cm dla 
stropów i 10 cm dla ścian. 
Prace uszczelniające powinna wykonać specjalistyczna firma budowlana, posiadająca stosowne uprawnienia i 
certyfikaty zgodnie z obowiązującą aprobatą techniczną, certyfikatami i technologią uszczelnienia firmy Hilti lub 
Promat.  
 
5.5.  Układanie przewodów 
5.5.1.  Przewody izolowane jedno Ŝyłowe w rurkach 
Układanie rur 
Rury naleŜy układać na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w podłoŜu. Końce rur 
przed połączeniem powinny być pozbawione ostrych krawędzi. 
ZaleŜnie od przyjętej technologii montaŜu i rodzaju tworzywa łączenie rur ze sobą oraz sprzętem i osprzętem 
naleŜy wykonywać przez: 
- wsuwanie w otwory lub kielichy z równoczesnym uszczelnianiem połączeń, 
- za pomocą przewidzianych do tego celu złączek. 
Łuki na rurach naleŜy wykonywać przy uŜyciu gotowych złączek, kolanek, tak aby spłaszczenie przekroju nie 
przekraczało 15% wewnętrznej średnicy. Promień gięcia powinien zapewniać swobodne wciąganie przewodów. 
Cała instalacja rurowa powinna być wykonana ze spadkiem 0.1% aby umoŜliwić odprowadzenie wody powstałej 
z ewentualnej kondensacji.  
Wciąganie przewodów 
Przed przystąpieniem do wciągania przewodów naleŜy sprawdzić prawidłowość wykonanego rurowania, 
zamocowania sprzętu i osprzętu, jego połączeń z rurami oraz przelotowość. Wciąganie przewodów naleŜy 
wykonać za pomocą specjalnego osprzętu montaŜowego. Nie wolno do tego celu stosować przewodów, które 
później zostaną uŜyte w instalacji. Przewody musza być ułoŜone swobodnie i nie mogą być naraŜone na naciągi 
i dodatkowe napręŜenia. Oznakowanie przewodów zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST lub normami. Zabrania się układania rur z wciągniętymi w nie 
przewodami.  
 
5.5.2.  Przewody izolowane kabelkowe 
Stosuje się następujące rodzaje instalacji: 
- pod tynkiem, 
- w osłonach rurowych. 
 
Wykonanie instalacji p/t wymagać będzie: 
- ułoŜenia przewodów i zainstalowania osprzętu przed wykonaniem tynkowania. W przypadku wykonywania 

instalacji na istniejących ścianach niezbędne będzie wykucie odpowiednich bruzd pod przewody i ślepych 
wnęk pod osprzęt oraz ich zatynkowanie, 

- przed wykonaniem instalacji jako szczelnej naleŜy przewody i kable uszczelniać w osprzęcie oraz aparatach 
za pomocą dławików, 

- średnica głowicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna być dostosowana do średnicy zewnętrznej 
przewodu lub kabla, 

- po dokręceniu dławic zaleca się dodatkowe uszczelnienie ich za pomocą odpowiednich uszczelnień. 
 
5.6.  Monta Ŝ osprz ętu i sprz ętu 
Sprzęt i osprzęt instalacyjny naleŜy mocować do podłoŜa w sposób trwały zapewniający mocne i bezpieczne 
jego osadzenie. Do mocowania sprzętu i osprzętu mogą słuŜyć konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na 
podłoŜu, przyspawane do stalowych elementów konstrukcji budowlanych lub przykręcone do podłoŜa za 
pomocą kołków i śrub rozporowych oraz kołków wstrzeliwanych. 
Mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewniać niezbędną wytrzymałość 
na wyciąganie wtyczki i gniazda. Gniazda wtykowe i wyłączniki naleŜy instalować w sposób nie kolidujący z 
wyposaŜeniem pomieszczenia. W sanitariatach, łazienkach naleŜy przestrzegać zasady poprawnego 
rozmieszczania sprzętu z uwzględnieniem przestrzeni ochronnych. PołoŜenie wyłączników klawiszowych naleŜy 
przyjmować takie, aby w całym pomieszczeniu było jednakowe. Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym naleŜy 
instalować w takim połoŜeniu, aby styk ten występował u góry. Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych 
naleŜy podłączać w taki sposób, aby przewód fazowy dochodził do lewego bieguna, a przewód neutralny do 
prawego bieguna. Przewód ochronny będący Ŝyłą przewodu wieloŜyłowego powinien mieć izolację będąca 
kombinacją barwy zielonej i Ŝółtej. 
 
5.7.  Monta Ŝ opraw o świetleniowych  
Oprawy oświetleniowe montować w końcowej fazie robót, aby uniknąć niepotrzebnych zniszczeń i zabrudzeń.  
Przed zamocowaniem opraw, naleŜy sprawdzić ich działanie oraz prawidłowość połączeń. Oprawy do stropu 
montować wkrętami zabezpieczonymi antykorozyjnie, na kołkach rozporowych, w miejscu określonym w 



 

projekcie. Źródła światła powinny być dostosowane do określonych typów opraw oświetleniowych i 
zamontowane po całkowitym zainstalowaniu opraw. Zamontowane oprawy nie mogą powodować olśnienia 
osób przebywających w dowolnym miejscu pola oświetlanego przez te oprawy. Odgałęzienia przewodów 
wykonać w puszkach rozgałęŜnych przy pomocy łączówek, gwarantujących pewność połączenia. Bezwzględnie 
przestrzegać wymagań co do szczelności montowanego osprzętu i opraw. NaleŜy zapewnić równomierne 
obciąŜenie faz obwodów zasilających przez odpowiednie przyłączanie odbiorów 1-fazowych. 
 
5.8.  Monta Ŝ tablicy o świetlenia boisk TO 
Przed przystąpieniem do montaŜu urządzeń przykręcanych na konstrukcjach wsporczych dostarczanych 
oddzielnie naleŜy konstrukcje te mocować do podłoŜa w sposób podany w dokumentacji. 
Urządzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montaŜu wraz z przykręconą do nich konstrukcją wsporczą 
naleŜy wstawić w przygotowane otwory i zalać betonem. 
Tablice w obudowie naściennej lub zagłębionej naleŜy przykręcać do kotew lub konstrukcji wsporczych 
zamocowanych w podłoŜu. 
Po zamontowaniu urządzenia naleŜy: 
- zainstalować aparaty zdjęte na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach, 
- dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych i mechanicznych, 
- załoŜyć osłony zdjęte w czasie montaŜu, 
- podłączyć obwody zewnętrzne, 
- podłączyć przewody ochronne. 
 
5.9.  Podejście do odbiorników 
Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników naleŜy wykonywać w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych 
oraz w sposób estetyczny. Podejścia do przewodów ułoŜonych w podłodze naleŜy wykonywać w rurach 
stalowych, zamocowanych pod powierzchnią podłogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kanałach. 
Rury i kanały muszą spełniać odpowiednie warunki wytrzymałościowe i być wyprowadzone ponad podłogę do 
wysokości koniecznej dla danego odbiornika. Do odbiorników zasilanych od góry naleŜy stosować podejścia 
zwieszakowe. Są to najczęściej oprawy oświetleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na 
drabinkach lub korytkach kablowych. Podejścia zwieszakowe naleŜy wykonywać jako sztywne, lub elastyczne w 
zaleŜności od warunków technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji. Do odbiorników zamocowanych na 
ścianach, stropach lub konstrukcjach podejścia naleŜy wykonywać przewodami ułoŜonymi na tych ścianach, 
stropach lub konstrukcjach budowlanych, a takŜe na innego rodzaju podłoŜach np. kształtowniki, korytka itp. 
 
5.10.  Przył ączanie odbiorników 
Miejsca połączeń Ŝył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone. Samo 
połączenie musi być wykonane w sposób pewny, pod względem elektrycznym i mechanicznym oraz 
zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku, korozją itp. Połączenia mogą być wykonywane jako sztywne lub 
elastyczne w zaleŜności od konstrukcji odbiornika i warunków technologicznych. Przyłączenia sztywne naleŜy 
wykonywać w rurach sztywnych wprowadzonych bezpośrednio do odbiorników oraz przewodami kabelkowymi 
i kablami. Połączenia elastyczne stosuje się gdy odbiorniki naraŜone są na drgania o duŜej amplitudzie lub 
przystosowane są do przesunięć lub przemieszczeń.  
Połączenia te naleŜy wykonać: 
- przewodami izolowanymi wieloŜyłowymi giętkimi lub oponowymi, 
- przewodami izolowanymi jednoŜyłowymi w rurach elastycznych, 
- przewodami izolowanymi wieloŜyłowymi giętkimi lub oponowymi w rurach elastycznych. 
 
5.11.  Łączenie przewodów 
W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów naleŜy dokonywać w sprzęcie i osprzęcie 
instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. W przypadku gdy odbiorniki 
elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz przewody, a samo ich podłączenie do instalacji nie 
zostało opracowane w projekcie, sposób podłączenia naleŜy uzgodnić z projektantem lub Inspektorem nadzoru. 
Przewody muszą być ułoŜone swobodnie i nie mogą być naraŜone na naciągi i dodatkowe napręŜenia.  
Do danego zacisku naleŜy przyłączyć przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten 
jest przygotowany. W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody są przyłączone za pomocą 
oczek, pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki metalowe 
zabezpieczone przed korozją w sposób umoŜliwiający przepływ prądu. Długość odizolowanej Ŝyły przewodu 
powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moŜe 
powodować uszkodzeń mechanicznych. W przypadku stosowania Ŝył ocynowanych proces czyszczenia nie 
powinien uszkadzać warstwy cyny. Końce przewodów miedzianych z Ŝyłami wielodrutowymi (linek) powinny 
lecz zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się zastosowanie tulejek zamiast 
cynowania). 
 
 



 

5.12.  Linie kablowe zasilania o świetlenia boisk 
Linie kablowe zasilające oświetlenia boisk projektuje się wykonać kablami typu YKYŜo 5x10 mm2 oraz YKYŜo 
5x6mm2 0,6/1kV.  
- kable naleŜy układać w trasach wytyczonych przez uprawnione słuŜby geodezyjne. Układanie kabli powinno 

być zgodne z normą N SEP-E-004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i    
budowa", 

- kable powinny być układane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, skręcanie, rozciąganie 
itp. na warstwie piasku o grubości 10 cm lub bezpośrednio na dnie wykopu, jeŜeli grunt jest piaszczysty, 

- temperatura otoczenia przy układaniu kabli nie powinna być mniejsza niŜ 0°C, 
- kabel moŜna zginać jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia powinien być moŜliwie 
 duŜy, jednak nie mniejszy niŜ 15-krotna zewnętrzna jego średnica, 
- kable naleŜy układać na głębokości 0,70m mierzonej prostopadle od poziomu terenu do górnej powierzchni 
  kabla,  
- przy skrzyŜowaniach z ciągami komunikacyjnymi i elementami wyposaŜenia podziemnego boisk kable 

naleŜy osłaniać za pomocą rury ochronnej DVK 50÷110, 
- kable w osłonach zasypać warstwą gruntu rodzimego o grubości co najmniej 25 cm, 
- wzdłuŜ całej trasy, co najmniej 25 cm nad kablem, naleŜy układać folię koloru niebieskiego szerokości 20cm, 
- po ułoŜeniu folii rowy kablowe zasypać a grunt zagęścić. Nadmiar ziemi usunąć i odtworzyć nawierzchnię 

nad wykopem do stanu sprzed rozpoczęcia robót, 
- przy skrzyŜowaniu z innymi instalacjami podziemnymi, drogami lub chodnikami, kabel naleŜy układać w 
 przepustach kablowych. Przepusty powinny być zabezpieczone przed przedostawaniem się do ich wnętrza 
 wody i przed ich zamuleniem, 
- kabel ułoŜony w ziemi na całej swej długości powinien posiadać oznaczniki identyfikacyjne, 
- zaleca się przy słupach, latarniach, szafce oświetleniowej, przepustach kablowych; pozostawienie  
    1-metrowych zapasów eksploatacyjnych kabla, 
- w rejonie występowania drzew zalecane jest wykonanie robót ziemnych, związane z układaniem kabli, 

ręcznie. W pozostałych przypadkach dopuszcza się wykonywanie prac mechanicznie. 
- szczegółowa trasa przebiegu kabli wg załącznika graficznego do protokołu ZUD. 
Kable oświetleniowe naleŜy wprowadzić przez otwory technologiczne w fundamencie do złączy 
bezpiecznikowych poszczególnych słupów. 
 
5.13.  Wykopy pod fundamenty  
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia zgodności rzędnych 
terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunków gruntowych. Metoda wykonywania robót 
ziemnych powinna być dobrana w zaleŜności od głębokości wykopu, ukształtowania terenu oraz rodzaju gruntu. 
Pod fundamenty prefabrykowane zaleca sił wykonywanie wykopów wąskoprzestrzennych ręcznie. Ich obudowa 
i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiadać wymaganiom BN-83/8836-02. Wykopy pod słupy 
oświetleniowe zaleca się wykonywać mechanicznie przy zastosowaniu wiertnicy na podwoziu samochodowym. 
W obu przypadkach wykopy powinny być wykonane bez naruszania naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z 
PN-68/B-06050. 
 
5.14.  Monta Ŝ fundamentów 
-  montaŜ fundamentów naleŜy wykonać zgodnie z wytycznymi montaŜu dla konkretnego fundamentu, 

podanymi przez producenta, 
-  fundament powinien być ustawiany na 10 cm warstwie betonu B 10 lub zagęszczonego Ŝwiru, 
-  przed jego zasypaniem naleŜy sprawdzić rzędne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego 
ścianek i poziom górnej powierzchni, 

-  maksymalne odchylenie górnej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno przekroczyć 1:1500, z 
   dopuszczalną tolerancją rzędnej posadowienia ± 2 cm. Ustawienie fundamentu w planie powinno być 
   wykonane z dokładnością± 10 cm, 
-  w fazie montaŜu naleŜy zabezpieczyć elementy mocujące słupy przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz 
   korozją, 
 
5.15.  Monta Ŝ słupów 
Wykonanie i montaŜ słupów zgodnie z wytycznymi wykonania montaŜu dla konkretnego słupa. Fundament 
prefabrykowany powinien być ustawiany przy pomocy dźwigu na 10 cm warstwie betonu B10 spełniającego 
wymagania PN-88/B-06250 lub ubitego Ŝwiru spełniającego wymagania BN-66/6774-01. Przed zasypaniem 
fundamentu naleŜy sprawdzić rzędne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego ścianek słupów i 
fundamentów. Maksymalne odchylenie od poziomu nie powinno przekroczyć 1:1500 z dopuszczalną tolerancją 
rzędnej posadowienia ±2cm. Ustawienie słupa w planie powinno być wykonane z dokładnością ±10 cm Wykop 
naleŜy zasypywać ziemią bez kamieni ubijając ją warstwami co 20 cm. Stopień zagęszczenia gruntu min. 0,95 
wg BN-72/8932-01. 
 



 

5.16.  Monta Ŝ wysi ęgników, poprzeczek, głowic 
Wysięgniki naleŜy montować na słupach stojących przy pomocy dźwigu i samochodu z balkonem. Część 
pionową wysięgnika naleŜy wsunąć do oporu w rurą znajdującą się w górnej części słupa oświetleniowego i po 
ustawieniu go w pionie naleŜy unieruchomić go śrubami znajdującymi się w nagwintowanych otworach. Zaleca 
się ustawianie pionu wysięgnika przy obciąŜeniu go oprawą lub cięŜarem równym cięŜarowi oprawy. Wysięgniki 
powinny być ustawione dokładnością ±2 stopnie. NaleŜy dąŜyć, aby części ukośne wysięgników znajdowały się 
w jednej płaszczyźnie równoległej do powierzchni boiska. 
 
5.17.  Monta Ŝ opraw i poł ączenia elektryczne słupów 
MontaŜ opraw na wysięgnikach, poprzeczkach naleŜy wykonać przy pomocy samochodu z balkonem. KaŜdą 
oprawę przed zamontowaniem naleŜy podłączyć do sieci i sprawdzić jej działanie (sprawdzanie zaświecenia się 
lampy). Oprawy montować po uprzednim wciągnięciu przewodów zasilających typu YDYŜo 5x2,5mm2 do 
słupów i wysięgników. Ilość przewodów zaleŜna jest od ilości opraw. KaŜdej z opraw powinno odpowiadać 
osobne zabezpieczenia. Oprawy naleŜy mocować na wysięgnikach, poprzeczkach i głowicach masztów w 
sposób wskazany przez producenta opraw po wprowadzeniu do nich przewodów zasilających i ustawieniu ich w 
połoŜenie pracy. Oprawy powinny być mocowane w sposób trwały, aby nie zmieniały swego połoŜenia pod 
wpływem warunków atmosferycznych i parcia wiatru. Kable zasilające i w/w połączenie wprowadzić do słupa 
przez otwór w fundamencie. Zacisk PE tabliczki bezpiecznikowej słupa naleŜy przyłączyć za pomocą przewodu 
DYŜo 6mm2 do uziomu słupa. 
 
5.18.  Uziomy i instalacja poł ączeń wyrównawczych 
W budynku naleŜy wykonać połączenia wyrównawcze. Dodatkowe połączenia wyrównawcze miejscowe 
wykonać przewodem LgYŜo 4mm2 i zakończyć je zaciskami uziemiającymi. 
Roboty związane z realizacją systemu uziomów i połączeń wyrównawczych dla oświetlenia boisk naleŜy 
wykonać, z uwagi na ich lokalizację pod docelowymi nawierzchniami boisk , przed rozpoczęciem robót 
niwelacyjnych. Uziemienie krańcowych słupów wykonać jako szpilkowe 2x6m połączone z konstrukcjami 
pozostałych słupów bednarką ocynkowaną Fe/Zn 30x4 prowadzoną w wykopie kablowym pod kablem 
oświetleniowym.  
Z uwagi na występujące zbliŜenia pomiędzy słupami oświetleniowymi i metalowymi elementami ogrodzeń 
naleŜy wykonać pomiędzy nimi, za pomocą płaskownika FeZn25x4, połączenia wyrównawcze. Łączenie 
płaskownika z metalowymi elementami wyposaŜenia obiektu za pomocą zacisków i obejm. Pojedyncze 
elementy uziomowe i łączące układać na głębokości nie mniejszej niŜ 0,6 m. Roboty ziemne z uwagi na 
infrastrukturę i drzewa wykonywać naleŜy ręcznie. 
 
5.19.  Ochrona przeciwpora Ŝeniowa dodatkowa 
Projektowaną wewnętrzną instalację elektryczną w budynku wykonać w układzie TN-S w której jako system 
dodatkowej ochrony przed poraŜeniem prądem elektrycznym zastosować naleŜy zabezpieczenie przez  
samoczynne szybkie wyłączenie nadprądowe oraz wyłącznik róŜnicowoprądowy. 
Projektowaną instalację oświetlenia zewnętrznego boisk wykonać w układzie TN-C w której jako system 
dodatkowej ochrony przed poraŜeniem prądem elektrycznym zastosować samoczynne wyłączenie zasilania 
stosując wkładki bezpiecznikowe topikowe w tablicy oświetleniowej TO oraz wyłączniki nadprądowe w złączach 
bezpiecznikowych poszczególnych słupów. Wszystkie metalowe części mogące znaleźć się pod napięciem w 
warunkach zakłóceniowych, naleŜy połączyć przewodem miedzianym z szyną uziemiającą. 
Całość ochrony od poraŜeń wykonać zgodnie z wymogami norm PN-HD 60364 i N SEP-E-001.  
 
5.20.  Dokumentacja powykonawcza 
Po wykonaniu instalacji Wykonawca wykona na własny koszt dokumentację powykonawczą z naniesionymi 
zmianami w stosunku do projektu wykonawczego. Do dokumentacji naleŜy dołączyć kopie deklaracji zgodności 
potwierdzone podpisem Wykonawcy za zgodność z oryginałem zastosowanych urządzeń i materiałów oraz 
protokóły z przeprowadzonych pomiarów. 
 
5.21. Prace porz ądkowe  
Wykonawca odpowiada za sukcesywne usuwanie z terenu budowy elementów pozostałych z  rozbiórki, 
usunięcie wszelkich uszkodzeń wynikłych w trakcie prowadzenia robót, likwidację wszystkich robót 
tymczasowych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia oraz inne prace związane z uporządkowaniem 
i przekazaniem terenu budowy inwestorowi. 
 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
Przedmiotem kontroli jest sprawdzenie wykonywania robót elektrycznych w zakresie ich zgodności z 
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inwestora w celu stwierdzenia osiągnięcia 
załoŜonej jakości i poprawności wykonania. Inwestor powinien mieć dostęp i prawo do kontroli wszystkich 



 

materiałów montowanych na budowie. Wszystkie materiały powinny posiadać świadectwa jakości lub atesty. 
KaŜda czynność kontroli lub odbioru musi być potwierdzona odpowiednim protokołem. 
 
6.1. Kontrola robót zanikaj ących 
Odbiorowi częściowemu podlegają instalacje podtynkowe przed zatynkowaniem oraz inne fragmenty instalacji, 
które będą niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia. Wykonawca powiadamia pisemnie Inwestora o 
zakończeniu kaŜdej roboty zanikającej, którą moŜe kontynuować dopiero po jej odebraniu. Wykryte usterki 
powinny być wpisane do dziennika budowy. Wykonawca po usunięciu usterek dokonuje odpowiedniego wpisu 
w dzienniku budowy. 
 
6.2.  Kontrola słupów  
Program badań powinien obejmować sprawdzenie kształtu i wymiarów, wyglądu zewnętrznego i wytrzymałości. 
Parametry te powinny być zgodne z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej oraz wymaganiami 
PN-80/B-03322 i PN-88/B-30000. Ponadto naleŜy sprawdzić dokładność ustawienia w planie i rzędne 
posadowienia. Słupy oświetleniowe, po ich montaŜu podlegają sprawdzeniu pod kątem: 
-  dokładności ustawienia pionowego słupów, 
-  prawidłowości ustawienia opraw względem osi jezdni oraz dokumentacji projektowej, 
-  jakości połączeń przewodów na zaciskach oprawy, 
-  jakości połączeń śrubowych latarń i opraw, 
-  stanu antykorozyjnej powłoki ochronnej wszystkich elementów. 
 
6.3. Kontrola prawidłowo ści wykonania instalacji 
Po wykonaniu wszystkich połączeń instalacji elektrycznej naleŜy przeprowadzić badania i pomiary odbiorcze 
polegające na: 
1.  Sprawdzeniu stanu i kompletności dokumentacji.  
2.  Oględzinom instalacji i urządzeń w zakresie: 
- zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym, 
- zgodności połączeń z podanymi w dokumentacji powykonawczej, 
- zgodności zastosowanych wyrobów i zainstalowanych urządzeń z normami i atestami, 
- zgodności zamontowanych urządzeń i układów, montaŜu wyposaŜenia i danych technicznych z  

dokumentacją i instrukcjami fabrycznymi, 
- zgodności wykonania dodatkowych zaleceń projektanta lub Inwestora wprowadzonych do dokumentacji 

technicznej, 
- ochrony przed dotykiem bezpośrednim i ochrony przeciwporaŜeniowej , 
- ochrony przed poŜarem i skutkami cieplnymi, 
- połączeń obwodów głównych i pomocniczych oraz działania aparatów i układów, 
- poprawności wykonania przejść przewodów przez ściany i stropy, 
- stanu listew kablowych, kabli i przewodów, osprzętu instalacyjnego do kabli i przewodów,  
- poprawności wykonania montaŜu osprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej, 
- prawidłowości zastosowanych przewodów, ich połączeń i oznakowania, 
- prawidłowości umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych oraz innych informacji, 
- poprawności zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oświetleniowych, 
- załączania punktów świetlnych oraz Ŝródeł światła. 
3. Próby i pomiary parametrów w zakresie: 
- pomiarów rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, 
- skuteczności działania zabezpieczeń i środków ochrony od poraŜeń prądem elektrycznym, 
- ciągłości przewodów ochronnych, w tym głównych i dodatkowych połączeń wyrównawczych, 
- pomiar prądów upływowych, 
- sprawdzenie biegunowości, 
- pomiar uziemienia, 
- sprawdzenie natęŜenia i równomierności oświetlenia w poszczególnych pomieszczeniach. 
Po wykonaniu oględzin i badań naleŜy sporządzić protokóły z przeprowadzonych badan zgodnie z wymogami 
zawartymi w normie PN-HD 60364-6:2007 (U). Badania i pomiary oraz próby odbiorcze instalacji i urządzeń 
elektrycznych powinni przeprowadzać pracownicy posiadający odpowiednie specjalne uprawnienia do 
wykonywania tego typu prac. 
   
6.4.  Zasady post ępowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiałam i 
Wszystkie materiały, urządzenia i aparaty nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach 
specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostały wbudowane lub zastosowane, 
to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moŜe uznać wadę za niemającą zasadniczego wpływu 
na jakość funkcjonowania instalacji i ustalić zakres i wielkość potrąceń za obniŜoną jakość. 
 



 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
Podstawą dokonywania obmiarów robót, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych 
pozycji jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. Obmiar robót będzie określać zakres 
faktyczny wykonywanych robót w ustalonych jednostkach obmiarowych. Obmiaru robót dokonuje sie z natury 
(wykonanej roboty) przyjmując jednostki miary. 
 
7.2. Jednostki obmiarowe 
Jednostkami obmiarowymi dla wykonanych robót i materiałów są: 
 ( m. ) - dla długości przewodów, kabli, rur, itp 
 ( szt, kpl ) - dla osprzętu elektrycznego i urządzeń, konstrukcji wsporczych 
 ( m3 ) - dla objętości - robót ziemnych, 
 ( t  ) - dla ilości wagowej, 
 ( pomiar ) - dla badań i pomiarów 
 
Obmiar robót obejmuje całość instalacji elektroenergetycznych. Jednostką obmiarową jest komplet robót ryczałt. 
W specyfikacji technicznej szczegółowej dla robót montaŜowych budowy linii kablowej, opracowanej dla 
konkretnego przedmiotu zamówienia, moŜna ustalić inne szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru 
przedmiotowych robót W szczególności moŜna przyjąć zasady podane w katalogach zawierających 
jednostkowe nakłady rzeczowe dla odpowiednich robót jak np. 1 km linii. 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje Inwestor wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 
wartości. Odbiór ostateczny dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót składających się na 
przedmiot umowy. Wykonawca przedstawi przed odbiorem ostatecznym przedstawicielowi zamawiającego  
( komisji odbioru ) dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu umowy, a w 
szczególności dokumentację powykonawczą i pomiarową. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z 
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i wymaganiami Inwestora, jeŜeli wszystkie pomiary i badania 
dały wyniki pozytywne i zostały potwierdzone protokółem odbioru ostatecznego wg, wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inwestora zakończenia robót. 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. 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze ostatecznym i zaistniałym w okresie gwarancji. 
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót  
W zaleŜności od ustaleń, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiór częściowy (etapowy), jeŜeli strony uzgodnią w umowie, 
- odbiór ostateczny, 
- odbiór pogwarancyjny. 

  
8.2. Dokumenty do odbioru ko ńcowego i ostatecznego 
Do odbioru obiektu wykonawca jest zobowiązany przygotować dokumenty: 
- dziennik budowy, 
- aktualną dokumentację powykonawczą, 
- protokóły z robót zanikających, 
- protokóły z oględzin, badań i pomiarów instalacji, 
- protokóły pomiarów fotometrycznych oświetlenia, 
- protokóły i zaświadczenia z dokonanych prób montaŜowych i ewentualnych prac rozruchowych, 
- certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności i aprobaty techniczne na materiały, wyroby i urządzenia, 
- instrukcje eksploatacji urządzeń ( DTR ), 
- oświadczenie wykonawcy o zakończeniu robót i gotowości do odbioru końcowego z wpisem do dziennika 

budowy i bezzwłocznym powiadomieniem o tym fakcie na piśmie Inwestora. 
 

 



 

9. ROZLICZENIE ROBÓT    
 

Rozliczenie robót montaŜowych linii i instalacji elektroenergetycznych moŜe być dokonane jednorazowo po 
wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu 
odbiorów częściowych robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje 
po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót 
obliczona na podstawie: 
-  określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych przez 
   zamawiającego lub 
-  ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
Ceny jednostkowe wykonania robót instalacji elektroenergetycznych lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty 
ww. uwzględniają: 
-  przygotowanie stanowiska roboczego, 
-  dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
-  obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
-  ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umoŜliwiających wykonanie robót na 
   wysokości do 4 m (jeśli taka konieczność występuje), 
-  usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót, 
-  uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
-  usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w specyfikacji technicznej 
   szczegółowej, 
-  likwidację stanowiska roboczego. 
Ustalenia dotyczące płatności objęte są zawartą umową pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą lub zgodnie z 
zawartym kontraktem. Podstawę płatności stanowi komplet wykonanych robót i pomiarów pomontaŜowych jako 
ryczałt lub ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawcę przedmiarze 
robót z zakresem czynności określonych w opisie z uwzględnieniem wykonania robót objętych niniejszą 
specyfikacją zgodnie ze sztuką budowlaną. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA   
 
Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały winny odpowiadać Polskim Normom i posiadać 
stosowną deklarację zgodności lub posiadać znak CE i deklarację zgodności z normami zharmonizowanymi 
oraz posiadać niezbędne certyfikaty tak, aby spełniać obowiązujące przepisy. 
Roboty naleŜy prowadzić zgodnie z przepisami prawa budowlanego, sztuką budowlaną oraz warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych w zakresie instalacji elektrycznych i 
teletechnicznych. 
 
10.1. Ustawy i rozporz ądzenia 
 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane ( tekst jednolity Dz. U. z  2006r  nr 156 poz. 1118 ) 
z póŜniejszymi zmianami. 
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. System oceny zgodności ( Dz. U. z 2004r. nr 204, poz. 2087 ) ze zmianą  
z dnia 29 sierpnia 2003r. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim  
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. z 15 czerwca 2002r nr 75 poz. 690 z 2003r  Nr 33 poz. 
270 oraz z 2004r. Nr 109 poz. 1156 ) z póŜniejszymi zmianami. 
Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1997r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montaŜowychi rozbiórkowych  
( Dz. U. z 1997r nr 13. poz. 93 ). 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
urządzeniach i instalacjach energetycznych ( Dz. U. z 1999r nr 80 poz. 912 ). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. nr 47 poz. 401). 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej  z 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz. U. z 2003r. nr 169, poz. 1650 ). 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 2 marca 2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie w 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( tekst jednolity - Dz. U. z 2007r. nr 49, poz. 330 ). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek 
organizacyjnych upowaŜnionych do ich wydawania ( Dz. U. nr 96, poz. 817 ). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym ( Dz. U. nr 198, poz. 2041 ). 



 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r w sprawie ochrony 
przeciwpoŜarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 nr 109, poz.719) 
 
10.2.  Normy 
 
PN-IEC 60364 Instalacje elektroenergetyczne w obiektach budowlanych. Norma wieloarkuszowa w całości, 
a w tym szczególnie: 
PN-HD 60364-4-41:2007 (U) Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporaŜeniowa.  
PN-IEC 60364-4-43  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetęŜeniowym. 
PN-HD 60364-4-443:2006 (U) Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4-443: Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed zaburzeniami napięciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi. Ochrona 
przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi.  
PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. ObciąŜalności długotrwałe przewodów. 
PN-IEC 60364-5-53  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ wyposaŜenia 
elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza. 
PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ wyposaŜenia 
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 
PN-HD 60364-6:2007 (U) Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 6: Sprawdzanie.  
PN-HD 60364-7-704:2007 (U) Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.Część 7-704: Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki.  
 
oraz: 
N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporaŜeniowa. 
N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 
PN-90/E-05023  Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami lub cyframi.  
PN-IEC 60050-826 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryka. Instalacje elektryczne w obiektach 
budowlanych. 
PN-IEC 61239:2000 Znakowanie urządzeń elektrycznych danymi znamionowymi dotyczącymi zasilania 
elektrycznego. Wymagania bezpieczeństwa. 
PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa. 
PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP). 
PN-EN 50110-1 Eksploatacja urządzeń elektrycznych. 
PN-EN 12464-1:2004 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Cz. 1: Miejsca pracy we wnętrzach. 
PN-IEC 60364-5-559 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ wyposaŜenia  
elektrycznego. Oprawy oświetlenia i instalacje oświetleniowe. 
PN-IEC 60364-7-714 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych 
instalacji lub lokalizacji. Instalacje oświetlenia zewnętrznego. 
PN-EN 13201-1-1998  Oświetlenie dróg. 
PN- EN- 60598-1÷8:2001 Oprawy oświetleniowe. Wymagania ogólne i badania Wymagania szczególne. 
PN-8 4/E- 06310 Oprawy do oświetlenia pomieszczeń przemysłowych. 
PN- 84/E- 06311 Oprawy do oświetlenia mieszkań i wnętrz uŜyteczności publicznej. 
PN-79/E-06314  Elektryczne oprawy oświetleniowe zewnętrzne. 
PN-EN 12193  Oświetlenie stosowane w obiektach sportowych. 
i inne obowiązujące przepisy prawne, przepisy techniczno-budowlane, zasady wiedzy technicznej. 
 
 
 
 


