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OPIS INWESTYCJI 
1.Wstęp 

Nazwa inwestycji:   BUDOWA, ROZBUDOWA i MODERNIZACJA 
     INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ 
     w  ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 
     im. H.SIENKIEWICZA 
 
Adres działki:    SZYDŁOWIEC, ul. ZAMKOWA 1 
     (dz. nr ew. 4150) 
 

Inwestor :     STAROSTWO POWIATOWE w SZYDŁOWCU 
     26-500 SZYDŁOWIEC, Plac M. Konopnickiej 7 
 
2. Parametry  inwestycji 

Dane liczbowe ogólne: (zestawienie powierzchni, powierzchnia i kubatura budynku magazynowego do 
modernizacji) 

 
Powierzchnia działki:     12 560,00 m2 

w tym: 
 powierzchnia zabudowy istniejącego budynku liceum  969,00 m2 
 powierzchnia zabudowy istniejącej Sali gimnastycznej  316,00 m2 

 powierzchnia istniejącego budynku magazynu      91,00 m2 

 powierzchnia istniejącej wiaty        45,00 m2 

powierzchnie projektowane sportowe: 
 pow. nawierzchni poliuretanowej bieŜni lekkoatletycznej czterotorowej 100m z nabiegiem 3m 
 i wybiegiem 15m         582,23 m2 
 pow. zeskoczni (piaskownicy bieŜni)       40,04 m2 
 pow. ,,ścieŜki zdrowia”        208,01 m2 
 pow. rzutni do pchnięcia kulą         3,58 m2 
 pow. pola rzutów do pchnięcia kulą     141,48 m2 
 pow. boiska do siatkówki plaŜowej z obejściem   316,00 m2 
 pow. nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego       1 408,00 m2 
 pow. trybuny Ŝelbetowej         65,29 m2 
 pow. piaskowa pod drąŜek gimnastyczny        7,50 m2 
powierzchnie projektowane inne: 
 pow. schody i pochylnie          32,00 m2 
 pow. ciągów pieszych               1 035,00 m2 
 pow. ciągów pieszo-jezdnych             1 422,00 m2 
  
3. Opis inwestycji. 

Przedmiot inwestycji: 

1 Etap Inwestycji  - budowa boiska wielofunkcyjnego, przełoŜenie wszystkich instalacji związanych z tym 
boiskiem, budowa instalacji związanych z obsługą tego boiska (inst. elektryczna - doświetlenie boiska, 
inst. kanalizacji deszczowej - odwodnienie liniowe boiska wielofunkcyjnego oraz drenaŜ pod boiskiem, 
inst. kanalizacji sanitarnej). 
2 Etap Inwestycji  - budowa pozostałych boisk sportowych: siatkówka plaŜowa, bieŜnia o dystansie 100m 
połączona z bieŜnią do trójskoku i skoku w dal, ,,ścieŜka zdrowia” z urządzeniami gimnastycznymi, 
stanowisko do pchnięcia kulą, modernizacja istniejącego budynku magazynowego, budowa parkingu dla 
18 sam. osób., wymiana nawierzchni asfaltowej dla sam. osobowych na kostkę betonową, wymiana 
istniejącej nawierzchni z płyt betonowych na kostkę betonową, przełoŜenie oraz budowa pozostałych 
sieci (kan. sanit., kan. deszcz., inst. elektr.), demontaŜ istniejącego ogrodzenia wokół terenu szkoły, 
budowa nowego ogrodzenia wg projektu architektury. 
Układ komunikacyjny 
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Istniejący wjazd na działkę znajduje się od północy - od ul. Zamkowej. Zaprojektowano utwardzony 
parking dla 18 samochodów osobowych z kostki betonowej o wys. 8cm. Miejsca postojowe: 2,3m x 5,0m 
oraz dwa miejsca postojowe dla samochodów osób niepełnosprawnych 3,6m x 5,0m. Pomiędzy szkołą 
a projektowanymi boiskami zaprojektowano plac manewrowy 20m x 20m.  
Zieleń 
Na terenie znajduje się zieleń niska (trawniki), średniowysoka (krzewy) oraz wysoka (drzewa). 

Dane techniczne – rozwiązania materiałowe: 

Boisko wielofunkcyjne  
Boisko wielofunkcyjne (1408 m2 nawierzchni poliuretanowej przepuszczalnej dla wody - Conipur SP) 
zawiera boiska do kilku dyscyplin sportowych: 
- 2 boiska do siatkówki o wym. 9m x 18m, 
- 2 boiska do koszykówki o wym. 15m x 28m, 
- 1 boisko do piłki ręcznej o wym. 20m x 40m, 
- 1 kort tenisowy o wym. 23,77m x 10,97m, 
- 1 skocznia do skoku wzwyŜ. 
Konstrukcja nawierzchni boiska wielofunkcyjnego 
- Nawierzchnia  syntetyczna poliuretanowa przepuszczalna dla wody Conipur SP-13mm 
- Poliuretanowa elastyczna warstwa podkładowa 35 mm 
- Warstwa wyrównawcza: mieszanka drobna granulowana ze skał magmowych o wskaźniku 
piaskowym>65% (0,075-4mm) gr. 3 cm 
- Warstwa nośna: kliniec (4-31,5mm) lub alternatywnie kruszywo łamane 
stabilizowane mechanicznie (4-31,5mm) o wskaźniku piaskowym >50% i zawartości pyłów<5% gr.15 cm 
- Rury drenarskie w obsypce z kruszywa płukanego 8 - 16 mm 
- Warstwa z piasku gruboziarnistego gr. min.15 cm zagęszczonego warstwowo do Is=1 
- Grunt nasypowy ubijany 
Ogrodzenie całego terenu boiska wielofunkcyjnego w systemie ,,Bekasport”  firmy ,,Betafence” 
o wys. 4000mm. Całkowita wysokość słupów 4800mm. Słupy występują w dwóch wersjach: 
80x50x3 wys.4800 – 69 sztuk 
80x80x3 wys.4800 – 4 sztuki 
Elementy stalowe w kolorze zielonym. 
W ogrodzeniu znajdują się 2 wejścia na teren boiska – brama dwuskrzydłowa o szer.  ~250cm i wys. 
300cm, otwierana na zewnątrz oraz furtka jednoskrzydłowa o szer. 92cm i wys. 200cm, otwierana na 
zewnątrz. 
Trybuny przy boisku wielofunkcyjnym 
Trybuna Ŝelbetowa wzdłuŜ dłuŜszego boku boiska, dwurzędowa na 140 miejsca siedzące. 
Siedziska np.: firmy Prostar - SO-03 (wymiary: wys. oparcia 25 cm, szerokość 43 cm, głębokość 36,5 cm) 
w kolorze zielonym.  
Boisko do siatkówki pla Ŝowej 
Boisko do siatkówki plaŜowej przylega od północy jednym, dłuŜszym bokiem do boiska wielofunkcyjnego. 
Ogrodzenie całego terenu boiska w systemie ,,Bekasport” firmy ,,Betafence” o wys. 4000mm. Całkowita 
wysokość słupów 4800mm. Słupy występują w dwóch wersjach: 
80x50x3 wys.4800 – 23 sztuki 
80x80x3 wys.4800 – 2 sztuki (przy furtce) 
Elementy stalowe w kolorze zielonym. Na teren boiska do siatkówki plaŜowej prowadzi furtka 
jednoskrzydłowa o szer. 92cm i wys. 200cm, otwierana na zewnątrz. 
Wokół boiska do siatkówki plaŜowej minipalisada betonową ,,Nostalit" producent Bruk-Bet 12x18cm, wys. 
80 cm, kolor Ŝółty jasny. Długość całkowita wzdłuŜ ogrodzenia ~71,6m. Palisadę zaprojektowano 20 cm 
powyŜej poziomu piasku boiska.  
,,ŚcieŜka zdrowia” 
,,ŚcieŜka zdrowia” na wschód od boiska wielofunkcyjnego z urządzeniami gimnastycznymi produkcji firmy 
,,Hydro-Wielkopolska” w wersji: royal.  
Standard royal: konstrukcja główna-drewno klejone czterowarstwowo, montaŜ w betonowych stopach na 
metalowych kotwach, zjeŜdŜalnie, łańcuchy, zawiesia ze stali nierdzewnej, malowane na dowolne kolory, 
elementy dodatkowe: burty boczne ze sklejki wodoodpornej. 
Konstrukcja nawierzchni ,,ścieŜki zdrowia” - elastycznej na podbudowie z kruszyw  
- FLEXI-STEP elastyczna kostka "L" gr. 4,5cm w kolorze zielonym (27 sztuk na 1m2) 
- Kruszywo łamane 0-4mm gr. 5cm 
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- Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 4-31,5mm gr. 15cm 
- Podsypka piaskowa gr. 15cm 
- Grunt rodzimy 
Nawierzchnia obramowana obrzeŜem poliuretanowym o wymiarach 1000x250x50mm ,,FLEXI-STEP 
elastyczny krawęŜnik” w kolorze zielonym. 
Stanowisko do pchni ęcia kul ą 
Stanowisko do pchnięcia kulą składa się z rzutni o średnicy 213,5 cm oraz pola rzutu. 
Pole rzutu wypełnić warstwą piasku gr. 10 cm wraz z oznaczeniami do pomiaru odległości. 
Konstrukcja nawierzchni rzutni: jak dla boiska wielofunkcyjnego. 
Okrąg rzutni wykonać z płaskownika stalowego 70x8 mm. 
BieŜnia  lekkoatletyczna 4-torowa –100m 
Prosta bieŜnia 100m z nabiegiem 3m oraz wybiegiem 15m, w sumie 118m, wzdłuŜ południowej części 
działki. Szer. całkowita bieŜni 4,93m. Dodatkowo - piaskownica do skoku w dal i trójskoku. 
BieŜnia dostosowana jest do biegów na 100m. Ponadto dwa tory bieŜni dostosowano do skoku w dal 
i trójskoku. Szerokość jednego toru w osi 122cm. WzdłuŜ północnego, dłuŜszego boku bieŜni -
odwodnienie liniowe do kanalizacji deszczowej korytko szczelinowe Sportfix Super. 
Wykonać obrzeŜa betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą 
cementową  
Konstrukcja nawierzchni bieŜni: jak dla boiska wielofunkcyjnego. 
Zeskocznia –dół długości 9.00 m, szerokości 4,27 m i głębokości 0.40 m wypełniony piaskiem płukanym. 
Na spodzie dołu płyty betonowe 40x300x300 mm wyłoŜone geowłókniną. Brzegi dołu z piaskiem 
obramować balami drewnianymi grubości 6 cm i szerokości 20 cm. Deski przybić gwoździami do wbitych 
w ziemię kołków 5x5x80 cm. Kołki rozstawić w naroŜnikach zeskoczni oraz w odległościach 1.5 m i wbić 
na głębokość 2-3 cm od górnego poziomu obramowania. Kołki i deski zaimpregnować. 
ObrzeŜa betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową. 
Stanowisko z dr ąŜkiem do ćwiczeń gimnastycznych  
wg karty katalogowej tego urządzenia gimnastycznego. 
Przebudowa budynku magazynowego 
Ściany fundamentowe: odkopać ściany fundamentowe, oczyścić z ziemi i wilgoci, zagruntować następnie 
połoŜyć rapówkę, 2 x roztwór asfaltowy gruntujący IZOLBET-A z zakładem 30 cm ponad teren.  
Ściany zewnętrzne: uzupełnić ubytki w murze, ściany zewnętrzne otynkować tynkiem cementowo-
wapiennym, zagruntować np.: Atlas Uni-Grunt i pomalować na biało farbą akrylową np.: Atlas Certon - 
sucha farba akrylowa paroprzepuszczalna, silnie kryjąca, szybkoschnąca do stosowania wewnątrz i na 
zewnątrz w kolorze białym, podmurówkę pomalować w kolorze łososiowym.  
Ściany wewnętrzne (w piwnicy): Usuwanie grzybów i glonów naleŜy zacząć od usunięcia przyczyn ich 
powstania czyli np. zlikwidowania wszelkich przecieków wody mających wpływ na zabezpieczaną 
powierzchnię. Następnie zastosować preparat grzybobójczy o nazwie Atlas Mykos w celu usnięcia nalotu. 
Widoczne zabrudzenia naleŜy usunąć przez szorowanie szczotką podłoŜa nasączonego preparatem 
grzybobójczym. Nastepnie w celu zabezpieczenia ściany przed ponownym powstaniem wykwitów naleŜy 
nanieść preparat. Atlas Mykos nanosi się na suchą powierzchnię wałkiem, pędzlem malarskim lub 
aparatem natryskowym. Na podłoŜach silnie skaŜonych mikrobiologicznie płyn naleŜy nanieść jeszcze 
raz. Podczas prac z płynami grzybobójczymi naleŜy zachować szczególną ostroŜność. Stosować 
rękawice gumowe oraz okulary - unikać kontaktu ze skórą, oczami i śluzówkami.  
Ściany pomieszczeń oczyścić, ubytki wypełnić np.: Atlas Gipsar Uni,  zagruntować np.: Atlas Uni-Grunt i 
pomalować na biało farbą akrylową np.: Atlas Certon. Wyburzenia ścian, poszerzenie otworu drzwiowego 
i zamurowanie wykonać wg rysunków architektury. 
Ślusarka drzwiowa: istniejące  drzwi drewniane usunąć. Zamontować drzwi zewn. stalowe, 
antywłamaniowe, nieocieplane; drzwi wewnętrzne stalowe, zwykłe. Otwory drzwiowe o mniejszej 
szerokości rozkuć do szerokości otworu 100cm. 
Zamontować ślusarkę wg projektu architektury. Kolor ślusarki – łososiowy.  
Ślusarka okienna: istniejącą stolarkę usunąć. Zamontować zaprojektowaną ślusarkę okienną PCV 
w kolorze białym, szkło antywłamaniowe.  
Dach: zerwać starą papę, powierzchnię dachu oczyścić, zagruntować np.: Atlas Uni Grunt, połoŜyć nową 
papę na lepiku. WzdłuŜ okapu zamontować rynnę stalową o szer. 180mm w kolorze łososiowym i rurę 
spustową, stalową o śr. 125mm w kolorze łososiowym.  
Daszek nad krótszą rampą: usunąć istniejący daszek i zamontować daszek wg projektu architektury. 
Kominy wentylacyjne: sprawdzić ciąg w kominach oraz wykonać kratki wentylacyjne wg rysunków 
architektury.  
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Ścianki attykowe: na ściankach zamontować obróbki blacharskie w kolorze szarym.  
Podłoga w piwnicy: po oczyszczeniu podłogi, uzupełnić ubytki zaprawą szybkotwardniejącą np. Atlas 
Ten-10. Zagruntować np.: Atlas Uni-Grunt, połoŜyć wodoszczelną folię elastyczną np.: Atlas Woder E, 
następnie połoŜyć płytki gresowe na kleju. 
Schody do piwnicy: istniejące schody do piwnicy wyburzyć, na ich miejsce zaprojektowano nowe schody 
płytowe wg projektu konstrukcji. Projektowane schody - Ŝelbetowe o wym. 13 stopni x 18,9 cm wys. x 
25cm szerokość. 
Podłoga na stropie: po oczyszczeniu podłogi, uzupełnić ubytki zaprawą szybkotwardniejącą np.: Atlas 
Ten-10. Zagruntować podłogę np. Atlas Uni Grunt, połoŜyć wodoszczelną folię elastyczną np.: Atlas 
Woder E, następnie połoŜyć płytki gresowe na kleju. 
Podłoga rampy i stopni: usunąć istniejącą wylewkę, usunąć kątowniki stalowe w celu uzyskania miejsca 
pod projektowane warstwy. Następnie oczyścić, uzupełnić ubytki zaprawą szybkotwardniejącą np. Atlas 
Ten-10. Zagruntować np.: Atlas Uni Grunt, połoŜyć wodoszczelną folię elastyczną np.: Atlas Woder E i 
wykonać wylewkę betonową 40mm – 50mm ze spadkiem 1% od budynku. Na koniec połoŜyć płytki 
gresowe na kleju.  
Schody zewnętrzne przy rampach: uzupełnić ubytki, stopnie dostosować do wymiarów: 7 stopni x 17 cm 
wys. X 29cm szerokość. Dolać po jednym stopniu na obu rampach wg projektu konstrukcji. Następnie po 
oczyszczeniu i wypoziomowaniu połoŜyć folię budowlaną i wykonać wylewkę betonową 40mm – 50mm 
ze spadkiem 1% od budynku.  
Balustrady: po przebudowie rampy wykonać i zamontować balustrady malowane farbą na zewnątrz 
w kolorze łososiowym (S 0540-Y60R - wg palety barw Dekoral) wg projektu architektury.  
Ciągi piesze 
Konstrukcja nawierzchni chodników - kostka betonowa Behaton  8cm w kolorze czerwonym ze 
sfazowaniem. 
Ciągi pieszo-jezdne 
Konstrukcja nawierzchni ciągów pieszo – jezdnych - kostka betonowa Behaton  8cm w kolorze szarym ze 
sfazowaniem. 
Ogrodzenie terenu  
Istniejące ogrodzenie działki przeznaczono w całości do demontaŜu. Zaprojektowano ogrodzenie 
o wysokości całkowitej 200cm. Ogrodzenie składa się z przęseł ,,Barofor Deco” firmy ,,Betafence” 
osadzonych na murku z piaskowca szydłowieckiego. Panele ,,Barofor Deco” o wym. 2520 mm x1500 mm 
są mocowane do systemowych słupków o przekroju 60 mm x 60 mm x 2 mm zakończonych kapturkiem. 
Słupki ogrodzenia zatopione są w stopach Ŝelbetowych posadowionych 100 cm poniŜej poziomu terenu. 
Beton klasy B15. Ze względu na znaczne nachylenie terenu murek kamienny zaprojektowano uskokowo 
a jego wysokość waha się między 40cm-45cm. Całkowita szerokość murku wynosi 33 cm. Słupki 
ogrodzenia występują w dwóch długościach: 2100 mm (na poziomym murku) oraz 2400 mm (na 
uskokach murku). Na murku zaprojektowano prefabrykowaną czapkę betonową z kapinosem o szer. 
43cm oraz o wys. 6,5cm. W ogrodzeniu zaprojektowano bramę samonośną ,,Robusta 1650”  o szer. 
500cm i wys. 200cm dla sam. osob. oraz dwuskrzydłową bramę ,,Barofor Deco” firmy ,,Betafence” o 
szerokości 200cm dla pieszych. Pod belkami podwalinowymi Ŝelbetowymi chudy beton do głębokości 100 
cm poniŜej poziomu terenu. 
Całkowita długość projektowanego ogrodzenia wynosi ~432 mb. 
Ławki i kosze na śmieci wg kart katalogowych w projekcie. 
Instalacje w terenie 
1. Instalacja kanalizacji deszczowej 
2. DrenaŜ boisk sportowych 
3. Instalacje elektryczne 
Wykaz wykorzystanych przepisów i norm.  
1.  Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpoŜarowej (Dz. U. Nr 81,  poz.35 z późn. zm.), 
2.   Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89, poz.414, z późn. zm.), 
3.  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12. 04. 2002 r., w sprawie warunków  technicznych,  

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz. U. 2002r.  nr 17, poz. 690/, 
4.   Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06. 2003 roku w sprawie 

ochrony przeciwpoŜarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 121, 
poz.1138), 

5.   Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003  roku 
w sprawie przeciwpoŜarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg poŜarowych (Dz. U. Nr 121, poz.1139), 

6.   Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 1998 roku w sprawie  
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wyrobów słuŜących do ochrony przeciwpoŜarowej, które mogą być wprowadzane do obrotu 
i stosowania  wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności (Dz. U. Nr 55, poz.362), 

7.   Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 roku w sprawie 
aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 
107, poz. 679), 
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B - 00.00.00 

WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1.    Wstęp 
1.1. Przedmiot specyfikacji  
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlanych w ramach budowy: BUDOWA, ROZBUDOWA i MODERNIZACJA 
INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ w  ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. 
H.SIENKIEWICZA w SZYDŁOWCU, ul. ZAMKOWA 1, dz. nr ew. 4150. 

Specyfikacje Techniczne stanowią część integralną programu funkcjonalno – uŜytkowego 
stanowiącą część dokumentów Przetargowych i naleŜy je stosować przy wykonywaniu robót opisanych 
w niniejszej specyfikacji.  

 
1.2. Zakres stosowania SST  

Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót opisanych 
w punkcie 1.1. 

 
1.3.  Zakres robót 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
objętych poszczególnymi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 
 
1.4. Podstawowe okre ślenia 

UŜyte w Specyfikacji wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku 
następująco: 

Przedmiar robót – opracowanie obejmujące zestawienie planowanych robót w kolejności technologicznej 
ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości ustalonych jednostek przedmiarowych. 
 
Roboty budowlane – budowa a takŜe prace polegające na przebudowie, montaŜu, remoncie lub rozbiórce 
obiektu budowlanego. 
 
Budowa – wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a takŜe odbudowę, rozbudowę, 
nadbudowę obiektu budowlanego. 
 
Teren budowy – przestrzeń w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną 
przez urządzenia zaplecza budowy. 
 
Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie o prowadzenie budowy 
lub wykonywanie robót budowlanych innych niŜ budowa obiektu budowlanego. 
 
Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik 
budowy, protokóły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy słuŜące 
realizacji obiektu, operaty geodezyjne, ksiąŜka obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą 
montaŜu – takŜe dziennik montaŜu. 
 
Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
 
Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do 
stosowania w budownictwie. 
 
Dziennik budowy – dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących 
w czasie wykonywania robót. 
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Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upowaŜniona do kierowania robotami i 
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność 
za prowadzoną budowę. 
 
Inspektor Nadzoru /InŜynier/ - kompetentny, niezaleŜny organ nadzorczy, którego zadaniem jest 
weryfikacja prawidłowości wykonywanych robót budowlanych i zgodności ich ze specyfikacjami 
technicznymi oraz Dokumentacją Projektową. 
 
Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy – odniesienie w tekście do Polskich 
Przepisów Prawa, Ustaw, Rozporządzeń, Zarządzeń lub Norm będzie rozumiane jako konieczność 
uzyskania zgodności ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, Zarządzeniami i Normami 
razem, właściwym dla danego zagadnienia.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  

Technologia wykonania robót wynikać powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiającego, 
Dokumentacji Roboczej Oferenta, szczegółowych instrukcji producentów, wytycznych ITB, ogólnych 
przepisów Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru 
robót budowlano – montaŜowych. 

Oferent zapozna się z placem budowy oraz Projektem Przetargowym  i dokona własnej weryfikacji 
przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robót. 

Wszelkie niejasności dot. przedmiaru naleŜy wyjaśniać w trakcie negocjacji. 
Po złoŜeniu oferty przyjmuje się, Ŝe Oferent uzyskał wszelkie konieczne informacje do prawidłowej 
wyceny przedmiotu zamówienia. 

Oferent jest świadomy i przyjmuje odpowiedzialność tak jak za własne, za wszystkie błędy, 
uchybienia i szkody jakie ewentualnie wyrządziliby Podwykonawcy i Dostawcy zatrudnieni przez Oferenta 
podczas wykonywania robót i dostaw. 

Zamawiający , w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami  prawnymi i administracyjnymi. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 
harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność 
z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, 
projektu organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 

 Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, 
jeśli wymagać tego będzie zarządzającego realizacją umowy, zostaną poprawione przez wykonawcę na własny 
koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez zarządzającego realizacją umowy nie 
zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w razie potrzeby 
będzie słuŜył pomocą zarządzającemu realizacją umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych 
wyznaczonych przez wykonawcę. 
 Stabilizacja sieci punktów odwzorowania załoŜonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez 
wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel wykonawcy, zostaną one 
załoŜone ponownie na jego koszt, równieŜ w przypadkach gdy roboty budowlane wymagają ich usunięcia. 
Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany do 
przeniesienia tych punktów. 

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów naleŜy do obowiązków 
wykonawcy i uwaŜa się, Ŝe ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych 
robót. 

Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów 
i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym 
i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a takŜe w normach i wytycznych wykonania i odbioru 
robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki badań materiałów 
i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozwaŜaną kwestię.  

Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez 
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 
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1.5.1. Warunki przekazania placu budowy 

Przekazanie dokumentacji projektowej i przekazanie placu budowy nastąpi protokolarnie 
w terminie określonym w umowie. 
Zamawiający przekazuje Wykonawcy w formie załączników do protokółu przekazania placu budowy : 

- uzgodnienia prawne związane z przekazaniem placu budowy 
- dziennik budowy i ksiąŜkę obmiaru robót 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do chwili odbioru 
końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na 
własny koszt. 
Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbędnych mediów spoczywa na Wykonawcy, 
a koszty z tego tytułu ponoszone zawierają się w kwocie zadeklarowanej w ofercie projektowej. 
 
1.5.2. Zgodno ść robót z dokumentacj ą projektow ą 

Dokumentacja techniczna oraz szczegółowe specyfikacje techniczne stanowią integralną część 
umowy. 

 Oferent zapozna się z placem budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona własnej 
weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robót. 
 Wszelkie niejasności dot. przedmiaru naleŜy wyjaśniać w trakcie negocjacji. Roboty nie ujęte 
w Dokumentacji, a wynikające z technologii budowy, zastosowania materiałów lub montaŜu urządzeń 
winny być uwzględnione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy i brak ich wyszczególnienia 
w dokumentacji nie moŜe stanowić podstawy do roszczeń finansowych Wykonawcy w stosunku do 
Inwestora lub Biura Projektów. 
Wszelkie dodatkowe wyjaśnienia dokumentacyjne związane z realizacją przedsięwzięcia mogą być 
przygotowane przez biuro projektów na podstawie odrębnej umowy z Wykonawcą w formie rysunków 
roboczych i nadzorów technicznych w trakcie trwania realizacji inwestycji i w okresie gwarancyjnym. 
 Zmiany w geometrii budowli, zastosowanych materiałach i rozwiązaniach technicznych muszą 
zostać zatwierdzone przez upowaŜnionego przedstawiciela Biura Projektów. Zakres prac opisanych 
w kosztorysie nie moŜe stanowić podstawy do zamawiania materiałów lub określania zakresu prac 
a kosztorys winien być czytany łącznie z całością Dokumentacji. Wykonawca jest całkowicie 
odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilości materiałów i urządzeń zgodnie z Dokumentacją na 
etapie przetargu. 
Po złoŜeniu oferty przyjmuje się, Ŝe Oferent uzyskał wszelkie konieczne informacje do prawidłowej 
wyceny przedmiotu zamówienia. 
Wszystkie uŜyte materiały oraz wykonane roboty powinny być zgodne z dokumentacją techniczną oraz 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.  
W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową 
i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, to takie materiały będą musiały być zastąpione innymi, 
spełniającymi wymagania a koszt wymiany ponosi Wykonawca. 
 
1.5.3. Warunki zabezpieczenia placu budowy 

 Odpowiedzialność za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy aŜ do zakończenia 
i odbioru robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia projektu organizacji placu budowy oraz harmonogramu 
prac w oparciu o wytyczne inwestora. Wykonawca zapewni we własnym zakresie i na swój koszt 
odpowiednie wyposaŜenie placu budowy, narzędzia, maszyny i urządzenia, dostawę energii elektrycznej 
i wody dla celów budowlanych. Dostawa energii elektrycznej i wody zostanie uzgodniona przez 
Wykonawcę z  Inwestorem. 
Instalacja wszelkich urządzeń technicznych takich jak dźwigi budowlane, wciągarki i inne nie moŜe 
powodować przeciąŜeń konstrukcji  wznoszonej budowli. 
Wszelkie zmiany konstrukcji budynku z tym związane muszą być zatwierdzone przez uprawnionego 
konstruktora. 
Wykonawca zapewni niezbędne do prowadzenia budowy drogi tymczasowe i usunie je przed  
przekazaniem budowy Inwestorowi. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 
niezbędne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory, tablice informacyjne i inne urządzenia 
zabezpieczające powinny być zaakceptowane przez MenadŜera Projektu. BieŜąca kontrola stanu 
i kompletności oznakowania robót, wraz z jego korektą wynikającą z postępu i lokalizacją robót, 
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spoczywa na Wykonawcy. Wykonawca będzie takŜe odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za 
utrzymanie wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie 
ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt. 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych 
uŜytkowników terenu w sposób ustalony z zarządzającym realizacją umowy. Wykonawca umieści 
w miejscach i ilościach określonych przez zarządzającego, tablice podające informacje o: 

- nazwie inwestycji 
- nazwie inwestora 
- nazwie i adresie biura projektów 
- nazwie i adresie Wykonawcy 
- zawartej umowie zgodnie z rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra 

Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. 
Koszt zabezpieczenia placu budowy jest włączony w cenę ofertową i nie podlega odrębnej zapłacie. 
 
1.5.4. Ochrona własno ści i urz ądzeń 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych 
urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Przed rozpoczęciem 
robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji i urządzeń, 
informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego. Wykonawca 
spowoduje Ŝeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed  
uszkodzeniem w trakcie realizacji robót .  

W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych 
w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego realizacją umowy 
o zamiarze rozpoczęcia takiej  pracy.  

Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o kaŜdym 
przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając 
wszelkiej moŜliwej pomocy, która moŜe być potrzebna dla jej przeprowadzenia.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania, 
w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym 
przez zamawiającego. 

 
1.5.5. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót  

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do 
czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki Ŝeby stosować się 
do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego 
terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie  
zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę drzew, krzewów, kwietników i trawników 
znajdujących się obrębie prowadzonych robót. 

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia ww. elementów  zieleni Wykonawca ponosi wszelką 
odpowiedzialność wynikającą z przepisów Ustawy „O ochronie i kształtowaniu środowiska”. 

Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania i przywrócenia na własny koszt zieleni do stanu 
pierwotnego (tj. posadzenie drzew i krzewów w razie ich zniszczenia, naniesienie i rozścielenie warstwy 
5-8 cm ziemi urodzajnej na trawnikach oraz wysianie nasion traw). 
 
1.5.6. Zapewnienie bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposaŜenie konieczne dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Zapewni wyposaŜenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposaŜenie i odzieŜ 
wymaganą dla ochrony Ŝycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. UwaŜa się, Ŝe koszty 
zachowania zgodności z wspomnianymi powyŜej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są 
wliczone w cenę umowną. 

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie 
bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego. Będzie stale utrzymywał wyposaŜenie przeciwpoŜarowe w stanie 
gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego, na placu budowy, we 
wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały 
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łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpoŜarowymi, w bezpiecznej odległości od 
budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku poŜaru, który mógłby powstać w okresie realizacji 
robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 
UŜycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących 
promieniowanie w ilościach wyŜszych niŜ zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakikolwiek 
materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być uŜyte do robót muszą być poświadczone 
przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne 
tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały 
pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, Ŝe będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich 
wbudowania. Przed uŜyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich 
władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 
Rozbiórki przewidziane w projekcie naleŜy prowadzić zgodnie z warunkami bezpieczeństwa zarówno 
ludzi jak i konstrukcji i instalacji istniejącego   budynku. 
Usuwanie oraz utylizacja materiału porozbiórkowego powinna się odbywać zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 
 
1.5.7. Projekt organizacji robót wraz z towarzysz ącymi dokumentami 

1.5.7.1. Przygotowanie dokumentów wchodz ących w skład projektu organizacji robót 

Zgodnie z umową, w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania 
zasadniczych robót, wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania zarządzającemu 
realizacją umowy do akceptacji następujących dokumentów: 
1) projekt organizacji robót, 
2) szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 
3) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
4) program zapewnienia jakości. 

 
1.5.7.2. Projekt organizacji robót 

Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru 
i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, 
w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie 
z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy 
oraz harmonogramem robót. Powinien zawierać: 

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 
- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót 

Podczas prac rozbiórkowych naleŜy uwzględnić występujące uwarunkowania: 
 - harmonogram i organizację robót naleŜy uzgodnić z uŜytkownikiem, 
 - roboty naleŜy prowadzić pod stałym nadzorem, z zachowaniem szczególnej ostroŜności 
i wszystkich niezbędnych środków bezpieczeństwa, między innymi; 

a/ stemplowanie, pomosty, daszki, rękawy do zrzutu gruzu  
b/ środki ochrony osobistej 
c/ ogrodzenie i zabezpieczenie teren, oraz ograniczenie ruchu w sąsiedztwie obiektu  
 

1.5.7.3. Szczegółowy harmonogram robót i finansowania  

 Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania wynikające 
z dokumentacji projektowej ustaleń zawartych w umowie. MoŜliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie 
robót budowlanych i montaŜowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót 
w terminie określonym w umowie. 
 Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robót wykonawca przestawi zarządzającemu realizacją 
umowy do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i płatności, opracowany zgodnie z wymaganiami 
warunków umowy. Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach tygodniowych proponowany 
postęp robót w zakresie głównych obiektów i zadań kontraktowych. 
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 Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w trakcie 
realizacji robót. 

 
1.5.7.4. Program zapewnienia bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia 

W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących 
przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac 
przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane jest zobowiązany 
opracować i  przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, program zapewnienia 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, Ŝeby personel nie pracował w 
warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 
 
1.5.7.5.   Program zapewnienia jako ści. 

 Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym cwelu przygotuje program 
zapewnienie jakości i uzyska jego zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy. Program 
zapewnienia jakości będzie zawierał: 
a) część ogólną opisującą: 

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

wytypowanego do wykonania badań zleconych  przez wykonawcę), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
- ustawienia mechanizmów sterujących, a takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt 

w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
zarządzającemu realizacją umowy; 

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

wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia do magazynowania i załadunku 
materiałów. 

- sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu i przechowywania na budowie 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczególnych elementów robót, 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom umowy. 

 
1.5.8. Dokumenty budowy 

1.5.8.1.    Dziennik budowy  

Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo 
budowy na bieŜąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego 
przekazania wykonawcy placu budowy aŜ do zakończenia robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy będą czynione na bieŜąco i powinny 
odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie 
kwestie związane z zarządzaniem budową. 

KaŜdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz 
podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w porządku 
chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych między nimi, w sposób uniemoŜliwiający 
wprowadzanie późniejszych dopisków. 

Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być przejrzyście 
numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i zarządzającego realizacją umowy.  

W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje: 
- data przejęcia przez wykonawcę placu budowy; 
- dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego; 
- zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy dokumentów przygotowanych przez 

wykonawcę,  
- daty rozpoczęcia  i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót; 
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- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót;  
- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach 
- komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy; 
- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót  z polecenia 

zarządzającego realizacją umowy  
- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub 

wykonania robót zamiennych;  
- wyjaśnienia , komentarze i sugestie wykonawcy; 
- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie  realizacji robót mające wpływ na czasowe ich 

ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z warunków  klimatycznych; 
- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych  przed  i w trakcie realizacji robót,        
- szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie ; 
- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie; 
- dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez kogo zostały 

przeprowadzone i pobrane; 
- wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone; 
- inne istotne informacje o postępie robót. 

Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez 
wykonawcę powinny być  na bieŜąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji zarządzającemu 
realizacją umowy. Wszystkie decyzje zarządzającego realizacją umowy, wpisane do dziennika budowy, 
muszą być podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich odnosi. 

Zarządzający realizacją umowy jest takŜe zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na temat 
kaŜdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego. 

 
1.5.8.2. KsiąŜka obmiaru robót 

KsiąŜka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp kaŜdego 
elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieŜąco 
i zapisywane do ksiąŜki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki uŜyte w wycenionym przez 
wykonawcę i wyceniony przedmiar robót, stanowiący załącznik do umowy. 
 
1.5.8.3. Inne istotne dokumenty budowy 

Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 1.5. 8.1 i 1.5.8.2, dokumenty budowy 
zawieraj ą teŜ: 
a) Dokumenty wchodzące w skład umowy; 
b) Pozwolenie na budowę ; 
c) Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy ; 
d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne; 
e) Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie; 
f) Protokoły odbioru robót, 
g) Opinie ekspertów i konsultantów, 
h) Korespondencja dotycząca budowy. 

 
1.5.8.4.   Przechowywanie dokumentów budowy 

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie zabezpieczonym 
miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi 
wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu zarządzającego 
realizacją umowy zarządzającego realizacją umowy oraz upowaŜnionych przedstawicieli zamawiającego 
w dowolnym czasie i na kaŜde Ŝądanie. 
 
1.5.9. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawc ę w trakcie trwania budowy 

1.5.9.1. Informacje ogólne 

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do 
dostarczania na polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów: 

• Rysunki robocze 
• Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 
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• Dokumentacja powykonawcza 
• Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 

 Dokumenty składane zarządzającemu realizacją umowy winny być wyraźnie oznaczone nazwą 
przedsięwzięcia i zaadresowane. 
 Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby moŜna było ustalić ich zgodność 
z dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie harmonogramów, 
rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złoŜonych lub wnioskowanych przez wykonawcę 
nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie 
przez wykonawcę. 
 
1.5.9.2. Rysunki robocze 

 Elementy, urządzenia i materiały, dla których zarządzający realizacją umowy wyda polecenie 
przedłoŜenia wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, uŜywane ani instalowane dopóki nie 
otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunków roboczych. 
Zarządzający realizacją umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogólnych warunków projektowania i w 
Ŝadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte. 
Zarządzający realizacją umowy zajmie się przedłoŜonymi materiałami moŜliwie jak najszybciej, zatwierdzi 
i przekaŜe je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwłoka wynikająca z ewentualnej 
konieczności ponownego składania dokumentów nie powoduje przedłuŜenia terminów określonych w 
umowie. 
 Wykonawca przedkłada zarządzającemu realizacją umowy do sprawdzenia po cztery (4) 
egzemplarze wszystkich dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych rysunków, które nie 
mogą być łatwo reprodukowane przy uŜyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca złoŜy trzy (3) kopie 
dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze będą przedkładane 
zarządzającemu realizacją umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewnić mu nie mniej ni Ŝ 20 
zwykłych dni roboczych  na ich przeanalizowanie.  
 Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzaleŜnych ze sobą, naleŜy 
koordynować w taki sposób, aby zarządzający realizacją umowy otrzymał wszystkie rysunki na czas tak, 
Ŝeby mógł poza przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać przeglądu ich wzajemnych 
powiązań. 
 Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać wszelkie niezbędne 
informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu wykonawczego i 
szczegółowych specyfikacji technicznych. Składanym dokumentom kaŜdorazowo powinno towarzyszyć 
pismo przewodnie, zawierające następujące informacje: 

1) Nazwa inwestycji:  
2) Nr umowy:  
3) Ilość egzemplarzy kaŜdego składanego dokumentu 
4) Tytuł dokumentu 
5) Numer dokumentu lub rysunku 
6) Określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy 

 7) Numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w którym omówione jest dane urządzenie, materiał 
lub element 

 8) Data przekazania 
 O ile zarządzający realizacją umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą przez 
wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny 
uzgodniony sposób, Ŝe sprawdził on (wykonawca) je i zatwierdził oraz, Ŝe roboty w nich przedstawione są 
zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod względem wymiarów i powiązań z wszelkimi innymi 
elementami. Zarządzający realizacją umowy, w uzasadnionych przypadkach, moŜe wymagać akceptacji 
składanych dokumentów przez nadzór autorski. 
 
1.5.9.3. Aktualizacja harmonogramu robót i finansow ania 

 MoŜliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montaŜowych, kolejność 
robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie, 
Wykonawca we wstępnej fazie robót przestawia do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót 
i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miarę postępu robót moŜe być 
aktualizowany przez wykonawcę i zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu przez zarządzającego 
realizacją umowy. 
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1.5.9.4. Dokumentacja powykonawcza 

 Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieŜąco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju 
materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te naleŜy rejestrować na komplecie rysunków, 
wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać zarządzającemu realizacją umowy 
aktualizowane na bieŜąco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich 
przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany 
zarządzającemu realizacją umowy. 
 
1.5.9.5. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urz ądzeń 

 Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po sześć egzemplarzy kompletnych instrukcji 
w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kaŜdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego 
lub elektronicznego. O wymogu tym zostaną poinformowani ich producenci i/lub dostawcy zaś wynikające 
stąd koszty zostaną uwzględnione w koszcie dostarczenia urządzenia lub systemu.  
 Instrukcje te winny być dostarczone przed uruchomieniem płatności dla wykonawcy za wykonane 
roboty przekraczające poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez zarządzającego 
realizacją umowy w dostarczonych instrukcjach zostaną uzupełnione przez wykonawcę w ciągu 30 dni 
kalendarzowych następujących po zawiadomieniu przez zarządzającego realizacją umowy o stwierdzonych 
brakach. 
 KaŜda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje: 
1. Strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania urządzenia 
2. Spis treści  
3. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres pocztowy 
4. Gwarancje producenta 
5. Wykresy i ilustracje 
6. Szczegółowy opis funkcji kaŜdego głównego elementu składowego układu 
7. Dane o osiągach i wielkości nominalne 
8. Instrukcje instalacyjne 
9. Procedura rozruchu 
10. Właściwa regulacja 
11. Procedury testowania 
12. Zasady eksploatacji 
13. Instrukcja wyłączania z eksploatacji 
14. Instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek 
15. Środki ostroŜności 
16. Instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawierać szczegółowe rysunki montaŜowe z 

numerami części, wykazami części, instrukcjami odnośnie zamawiania części zamiennych, wraz z 
kompletną instrukcją konserwacji zachowawczej niezbędnej do utrzymania dobrego stanu i trwałości 
urządzeń 

17. Instrukcje odnośnie smarowania, z wykazem punktów, które naleŜy smarować lub naoliwić, zalecanymi 
rodzajami, klasą i zakresem temperatur smarów i zalecaną częstotliwością smarowania 

18. Wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliŜszego przedstawiciela 
producenta 

19. Wykaz ustawień przekaźników elektrycznych oraz nastawień przełączników sterujących i alarmowych 
20. Schemat połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, w tym układów sterujących 

i oświetleniowych. 
 Instrukcje musz ą być kompletne i uwzgl ędniać całość urządzenia, układów steruj ących, 
akcesoriów i elementów dodatkowych. 
 
1.5.10. Uprawnienia biura projektów w czasie budowy  
 
Biuro projektów wyznacza uprawnionego InŜyniera budowy do prowadzenia Nadzoru Autorskiego nad 
budową zwanego dalej ARCHITEKTEM. 
Winien on mieć zapewniony dostęp na budowę i pomoc ze strony Wykonawcy w zakresie prowadzenia 
nadzoru. W razie konieczności wykonania prac kontrolnych, tj. pomiarów, odkrywek i tym podobne, 
Wykonawca zapewni na własny koszt wykwalifikowanych pracowników do prowadzenia tych prac. 



NEOINVEST 

SSppeeccyyffiikkaaccjjaa  tteecchhnniicczznnaa  wwyykkoonnaanniiaa  ii  ooddbbiioorruu  rroobbóótt  bbuuddoowwllaannyycchh..    
BUDOWA, ROZBUDOWA i MODERNIZACJA 

INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ 
w  ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 

im. H.SIENKIEWICZA 
w SZYDŁOWCU, ul. ZAMKOWA 1, 

dz. nr ew. 4150 

strona 
 17/170 

 
Na Ŝądanie Architekta Wykonawca zapewni i uwzględni w swoich kosztach dostarczenie próbek 
materiałów stosowanych na budowie do zatwierdzenia przez Biuro Projektów.  
Biuro projektów rezerwuje sobie prawo do wprowadzania zmian projektowych w trakcie prowadzenia prac 
budowlanych lecz tak by nie powodowało to wzrostu kosztów budowy. 
Zmiany te muszą być wprowadzone odpowiednio wcześnie i skonsultowane z Inwestorem i Wykonawcą. 

2. Materiały i urz ądzenia 

2.1  Źródła uzyskiwania materiałów i urz ądzeń 

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą 
być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych, 
powinny być najwyŜszej jakości, odpowiadać Polskim Normom, odnośnym przepisom ich stosowania 
i wykorzystania. 
 Wszelkie materiały i elementy budowlane stosowane na budowie wymagają zatwierdzenia przez 
Inspektora Nadzoru w konsultacji z biurem projektów. 
 Wykonawca dostarczy w trzech kopiach katalogi i atesty stosowanych na budowie materiałów 
i wyrobów z instrukcjami ich stosowania. Jedna kopia pozostaje jako załącznik dziennika budowy, druga 
jako archiwum biura projektów a trzecia do dyspozycji Inwestora. 
Wyroby i materiały (z wyjątkiem materiałów masowych) winny być odpowiednio pakowane i posiadać 
znak wytwórcy. Znaki wytwórcy, karty gwarancyjne i inne związane z wykonywanymi pracami budowlano-
montaŜowymi stanowić będą załącznik do dokumentacji budowy prowadzonej przez Wykonawcę. 

Przynajmniej na trzy tygodnie przed uŜyciem kaŜdego materiału przewidywanego do wykonania 
robót stałych wykonawca przedłoŜy szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania 
takich materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń. 

Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła 
nie będzie znaczyć, Ŝe wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. 
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych 
z zatwierdzonego źródła dla kaŜdej dostawy, Ŝeby udowodnić, Ŝe nadal spełniają one wymagania 
odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. 

W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego 
źródła, włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem 
wykorzystywania tego źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia zarządzającemu realizacją umowy 
wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. Wykonawca 
będzie ponosił  wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiałów lokalnych. Za ich 
ilość i jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga 
akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
 
2.2  Kontrola materiałów i urz ądzeń 

Na Ŝyczenie Inspektora, Wykonawca na własny koszt wykona normowe testy materiałów w celu 
sprawdzenia zgodności ich własności i jakości z normami i niniejszą specyfikacją. Wyniki testów stanowić 
będą integralną część dziennika budowy i mogą stanowić podstawę do usunięcia wadliwych materiałów 
i wymiany elementów budowlanych na koszt Wykonawcy. 

Zarządzający realizacją umowy moŜe okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały 
i urządzenia, Ŝeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji 
technicznych. 

Zarządzający realizacją umowy jest upowaŜniony do pobierania i badania próbek materiału Ŝeby 
sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii 
materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest równieŜ upowaŜniony do przeprowadzania inspekcji 
w wytwórniach materiałów i urządzeń. 
W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez zarządzającego realizacją umowy, 
wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 
a) W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne wsparcie 

i pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń; 
b) Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych miejsc, 

gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót. 
 
2.3 Atesty materiałów i urz ądzeń.  
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W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane 

są atesty, kaŜda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny 
jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, zarządzający realizacją 
umowy moŜe dopuścić do uŜycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność 
tych materiałów  z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone 
przez wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy.  

Materiały posiadające atesty, a urządzenia – waŜną legalizację, mogą być badane przez 
zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona 
niezgodność właściwości przewidzianych do uŜycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi 
w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania.  
 
2.4  Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom umowy 

Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. Jeśli 
zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niŜ te, dla 
których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów moŜe być odpowiednio skorygowana 
przez zarządzającego realizacją umowy. KaŜdy rodzaj robót wykonywanych z uŜyciem materiałów, które 
nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy, będzie wykonany 
na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, Ŝe te roboty mogą być odrzucone tj. 
zakwalifikowane jako wadliwe i  niezapłacone. 
 
2.5  Przechowywanie i składowanie materiałów i urz ądzeń 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić. Ŝeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na 
budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim 
stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montaŜu. Muszą one w kaŜdej chwili być dostępne 
dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aŜ do chwili kiedy zostaną uŜyte.  

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w 
obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub poza placem 
budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcę. Zapewni on, Ŝe tymczasowo składowane na 
budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem.  
2.6  Stosowanie materiałów zamiennych 

Podane w projekcie rozwiązania materiałowe określono jako standard. Dopuszcza się 
zastosowanie rozwiązań równowaŜnych, pod warunkiem zapewnienia charakterystycznych cech 
i parametrów technicznych oraz estetycznych i uŜytkowych w stosunku do pierwowzoru. 

Jeśli wykonawca zamierza uŜyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia 
zamienne, inne niŜ przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarządzającego realizacją umowy na 3 
tygodnie przed ich uŜyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez 
zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie 
moŜe być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

3. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt uŜywany do robót powinien 
być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakości i projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez zarządzającego realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu 
powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. 

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego uŜytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy 
zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
uŜytkowania. 
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JeŜeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują moŜliwość 

wariantowego uŜycia sprzętu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do 
akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy. Nie moŜe być później zmieniany bez jego zgody. 

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy 
zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

Podczas transportu sprzętu po drogach publicznych Wykonawca powinien przestrzegać 
obowiązujących ograniczeń odnośnie obciąŜeń osi pojazdów. Wszelkie zniszczenia spowodowane 
swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy, Wykonawca będzie usuwał 
na bieŜąco, na własny koszt 

4. Transport 

Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one 
zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i 
szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarządzającego realizacją umowy, w 
terminach wynikających z harmonogramu robót. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Wszelkie zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do placu budowy, Wykonawca będzie usuwał na bieŜąco, na własny koszt. Środki 
transportowe powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. 

 Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą InŜyniera usunięte z terenu 
budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia 
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy.   

5. Wykonanie robót 

Technologia wykonania robót wynikać powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiającego, 
Dokumentacji Roboczej Oferenta, szczegółowych instrukcji producentów, wytycznych ITB, ogólnych 
przepisów Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlano – montaŜowych. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, oraz 
poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 
elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora 
nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, 
a takŜe w normach i wytycznych. 
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później 
niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu 
wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

6. Kontrola jako ści robót 
6.1. Zasady kontroli jako ści robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną 
zgodnie z programem zapewnienia jakości. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając 
personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek 
i badania materiałów oraz jakości wykonania robót.  

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający realizacją umowy moŜe 
zaŜądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonania jest 
zadowalający.  

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót 
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi 
w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do 
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zakresu badań i ich częstotliwości są określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach 
i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraźnych przepisów zarządzający realizacją umowy ustali jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, Ŝe 
wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.  
 
6.2. Pobieranie próbek 

Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być 
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  

Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na jego zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte 
lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone przez wykonawcę do badań wykonywanych przez 
zarządzającego realizacją umowy będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany 
przez niego. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 
usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający.  
 
6.3. Atesty jako ści materiałów i urz ądzeń 

W przypadku materiałów, dla których szczegółowe specyfikacje techniczne wymagają atestów, 
kaŜda partia dostarczona na budowę powinna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej 
cechy.  
Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań.  Wykonawca przedstawia 
MenadŜerowi Projektu.  
 
6.4. Dokumenty budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do właściwego prowadzenia dokumentacji budowy, która obejmuje: 
a/   dziennik budowy 
b/   ksiąŜkę obmiaru robót 
c/   dokumentację laboratoryjną ( atesty materiałów,  recepty robocze, wyniki badań kontrolnych) 
d/   inne dokumenty jak: 
- uzgodnienia prawne dotyczące realizacji budowy 
- dokumentację projektową 
- protokół przekazania placu budowy 
- protokóły z narad i ustaleń 
- protokóły odbiorów częściowych robót 
Dokumenty powinny być dostępne dla MenadŜera Projektu i przedstawione mu na kaŜde Ŝądanie. 
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 
 
6.5. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, stosować moŜna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez 
zarządzającego realizacją umowy. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi zarządzającego realizacją 
umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji zarządzającego realizacją umowy.  

Zarządzający realizacją umowy będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Będzie on przekazywał wykonawcy pisemne informacje 
o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą na tyle powaŜne, Ŝe 
mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, zarządzający realizacją umowy natychmiast wstrzyma uŜycie do 
robót badanych materiałów i dopuści je dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.  
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Wykonawca będzie przekazywać zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z wynikami 

badań jak najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Kopie wyników badań będą mu przekazywane na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru 
lub innych, równieŜ przez niego zaaprobowanych.   

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
wykonawca.  

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, zarządzający realizacją umowy jest uprawniony do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze strony 
wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc.  

Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 
przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i uŜytych materiałów z wymaganiami 
szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawcę wyników 
badań.  

Zarządzający realizacją umowy moŜe pobierać próbki i prowadzić badania niezaleŜnie od 
wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty wykonawcy są niewiarygodne, to 
poleci on wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i 
robót z projektem wykonawczym i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku 
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez 
wykonawcę. 
 

7. Obmiar robót 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego 
przeprowadzenia. Roboty moŜna uznać za wykonane pod warunkiem, Ŝe wykonano je zgodnie 
z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a ich 
ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład 
umowy. 

Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją 
umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. 
Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze 
robót lub gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od 
obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji 
zarządzającego realizacją umowy. 

Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w 
rzucie) wzdłuŜ linii osiowej. JeŜeli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie 
wymagają tego inaczej, to objętości będą wyliczane w m3, jako długość pomnoŜona przez średni 
przekrój. Ilości, które mają być mierzone wagowo, będą wyraŜone w tonach lub kilogramach.  
 
7.2   Urządzenia i sprz ęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót 
i dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 
JeŜeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi posiadać waŜne 
świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania Robót.  
 
7.3   Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych 
w celu dokonywania miesięcznych płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, określonym 
w umowie lub uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją umowy.         

Obmiary będą takŜe przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a takŜe 
w przypadku  wystąpienia dłuŜszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.  
Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich 
wykonywaniu, lecz przed zakryciem. 

8. Odbiór robót 
8.1. Rodzaje odbiorów  
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  W zaleŜności od ustaleń odpowiednich szczegółowych specyfikacji technicznych roboty  podlegają 
następującym etapom odbioru, dokonywanym przez MenadŜera Projektu przy udziale Wykonawcy: 

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
- odbiór częściowy 
- odbiór końcowy 

  - odbiór ostateczny 
Wykonawca zgłasza wykonane roboty do odbioru Zamawiającemu i właścicielom sieci, ponosząc 
wszelkie koszty związane z w/w odbiorami. 
 
8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 

Odbiór polega na ocenie ilości i jakości robót, które w dalszej realizacji zostaną zakryte. 
Wykonawca zgłasza do odbioru daną część robót wpisem do dziennika budowy, a Inspektor nadzoru 
dokonuje odbioru.  
Jakość i ilość robót ocenia MenadŜer Projektu na podstawie dokumentów bieŜącej kontroli jakości, na 
podstawie zgodności robót z dokumentacją projektową i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, 
oraz na podstawie obmiaru i ewentualnie badań kontrolnych w czasie odbioru. 
 
8.3. Odbiór cz ęściowy robót 

Polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót wraz z ustaleniem naleŜnego 
wynagrodzenia. W przypadku gdy umowa dopuszcza częściowe rozliczenie zamówienia protokół odbioru 
częściowego robót stanowi podstawę do wystawienia faktury. 
 
8.4. Odbiór  ko ńcowy zadania 

Polega na ocenie rzeczywistego wykonania robót na danym zadaniu pod względem ich ilości, 
jakości i wartości. 
  
1/ Zasady dokonywania odbioru końcowego: 
    A/ zakończenie robót oraz gotowość do odbioru powinna być stwierdzona wpisem Wykonawcy do 
dziennika budowy potwierdzonym przez MenadŜera Projektu oraz pisemnym powiadomieniem 
Zamawiającego. 
   B/  odbiór końcowy zadania powinien nastąpić w terminie ustalonym w umowie licząc od dnia 
potwierdzenia przez MenadŜera Projektu zakończenia robót i prawidłowości ich wykonania oraz 
kompletności dokumentów do odbioru końcowego. 
   C/  odbioru końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego, przy udziale MenadŜera 
Projektu i Wykonawcy 
   D/  komisja dokonuje oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań 
i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonywanych robót z dokumentacją projektową, 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami MenadŜera Projektu 
    E/  w czasie odbioru końcowego komisja zapoznaje się równieŜ z realizacją ustaleń przyjętych 
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu 
    F/ w czasie odbioru końcowego mogą być dokonane badania i pomiary sprawdzające przewidziane 
przy odbiorach końcowych wg odpowiednich szczegółowych specyfikacji technicznych 
    G/ podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg 
wzorca przygotowanego przez Zamawiającego, w którym powinien być ustalony ostateczny koszt 
budowy  
 
2/  Dokumenty  wymagane przy odbiorze końcowym robót 
 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami 
- powykonawczą dokumentację geodezyjną obiektu 
- szczegółowe specyfikacje techniczne na poszczególne asortymenty robót 
- dziennik budowy i ksiąŜkę obmiaru 
- uwagi i zalecenia MenadŜera Projektu , zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających 

zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zaleceń 
- recepty robocze i ustalenia technologiczne 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne ze szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi, atesty, certyfikaty, deklaracje jakościowe wbudowanych materiałów 
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- ostateczny protokół odbioru wykonanych elementów robót, obiektu, 
- inne dokumenty wymagane przez MenadŜera Projektu, Zamawiającego i jednostkę 

współfinansującą zamówienie (UE) 
 
W przypadku, gdy komisja stwierdzi, Ŝe roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie są 
gotowe do odbioru końcowego, to komisja  wyznaczy ponowny termin odbioru. 
 
8.5. Odbiór ostateczny robót 
 Polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 
końcowym lub zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór ostateczny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej zadania z uwzględnieniem 
zasad odbioru końcowego. 

9. Podstawa  płatno ści 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę zawarta w umowie  

z Inwestorem. 
Cena powinna obejmować: 
   - robociznę bezpośrednią, 
   -  wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
   - wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy 
i z powrotem, montaŜ, demontaŜ na stanowisku pracy), 
- koszty pośrednie: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru, koszty urządzenia 
i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczące BHP, 
   - oznakowanie robót, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierŜawę,  
   - ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 
   - zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 
wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym,  
   - podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT . 
Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie 
ofertowym jest ostateczna i wyklucza moŜliwość Ŝądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych 
tą pozycją kosztorysową. 
 
UWAGA: 
Pełniącym nadzór inwestorski jest MenadŜer Projektu, który dysponuje branŜowymi inspektorami 
nadzoru. JeŜeli w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie została zmieniona nazwa - Inspektor 
Nadzoru, Nadzór lub Zarządzający projektem naleŜy rozumieć je jako MenadŜer Projektu. 
 
10. Przepisy zwi ązane 
 Obowi ązujące normy oraz przepisy 
 Przy wykonywaniu i montaŜu wszystkich elementów objętych Specyfikacją Techniczną jako 
obowiązujące naleŜy przyjąć odpowiednie normy PN, w przypadku braku  odpowiednich norm PN naleŜy 
przyjąć normy DIN lub odpowiednie normy EN. W kaŜdym wypadku naleŜy uwzględniać wytyczne i 
przepisy producentów. W szczególności naleŜy przestrzegać poniŜszych norm. 
 Przepisy prawne 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze 
państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób związane 
z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w 
trakcie realizacji robót.  
NajwaŜniejsze z nich to: 
1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi 

zmianami). 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy montaŜu 

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

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa pracy 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003r.Nr 47, poz. 401) 
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4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego. 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 120, 
poz. 1126) 

6. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych” Arkady, Warszawa 1997 
7. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881). 
8. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 

80/2003) wraz z późniejszymi zmianami  
9. Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157) 
10. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz 

z późniejszymi zmianami 
11. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania 
robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48) 

12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – uŜytkowym 
(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389) 

 
 Normy PN: 
PN-82/B-02000  ObciąŜenia budowli. Zasady ustalania wartości, 
PN-82/B-02001  ObciąŜenia budowli. ObciąŜenia stałe, 
PN-82/B-02003  ObciąŜenia budowli. Podstawowe obciąŜenia zmienne i technologiczne,   
    montaŜowe 
PN-82/B-02010  ObciąŜenia w obliczeniach statycznych. ObciąŜenia wiatrem 
PN-82/B-02011  ObciąŜenia w obliczeniach statycznych. ObciąŜenia śniegiem 
PN-88/B–02014  ObciąŜenia budowli. ObciąŜenia gruntem. 
PN-90/B-03200  Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie, 
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. Obliczenia statyczne    
    i projektowanie. 
PN-88/B-06250  Beton zwykły, 
PN-B-03002:1999. Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie, 
PN-87/B-02151  Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach 
PN-91/B-02020  Ochrona cieplna budynków 
PN-93/B-02862  Ochrona przeciwpoŜarowa w budownictwie 
PN-71/H-04651  Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej   
    środowisk 
BN-84/6755-08  Materiały do izolacji termicznej i akustycznej. wyroby z wełny mineralnej. Filce  
    i płyty 
BN-89/6821-02  Szkło budowlane. Szyby zespolone instrukcja ITB nr 221 ; Wytyczne oceny  
    odporności ogniowej elementów konstrukcji budowlanych. 
Instrukcja ITB nr 320 Badania rozprzestrzeniania ognia 
  
 

Wykonawca b ędzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. B ędzie w pełni 
odpowiedzialny za spełnianie wszystkich wymaga ń prawnych w odniesieniu do u Ŝywanych 
opatentowanych urz ądzeń lub metod. B ędzie informował zarz ądzającego realizacj ą umowy 
o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiaj ąc kopie atestów i innych wymaganych 
świadectw. 
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Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odb ioru Robót Budowlanych 
– ARCHITEKTURA i KONSTRUKCJA 
 

B-01.00.00 
ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

(kod CPV 45111100-9) 

1. Wstęp 

1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z rozbiórką i wyburzeniem elementów budynku w ramach budowy: BUDOWA, ROZBUDOWA 
i MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ w  ZESPOLE SZKÓŁ GÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 
im. H.SIENKIEWICZA w SZYDŁOWCU, ul. ZAMKOWA 1, dz. nr ew. 4150 – BUDYNEK MAGAZYNOWY 

 
1.2  Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

1.3 Zakres robót obj ętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót rozbiórkowych związanych 
z robotami naprawczymi i remontowymi (przebudowa) - dostosowaniem istniejącego obiektu do 
obowiązujących norm i standardów architektonicznych, przepisów BPH, Sanepid i p.poŜ. w ramach 
opracowanej dokumentacji technicznej: 

- powiększanie otworów na drzwi 

- demontaŜ stolarki okiennej i drzwiowej 

- rozebranie ścianek gr.14 cm w piwnicy i na parterze 

- skucie tynków wewnętrznych 

- usunięcie istniejących warstw nawierzchniowych na dachu 

- wyburzenie istniejących schodów do piwnicy 

- skucie istniejącej wylewki na rampie 

- demontaŜ instalacji sanitarnych i elektrycznych 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z  pkt. 1.4 „ Wymagania ogólne” . 

1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót 

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

2. Materiały 

Nie dotyczy. 

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne” pkt. 3. 

Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów obiektów budowlanych naleŜy stosować: 

 - młoty pneumatyczne  

 - noŜyce do cięcia Ŝelbetu 

 - młotki, przecinaki i inne narzędzia ręczne 

Zastosowany sprzęt powinien być uzgodniony i uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. 
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4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „ Wymagania ogólne” pkt. 4. 

 Wybór środków transportu zaleŜy od warunków lokalnych. 

5. Wykonane robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w „Wymagania ogólne” pkt. 5. 

Przed przystąpieniem do robót tak rozbiórkowych jak i wyburzeniowych trzeba przeprowadzić 
dokładne badanie konstrukcji i stanu technicznego poszczególnych elementów składowych budynku, 
rozeznać jego otoczenie, ustalić metodę rozbiórki i zagospodarować plac rozbiórki. Usunięcie elementu 
nie moŜe powodować naruszenia stateczności elementów konstrukcyjnych.  

Rozbiórkę rozpoczyna się od demontaŜu instalacji, stolarki, rozebraniu ścian, posadzek, skucie 
uszkodzonych tynków. Elementy wykończenia (tynki, warstwy posadzkowe, okna i drzwi) oraz materiały 
z odzysku znosi się ręcznie lub przy zastosowaniu prostych przenośników, gruz zaś spuszcza rynnami 
z tworzyw sztucznych lub metali  

Wszystkie prace rozbiórkowe naleŜy prowadzić pod stałym uprawnionym nadzorem, z zachowaniem 
szczególnej ostroŜności i wszystkich niezbędnych środków bezpieczeństwa, między innymi: 

a/ stemplowanie, pomosty, daszki, rękawy do zrzutu gruzu  

b/ środki ochrony osobistej 

c/ zabezpieczenie elementów budynku; ścian i posadzek. 

Ze względu na charakter obiektu i jego wielkość, naleŜy liczyć się z koniecznością wykonania innych 
rozbiórek i prac demontaŜowych, co ujawni się po odsłonięciu elementów, podczas prowadzenia robót.  

W trakcie prowadzonych prac naleŜy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie istniejącej 
ślusarki okiennej, poręczy klatki schodowych oraz innych elementów nie podlegających demontaŜowi. 

Materiały z rozbiórki szkodliwe (azbest, bitumy) naleŜy poddać utylizacji zgodnie z odpowiednimi 
przepisami. W razie potrzeby wezwać autora w ramach i na zasadach nadzoru autorskiego. 

6. Kontrola jako ści robót 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu kompletności usunięcia resztek elementów 
budowli, gruzu  oraz kompletności wykonania robót. 

7. Obmiar robót 

Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano w SST „ Wymagania ogólne” pkt. 7 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót zostały podane w SST „ Wymagania ogólne” pkt. 8. 

9. Podstawa płatno ści 

  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST „ Wymagania ogólne” pkt. 9. 

9.1  Cena jednostki obmiarowej 
Cena jednostkowa 1 m3 lub 1m2  rozebranych elementów ścian, elementów Ŝelbetowych, 1 szt. lub 1 m2 
demontowanej stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, obejmuje:  

- roboty przygotowawcze   
- roboty rozbiórkowe poszczególnych elementów budynku  
- wywóz materiałów z rozbiórki 
- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót 
- opłata za przyjęcie materiałów na wysypisko 
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B-02.00.00 

ROBOTY ZIEMNE 
(kod CPV 45111200-0) 

 
1.  Wstęp 
1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót ziemnych budowy: BUDOWA, ROZBUDOWA i MODERNIZACJA 
INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ w  ZESPOLE SZKÓŁ GÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. 
H.SIENKIEWICZA w SZYDŁOWCU, ul. ZAMKOWA 1, dz. nr ew. 4150  
1.2 Zakres stosowania SST  
 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu 
i realizacji robót ziemnych wymienionych w pkt. 1.1 

 
1.3 Zakres robót obj ętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia 
robót ziemnych w czasie budowy: 

- wykopy przy istniejących fundamentach budynku magazynowego w celu wykonania 
hydroizolacji  
- wykopy pod trybuny 
- wykopy pod ogrodzenie boiska i terenu 
- wykopy pod nawierzchnie boisk  
- zasypanie wykopów 
- wywiezienie nadmiaru gruntu z wykopów lub rozplantowanie na terenie działki Inwestora 
 

1.4  Określenia podstawowe 
 Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w SST 
„Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 

 Określenia dodatkowe:  
Głębokość wykopu – róŜnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po wykonaniu zdjęcia warstwy 
ziemi urodzajnej. 
Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niŜ 1 m, 
Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
Wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
Odkład – miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac związanych z tym 
obiektem. 
Nasyp – budowla wykowana z gruntu lub w gruncie albo rozdrobnionych odpadów przemysłowych, 
spełniająca warunki stateczności i odwodnienia oraz przyjmująca obciąŜenia od środków transportowych i 
urządzeń na korpusie drogowym. 
Wysokość nasypu  - róŜnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych. 
Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, połoŜona poza pasem robót ziemnych, lecz w 
obrębie pasa robót drogowych. 
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, połoŜona poza pasem robót. 
PodłoŜe budowli ziemnej (nasypu i wykopu) – strefa gruntu rodzimego poniŜej spodu budowli, w której 
właściwości gruntu mają wpływ na projektowanie, wykonanie i eksploatację budowli. 
Skarpa – zewnętrzna umocniona boczna powierzchnia nasypu lub wykopu o kształcie i nachyleniu 
dostosowanych do właściwości gruntu i lokalnych uwarunkowań. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg 
wzoru: 

Is = pd/pds 
Gdzie: 

 pd  - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3) 
pds – maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona 
w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], słuŜąca do oceny zagęszczenia gruntu w 
robotach ziemnych, badana zgodnie z normą BN-77/8931-12 [5] (Mg/m3). 
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Wskaźnik odkształcenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg 
wzoru: 

                                                        Io=E2/E1 

Gdzie:  
E1- moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciąŜeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205, 
           E2-moduł odkształcenia gruntu oznaczony po powtórnym obciąŜeniu badanej warstwy zgodnie 
z PN-S-02205. 

 
1.5.  Ogólne wymagania dotycz ące robót 
 
1.5.1. Zgodno ść robót  z dokumentacj ą projektow ą i SST 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora 
Nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.  
W przypadku rozbieŜności ustaleń poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich waŜności 
wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian 
i poprawek. 

W przypadku rozbieŜności, opis wymiarów waŜniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
 

1.5.2. Zabezpieczenia terenu budowy 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp. 
Zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony 
w cenę umowną. 
 
1.5.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszystkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn w następstwie jego sposobu działania. 

 
2. Materiały 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane 
w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunt z wykopów, który nie zostanie wykorzystany (ze względu na 
nieodpowiednie parametry) naleŜy odwieźć na wysypisko. Wykonawca poniesie wszystkie koszty 
związane z jego wywozem oraz opłatą za wysypisko. 
 
3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
Sprzęt powinien być dostosowany do warunków robót i musi być zaakceptowany przez Inspektora 
Nadzoru. 
Do wykonania robót ziemnych ze względu na specyfikę budowy (fundamenty w istniejącym budynku) 
naleŜy stosować: 

- łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, gdzie 
prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest moŜliwe, 
- koparki i samochody samowyładowcze - w przypadku transportu na odległość wymagającą 
zastosowania takiego sprzętu. 
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4. Transport 
4.1.  Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 4. 
 
4.2. Transport gruntów 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii 
gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. 
Wydajność środków transportu powinna być dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do 
urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie moŜe być podstawą roszczeń 
Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile nie zostały wcześniej zaakceptowane na 
piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
 
5. Wykonanie robót 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
 
5.2. Sprawdzenie zgodno ści rz ędnych terenu i warunków gruntowych z danymi projekt u 
technicznego 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, Wykonawca ma obowiązek sprawdzić zgodność 
rzędnych terenu z danymi wg projektu technicznego. Wszelkie odstępstwa od dokumentacji powinny być 
odnotowane w dzienniku budowy wpisem potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru, co będzie stanowić 
podstawę do korekty ilości robót w Księdze Obmiaru. 
Wykonawca ma obowiązek bieŜącej kontroli i oceny warunków gruntowych w trakcie wykonywania 
wykopów i ich konfrontacji z dokumentacją. 
Dokumentacja geotechniczna powinna być skontrolowana w miejscu posadowienia obiektu lub 
wykonywania budowli w celu ustalenia:  

- rzeczywistych warunków wodno-gruntowych,  
- nośności gruntu i parametrów geotechnicznych w momencie rozpoczynania budowy,  

przydatności gruntu jako materiału dla celów danej budowy. 
Badania te powinny być wykonane bezpośrednio przed rozpoczęciem robót fundamentowych 
i powtarzane w miarę potrzeby w trakcie ich trwania. Wyniki badań kontrolnych wraz ze szkicami 
i podjętymi decyzjami naleŜy załączyć do dokumentacji powykonawczej. 

5.3. Wykonanie wykopów 
Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zaleŜności od wielkości robót, 

głębokości wykopu, ukształtowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 
Zaleca się wykonywanie wykopów  ręcznie z nienaruszeniem struktury gruntu. 
W czasie wykonywania tych robót, na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za bezpieczeństwo 
obszaru przyległego do wykopów wraz ze znajdującymi się tam budowlami. 
Wymiary wykopów powinny być dostosowane do wymiarów budowli lub wymiarów w planie fundamentów 
oraz dostosowane do sposobu zakładania fundamentu, głębokości wykopu i rodzaju gruntu, 
z uwzględnieniem konieczności wzmocnienia zboczy wykopów i ich nachylenia. 
5.3.1.  Wymiary wykopów w planie 

Wymiary wykopów w planie powinny być dostosowane do rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej 
oraz konieczności i moŜliwości zabezpieczenia ścian wykopów.  
W przypadku gdy nie zachodzi moŜliwość wykonania bezpiecznego nachylenia ścian wykopu, powinny 
być uwzględnione w szerokości dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukcji zabezpieczającej oraz 
swobodna przestrzeń na pracę ludzi pomiędzy zabezpieczeniem ściany wykopu a wykonywanym 
w wykopie fragmentem (elementem budynku lub budowli). Przestrzeń ta powinna wynosić nie mniej niŜ 
0,60 m, a w przypadku wykonywania na ścianach fundamentów izolacji nie mniej niŜ 0,80 m. 
Szerokość dna wykopów rozpartych powinna uwzględniać grubość konstrukcji rozparcia oraz przestrzeń 
swobodną między rozparciem i gabarytem elementów układanych w wykopie. 
Przestrzeń ta powinna wynosić co najmniej:  
w przypadku układania rurociągów i drenaŜy - po 30 cm z kaŜdej strony, 
w przypadku fundamentów - po 50 cm z kaŜdej strony. 
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5.3.2.  Nienaruszalno ść struktury dna wykopu 

Wykopy mechaniczne powinny być wykonane do poziomu o 0,2 m wyŜszego niŜ poziom 
posadowienia. Pozostałe 20 cm naleŜy usunąć, tak aby nie naruszyć naturalnej struktury gruntu dna 
wykopu. W przypadku naruszenia struktury gruntu grunt naruszony naleŜy usunąć i zastąpić betonem 
B10. 
5.4. Tolerancje wykonania wykopów 

Wymiary wykopów w planie powinny być wykonane z dokładnością ± 5 cm, z uwzględnieniem 
zaleceń podanych powyŜej. 
5.5. Wykonywanie wykopów 
5.6.1. Wykonywanie robót r ęcznie 

Przy wykonywaniu robót ziemnych ręcznie naleŜy: 
-  uŜywać właściwych i znajdujących się w dobrym stanie narzędzi, 
-  zapewnić naleŜyte odwadnianie terenu robót, 
- pozostawić pas terenu co najmniej 0.5m wzdłuŜ krawędzi wykopu, na którym nie dozwolone jest 
urządzania wszelkich składowisk i dróg komunikacyjnych środki transportowe pod załadunek mas 
ziemnych ustawiać co najmniej 2.0m od krawędzi skarpy wykopu, 
-  rozstaw środków transportowych pomiędzy sobą powinien wynosić co najmniej 1.5m dla 
umoŜliwienia ucieczki robotnikom w przypadku obsunięcia się mas ziemnych, 
- sprawdzić po kaŜdej zmianie warunków atmosferycznych (deszcz, śnieg) stan skarp nasypów 
i wykopów. 
5.6.2. Wykonywanie robót sprz ętem zmechanizowanym 

Przy wykonywaniu robót sprzętem zmechanizowanym, niezaleŜnie od wymagań dla ręcznego 
sposobu wykonania robót, naleŜy zachować niŜej wymienione wymagania dodatkowe: 
- głębokość odspajanej jednocześnie warstwy gruntu i nachylenie skarpy wykopu powinny być 
dostosowane do rodzaju gruntu i zasięgu wysięgnika koparki, 
- roboty ziemne przy nasypach i wykopach wykonywać warstwami, nie dopuszczając do 
powstawania nierówności, 
- zachować szczególną ostroŜność podczas zagęszczania krawędzi nasypów, 
- rozstaw pracujących maszyn powinien wykluczać moŜliwość ich wzajemnego uszkodzenia, 
- robotnikom nie wolno przebywać w zasięgu pracy maszyn, 
- wyznaczyć w terenie strefę niebezpieczną dostosowaną do uŜywanego sprzętu do wykonania 
wykopu, 
- zachować ostroŜność przy wprowadzaniu sprzętu i operowaniu nim w wykopie podstropowym. 

Z uwagi na prowadzenie prac fundamentowych w bezpośrednim sąsiedztwie budynku istniejącego 
wraz z pozostawieniem jego znacznej części przed przystąpieniem do nich naleŜy wykonać wzmocnienie 
i zabezpieczenie tego budynku wg dokumentacji projektowej.  

Wykopy i roboty fundamentowe naleŜy rozpoczynać po zabezpieczeniu istniejącego budynków 
i uprzednim zbadaniu głębokości posadowienia jego fundamentów. W przypadku posadowienia na innym 
poziomie niŜ zakładane w projekcie naleŜy do niego dostosować poziom posadowienia nowych 
fundamentów. Roboty ziemne muszą być wykonane w taki sposób aby nie naruszyć podłoŜa gruntowego 
pod fundamentami istniejącymi. Fundamenty istniejące naleŜy odsłaniać tylko w miejscach koniecznych 
do wykonania nowych fundamentów. Na pozostałych odcinkach fundament musi być zabezpieczony 
warstwą gruntu o grubości minimum 50 cm i szerokości mierzonej prostopadle do muru wynoszącej 
1,5m.  
              Ze względu na moŜliwość występowania wody gruntowej powyŜej projektowanego poziomu 
posadowienia konieczne moŜe być przed wykonaniem wykopu obniŜenie poziomu wody gruntowej oraz 
biorąc pod uwagę moŜliwość napływania wody przez dno czasowe odwodnienie wykopu np. za pomocą 
igłofiltrów lub studni depresyjnych. Przed przystąpieniem do wykonywania fundamentu, ze względu na 
lokalne występowanie gruntów w stanie plastycznym dno wykopu po wyrównaniu powierzchni musi być 
odpowiednio przygotowane. NaleŜy wtłoczyć w dno wykopu warstwę Ŝwiru o gr. 10 cm za pomocą 
ubijaków. 
              Grunt zalegający w dnie wykopu naleŜy chronić przed dopływem wód atmosferycznych 
i natychmiast je usuwać a takŜe przed przemarzaniem.  
5.6.  Zasady wykonania nasypów, zasypek  
 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie na planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 
przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego 
przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor 
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Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub 
wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 
dokładność. 

JeŜeli w dokumentacji technicznej nie przewidziano innego sposobu zagęszczania gruntu przy 
zasypywaniu wykopów, to układanie i zagęszczanie gruntu powinno być dokonywane warstwami 
o grubości dostosowanej do przyjętego sposobu zagęszczania i wynoszącej: 

a) nie więcej niŜ 25 cm - przy stosowaniu ubijaków ręcznych i wałowaniu, 
b) od 0,5 do 1 m. - przy ubijaniu ubijakami o działaniu udarowym (Ŝabami) lub cięŜkimi tarczami 
(grubość warstwy naleŜy dobierać do cięŜaru płyty i wysokości ich spadania, jednak nie moŜe być ona 
większa niŜ średnica płyty), 
c) ok. 0,4 m. - przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi. 

Zasypywanie wykopów, obsypywanie obiektów kubaturowych powinno być przeprowadzone 
bezpośrednio po wykonaniu w nich projektowanych elementów obiektu i określonych robót. Przed 
rozpoczęciem zasypania wykopów ich dno powinno być oczyszczone z zanieczyszczeń obcych  
i odwodnione. JeŜeli dno wykopu znajdować się będzie pod wodą, niezbędne będzie stwierdzenie 
czystości dna. 

W okolicach urządzeń lub warstw odwadniających grunt powinien być zagęszczany ręcznie. 
Zagęszczanie gruntu powinno odbywać się przy jednoczesnej, stałej kontroli laboratoryjnej, do 
naturalnego stopnia zagęszczenia gruntu. 

Wykopy przy ścianach obiektów kubaturowych zagęszczać warstwami, co 20 cm stosując 
zagęszczarki zaakceptowane przez InŜyniera. 

Podczas zasypywania gruntu zasypowego naleŜy kontrolować jego zagęszczenie. 

Roboty ziemne prowadzi ć pod nadzorem uprawnionego geologa.  
5.7.  Dokładno ść wyznaczania i wykonania wykopu 

Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu naleŜy 
wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. 
Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do +/- 5 cm. dla wyznaczenia 
charakterystycznych punktów załamania. 
5.8.  Odwodnienie robót ziemnych 

Wykonawca ma obowiązek wykonania wykopów w sposób zapewniający prawidłowe 
odwodnienie. 
Dla skutecznego wyeliminowania dopływów wody w strefę fundamentów naleŜy wykonać drenaŜ 
opaskowy 
Jeśli na skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą 
nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami 
przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te 
czynności, jak równieŜ za dowieziony grunt. 
Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być 
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami specyfikacji 
określonymi w dokumentacji projektowej. 
Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na: 

o właściwe ujęcie i odprowadzanie wód opadowych 
o właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych 

W celu ochrony obiektu przed napływem wód spoza terenu działki naleŜy wykonać drenaŜ.  
W czasie robót zwrócić uwagę na usunięcie z istniejącego podłoŜa gruntów organicznych, humusu, 
wszelkich gruntów w stanie plastycznym. 
Dno wykopów chronić przed zawilgoceniem, aby nie dopuścić do nadmiernego nawilgocenia gruntów 
w poziomie posadowienia fundamentów. Niedopuszczalne jest pozostawienie otwartych wykopów na 
dłuŜsze okresy czasu. Wykopy naleŜy zabezpieczyć przed utratą stateczności poprzez ich skarpowanie, 
W przypadku napotkania w trakcie prowadzenia robót ziemnych lokalnych sączeń, wykop denny naleŜy 
osuszyć przez skierowanie wód do przegłębionej studzienki (rząpia). W Ŝadnym wypadku nie naleŜy 
dopuścić do stagnowania wód w obszarze wykopu. 
6. Kontrola jako ści robót 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi 

w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczególną uwagę naleŜy zwrócić na: 
− sposób odspajania gruntów nie pogarszający ich właściwości, 
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− zapewnienie stateczności skarp, 
− odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robot i po ich zakończeniu,  
− dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 
6.1. Zasady kontroli jako ści robót 

NaleŜy sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót  z warunkami określonymi 
w Specyfikacji i Projektem z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy kaŜdym 
odbiorze robót zanikających naleŜy stwierdzić ich jakość w formie protokołów odbioru robót lub wpisów 
do dziennika budowy. 
6.1.1. Badania przy wykonywaniu i przy odbiorze  

Przeprowadzenie wszystkich badań materiałów i jakości robót związanych z budową naleŜy do 
Wykonawcy. 
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy porównanie uzyskanych wyników badań z wymaganiami zawartymi 
w niniejszej specyfikacji i projekcie. 
Gdy jakość wykonanej roboty budzi wątpliwości, Inspektor Nadzoru moŜe poddać je kontrolnemu badaniu 
w pełnym zakresie. 
W przypadku negatywnego wyniku tego badania, koszty z tym związane obciąŜają Wykonawcę. 
6.1.2 Badanie gruntów 

Wykonawca robót powinien zorganizować na placu budowy polowe laboratorium gruntoznawcze, 
przystosowane do wykonywania niezbędnych na budowie badań gruntu. Laboratorium to powinno być 
przystosowane do wykonywania co najmniej następujących badań: 
- analiz makroskopowych, 
- wilgotności gruntu, 
- maksymalnego cięŜaru szkieletu gruntowego i wilgotności optymalnej (badanie Proctora), 
- wskaźnika zagęszczenia gruntu nasypowego,  
- stopnia zagęszczenia gruntu.  
Badanie zagęszczenia gruntów pod posadzką i fundamentami naleŜy przeprowadzać metodą płyty, 
a pozostałe metodą Proctora. 
Z przeprowadzonych na terenie budowy badań gruntu naleŜy sporządzić protokół i porównać uzyskane 
wyniki z projektem. Protokół powinien być dołączony do dziennika budowy i przedstawiony przy odbiorze 
gotowego obiektu. 
Pobieranie próbek gruntu i badania gruntów powinny być wykonywane przez osobę uprawnioną oraz 
zgodne z normami państwowymi. 
 
6.2. Sprawdzenie wykonania robót 
Sprawdzenie dokumentacji technicznej polega na sprawdzeniu jej kompletności i stwierdzeniu, czy na jej 
podstawie moŜna wykonać dane roboty ziemne lub budowle ziemną. 
Sprawdzenia robót naleŜy dokonać wg następujących zasad: 
-  punkty wysokościowe powinny być sprawdzane niwelatorem, 
- lokalizację budynków lub obiektów inŜynierskich naleŜy sprawdzać taśmą i pomiarem niwelacyjnym 
z dokładnością do 5 mm na kaŜdym obiekcie oddzielnie, 
- wyznaczenie konturów nasypów i wykopów naleŜy sprawdzać taśmą i szablonem z poziomnicą co 
najmniej w 3 miejscach na całej długości w przypadku wykonywania robót liniowych i co najmniej po 
brzegach i w środku wykopu przeznaczonego do posadowienia budynku lub innego obiektu 
inŜynierskiego. 
 Kontrolą naleŜy objąć następujące prace: oczyszczenie terenu, zdjęcie darniny i ziemi urodzajnej i ich 
zmagazynowanie, usunięcie kamieni i gruntów o małej nośności, wykonanie odwodnienia w miejscu 
wykonywania robót ziemnych, zabezpieczenia przed usuwiskami gruntu oraz stan dróg dojazdowych do 
placu budowy i miejsca wykonywania robót ziemnych. 
Sprawdzenie wykonania wykopów i ukopów polega na skontrolowaniu: zabezpieczenie stateczności 
skarp, wykopów, rozparcie i podparcie ścian wykopów pod fundamenty budowli lub ułoŜenie albo 
wykonanie urządzeń podziemnych, prawidłowość odwodnienia wykopu oraz dokładność wykonania 
wykopu (usytuowanie, wykończenie, naruszenie naturalnej struktury gruntu w miejscu posadowienia 
budynku lub obiektu inŜynierskiego itp.).  
W przypadku sprawdzania ukopu naleŜy określić: zgodność rodzaju gruntu w ukopie z dokumentacją 
geotechniczną, zachowanie stanu równowagi zboczy, stan odwodnienia oraz uporządkowanie terenu 
wokół ukopu. 
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Z kaŜdego sprawdzenia robót zanikających i robót moŜliwych do skontrolowania po ich ukończeniu 
naleŜy sporządzić protokół, potwierdzony przez nadzór techniczny Inwestora. Dokonanie odbioru robót 
naleŜy odnotować w dzienniku budowy wraz z ich oceną. 
Sprawdzenia kontrolne w czasie wykonywania robót ziemnych powinny być przeprowadzone w takim 
zakresie, aby istniała moŜliwość sprawdzenia stanu i prawidłowości wykonania robót ziemnych przy 
odbiorze końcowym. 
W czasie odbioru częściowego naleŜy dokonywać odbioru tych robót, do których późniejszy dostęp 
będzie niemoŜliwy. 
7. Obmiar robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 7. 
Za jednostkę obmiarową dla robót ziemnych przyjmuje się m3 (metr sześcienny).  

8. Odbiór robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 8. 

9. Podstawa płatno ści 
Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę za całość robót ziemnych zgodnie 

z dokumentacją projektową. 
10. Przepisy zwi ązane  
Normy 

PN-B-06050, 1999.  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne, 
PN-S-02205, 1998.  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania, 
PN-S-96012.   Podbudowa i ulepszone podłoŜe z gruntu stabilizowanego cementem, 
PN-S-06102, 1997.  Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie. 
PN-B-02480   Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
PN-B-04452   Grunty budowlane. Badania polowe. 
PN-B-04481   Grunty budowlane. Badanie próbek gruntów. 
PN-B-04493   Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej. 
BN-77/8931-12  Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
PN-S-02205, 1998    Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

 
Inne dokumenty 
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2002r Nr 106 poz. 1126) z późniejszymi 
zmianami ( ostatnia zmiana z 203 r Dz. U. Nr 80 poz. 718) 
[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401) 
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B-03.00.00 

ZBROJENIE 
(kod CPV 45262310-7) 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot  SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru zbrojenia betonu w konstrukcjach Ŝelbetowych wykonywanych na mokro w ramach 
budowy: BUDOWA, ROZBUDOWA i MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ w  ZESPOLE 
SZKÓŁ GÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. H.SIENKIEWICZA w SZYDŁOWCU, ul. ZAMKOWA 1, dz. nr ew. 
4150. 
1.2. Zakres stosowania 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
 
1.3. Zakres robót  obj ętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonaniu zbrojenia elementów 
monolitycznych – fundamentów trybun, stopy pod ogrodzenie, konstrukcji Ŝelbetowej trybun. 
Roboty, których dotyczy szczegółowa specyfikacja obejmują wszystkie czynności  związane z: 
- przygotowaniem zbrojenia, 
- montaŜem zbrojenia, 
- kontrolą jakości robót i materiałów. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w SST „Wymagania ogólne.” pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w  SST 
B-00.00.00 „Warunki ogólne” pkt 1.5. 

 
2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w „Wymagania 
ogólne” pkt  2. 
Do zbrojenia konstrukcji Ŝelbetowych stosuje się stal klas i gatunków wg dokumentacji projektowej, wg 
normy PN-H-84023/6 stal RB500W i St0S; średnice jak w dokumentacji. 
Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. Na powierzchni czołowej 
prętów niedopuszczalne są jamy usadowe, rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem. 
Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-H-93215. 
Do montaŜu prętów zbrojenia naleŜy uŜywać wyŜarzonego drutu stalowego tzw. wiązałkowego. 
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych wyłącznie z betonu. Podkładki 
dystansowe muszą być przymocowane do prętów. 
 
3. Sprzęt  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
Sprzęt uŜywany przy przygotowaniu i montaŜu zbrojenia w konstrukcjach budowlanych powinien spełniać 
wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. 
W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu, jak: giętarki, prościarki, zgrzewarki, spawarki powinny być 
sprawne oraz posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi. Sprzęt powinien spełniać wymagania 
BHP, jak przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń mechanicznych. Miejsca lub elementy 
szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać 
kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio 
przeszkolone. 
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4. Transport 

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4. 
Pręty do zbrojenia powinny być przewoŜone odpowiednimi środkami transportu w sposób zapewniający 
uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

 
5. Wykonanie robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 5. 

 
5.1. Przygotowanie zbrojenia 

Przygotowanie, montaŜ i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom normy PN 91/5-
10042, a klasy i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją projektową. 

 
5.2  Wymagania dotycz ące stali zbrojeniowej 
 
5.2.1. Czyszczenie pr ętów 

W przypadku skorodowania prętów zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w stopniu 
przekraczającym wymagania punktu 5.3.1. naleŜy przeprowadzić ich czyszczenie. Rozumie się Ŝe 
zanieczyszczenia powstały w okresie od przyjęcia stali na budowie do jej wbudowania. 
Pręty zatłuszczone lub zabrudzone farbami naleŜy czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcz. 
Stal naraŜona na choćby chwilowe działanie słonej wody naleŜy zmyć wodą słodką. 
Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub 
mechanicznie lub teŜ przez piaskowanie. Po oczyszczeniu naleŜy sprawdzić wymiary przekroju 
poprzecznego prętów. 
Stal tylko zabłoconą moŜna zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraŜa się strumieniem ciepłej 
wody. MoŜliwe są równieŜ inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Managera 
Projektu. 
 
5.2.2. Prostowanie pr ętów 

Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia pręta od linii prostej nie powinna przekraczać 
4 mm. Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, prostowarek i wciągarek. 

 
5.2.3. Cięcie pr ętów zbrojeniowych 

Cięcie prętów naleŜy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest 
sporządzenie w tym celu planu cięcia. Pręty ucina się z dokładnością do 1.0 cm. Cięcia przeprowadza się 
przy uŜyciu mechanicznych noŜy. NaleŜy ucinać pręty krótsze od długości podanej w projekcie 
o wydłuŜenie zaleŜne od wielkości i ilości odgięć. 
WydłuŜenia prętów (cm) powstające podczas ich odginania o dany kąt podaje poniŜsza tabela. 
 
Tabelka 1- Wydłu Ŝenia pr ętów (cm) powstaj ące podczas ich odginania o dany k ąt 

 

 
 

Kąt odgięcia 

mm 45 90 135 180 

8 - 1.0 1.0 1.0 

10 0.5 1.0 1.0 1.5 

12 0.5 1.0 1.0 1.5 

14 0.5 1.5 1.5 2.0 

16 0.5 1.5 1.5 2.5 

20 1.0 1.5 2.0 3.0 

22 1.0 2.0 3.0 4.0 

25 1.5 2.5 3.5 4.5 

30 2.5 3.5 5.0 6.0 

32 3.0 4.0 6.0 7.0 
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5.2.4. Odgięcia pr ętów, haki 

Minimalne średnice wewnętrzne zagięcia prętów i drutów przy wykonywaniu haków zbrojenia 
podaje tabela nr 2  (wg PN-B-03264) 
Tabela 2. Minimalne średnice wewn ętrzne zagi ęcia 
 

Haki półokrągłe, haki proste, 
pętle 

Pręty odgięte lub inne pręty zaginane 

Średnica prętów Minimalne otulenie betonem prostopadłe do 
płaszczyzny zagięcia Rodzaj prętów 

Ø < 20mm Ø≥20mm 
> 100 mm 

oraz 
> 7Ø 

> 50 mm oraz 
> 3Ø 

≤ 50 mm oraz 
≤  3Ø 

Pręty gładkie 2,5 Ø 5 Ø 10 Ø 10 Ø 15 Ø 

Pręty Ŝebrowane 4 Ø 7 Ø 10 Ø 15 Ø 20 Ø 

 
W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji w których zagięcia ulegają jednocześnie wszystkie 
pręty zbrojenia rozciąganego naleŜy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 20d. 
Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montaŜowych powinna spełniać warunki podane dla 
haków. 
NaleŜy zwrócić uwagę przy odbiorze haków (odgięć) prętów na ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne 
są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. 
 
5.3. Monta Ŝ zbrojenia 
5.3.1. Wymagania ogólne 
5.3.1.1 Zalecenia i wymagania ogólne 

Do zbrojenia betonu naleŜy stosować stal spawalną.  
Zbrojeniu prętami wiotkimi podlegają wszystkie konstrukcje wykonane z betonu.  
Nie moŜna wbudowywać stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej 
farbami, zabłoconej i oblodzonej stali która była wystawiona na działanie słonej wody.  
Stan powierzchni wkładek zbrojeniowych ma być zadowalający bezpośrednio przed betonowaniem. 
W konstrukcję moŜna wbudować stal pokrytą co najwyŜej nalotem nie łuszczącej się rdzy. MoŜliwe jest 
wykonanie zbrojenia z prętów o innej średnicy niŜ przewidziane w projekcie oraz zastosowanie innego 
gatunku stali ; zmiany te wymagają zgody pisemnej Kierownika Projektu. 
Końcówki drutów wiązałkowych muszą być odgięte do środka betonowanego elementu. 
Po ułoŜeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania 
nie moŜe ulec zmianie. 
Układ zbrojenia w konstrukcji musi umoŜliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. 
Przed betonowaniem zbrojenie powinno być odebrane przez Kierownika Projektu i odbiór wpisany do 
dziennika budowy. 
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie 
betonowania jest niedopuszczalne. 
Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiałów po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. 
Rozmieszczenie prętów zbrojenia w przekroju 
Rozstaw prętów w przekroju powinien umoŜliwiać naleŜyte ułoŜenie i zagęszczenie mieszanki betonowej 
bez segregacji składników, przy zapewnieniu właściwych warunków przyczepności zbrojenia do betonu. 
Odległości poziome i pionowe sI mierzone w świetle między poszczególnymi prętami lub warstwami 
prętów powinny być nie mniejsze niŜ: 
   sI ≥ Ø 
   sI ≥ 20mm 
   sI ≥ dg + 5 mm 
gdzie :  
 Ø – średnica pręta 
 dg – maksymalny wybór kruszywa 
 
Odległości sI między parami prętów powinny być nie mniejsze niŜ: 
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sI ≥ 1,5Ø 
   sI ≥ 30mm 
   sI ≥ dg + 5 mm 
Na długości zakładu pręty zbrojenia mogą być układane na styk. 
Pręty ułoŜone w kilku warstwach powinny być usytuowane jeden nad drugim, a przestrzeń między 
prętami powinna mieć szerokość wystarczającą do wprowadzenia wibratora wgłębnego. 
Rozstaw w osiach prętów zbrojenia w przekrojach krytycznych płyt powinien być nie większy niŜ: 

- przy zbrojeniu jednokierunkowym   
250 mm i 1,2 h dla h > 100mm  
120mm dla h ≤ 100mm 

- przy zbrojeniu dwukierunkowym - 250 mm   
W elementach ściskanych maksymalny rozstaw w osiach prętów powinien być nie większy niŜ 400 mm. 
 
5.3.1.2  Otulenie pr ętów zbrojenia  

Zgodnie z projektem. JeŜeli projekt nie mówi inaczej. 
Grubość warstwy betonu między wewnętrzną powierzchnią formy i zbrojeniem naleŜy ustalać 
odpowiednio do średnicy pręta i warunków środowiskowych. Przyjęta grubość otulenia powinna 
zapewniać bezpieczne przekazywanie sił przyczepności, ochronę stali przed korozją, ochronę 
przeciwpoŜarową oraz umoŜliwiać naleŜyte ułoŜenie i zagęszczenie betonu.  
Minimalna grubość otulenia zbrojenia w elementach Ŝelbetowych powinna wynosić co najmniej: 
   c  ≥ Ø lub Øn 
   c  ≥ dg + 5 mm 
gdzie : 
 Ø – średnica pręta 
 Øn – średnica wiązki prętów  
 dg – maksymalny wybór kruszywa 
W celu ochrony stali przed korozja grubość otulenia dla całego zbrojenia, włączając pręty rozdzielcze i 
strzemiona, powinna być nie mniejsza od wartości podanych w tablicy nr 3 (wg PN-B-03264) 
 
Tabela 3. Minimalne grubości otulenia prętów i wymagania dotyczące jakości betonu 

Klasa środowiska 1 2a 2b 3 i 4 5a 5b 5c 
Minimalna 
grubość otulenia 
[mm] 

15 20 25 40 25 30 40 

Max stosunek w/c 0,65 0,60 0,55 0,50 0,55 0,50 0,45 

Min zawartość 
cementu [kg/m3] 

260 280 280 300 280 300 300 

 
Minimalne grubości otulenia moŜna zmniejszyć o 5 mm w elementach płytowych lecz do wartości nie 
niŜszej niŜ wymagania dla środowiska klasy 1. 
JeŜeli beton układany jest bezpośrednio na podłoŜu gruntowym  to grubość otulenia powinna wynosić co 
najmniej 75 mm, a jeŜeli na podłoŜu betonowym nie mniej niŜ 40mm. 

5.3.2. Montowanie zbrojenia 
5.3.2.1. Łączenie pr ętów za pomoc ą spawania 

W elementach Ŝelbetowych dopuszcza się następujące rodzaje spawanych połączeń prętów: 
połączenie doczołowe zgrzewane iskrowe prętów zbrojeniowych 
połączenie nakładkowe jednostronne wykonane łukiem elektrycznym, 
połączenie nakładkowe dwustronne wykonane łukiem elektrycznym, 
połączenie zakładkowe jednostronne wykonane łukiem elektrycznym, 
połączenie zakładkowe jednostronne przerywane wykonane łukiem elektrycznym, 
 
5.3.2.2. Łączenie pojedynczych pr ętów na zakład bez spawania  

Dopuszcza się łączenie na zakład bez spawania (wiązanie drutem) prętów prostych. 
Połączenie prętów na zakład powinny być wzajemnie przesunięte i nie powinny znajdować się w miejscu 
znacznych napręŜeń. 
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Zakłady prętów w kaŜdym przekroju powinny być symetryczne  i równoległe do powierzchni zewnętrznej 
elementu. 
Pręty łączone na zakład powinny posiadać na długości połączenia odpowiednie zbrojenie poprzeczne. 
Wymaganą długości zakładu określa się wg wzoru nr 169 (wg PN-B-03264) 

ls = lb,net × α1 ≥ ls,min 

Minimalna długość zakładu określa się wg wzoru (170) wg PN-B-03264  
ls,min ≥ 0,3 αa×α1×lb ≥ 200 mm 

gdzie: 
lb,net -  wymagana długość zakotwienia  
lb - podstawowa długość zakotwienia: 
Minimalna długość kotwienia: 
 - dla prętów rozciąganych lb,min ≥ 0,3 lb ≥ 10Ø lub 100 mm 
  - dla prętów ściskanych lb,min ≥ 0,6 lb ≥ 10Ø lub 100 mm 
αa = 1   - dla prętów prostych 
αa = 0,7 -  dla prętów zagiętych prętów rozciąganych, jeŜeli w strefie haka lub pętli grubość otulenia 

betonem w kierunku prostopadłym do płaszczyzny zagięcia wynosi co najmniej 3Ø 
α1 = 1  -  w strefie ściskanej 
α1 = 1  -  w strefie rozciąganej, kiedy w jednym przekroju łączonych jest mniej niŜ 30% prętów lub 

odstęp między prętami a ≥ 10Ø lub odległość zbrojenia od krawędzi przekroju b ≥ 5 Ø  
α1 = 1,4  -  w strefie rozciąganej, kiedy w jednym przekroju łączonych jest więcej niŜ 30% prętów lub 

odstęp między prętami a < 10Ø lub odległość zbrojenia od krawędzi przekroju b < 5 Ø  
α1 = 2,0 -  w strefie rozciąganej, kiedy w jednym przekroju łączonych jest więcej niŜ 30% prętów i 
równocześnie odstęp między prętami a < 10Ø lub odległość zbrojenia od krawędzi przekroju b < 5 Ø  
 
5.3.2.3. Skrzy Ŝowania pr ętów 

SkrzyŜowania prętów naleŜy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami 
dystansowymi. 
Drut wiązałkowy, wyŜarzony, o średnicy 1 mm uŜywa się do łączenia prętów o średnicy do 12 mm. Przy 
średnicach większych naleŜy stosować drut o średnicy 1.5 mm. 
W szkieletach zbrojenia belek i słupów naleŜy łączyć wszystkie skrzyŜowania prętów naroŜnych ze 
strzemionami. 
 
6. Kontrola Jako ści Robót 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w SST B-H.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia podlega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją 
projektową oraz podanymi powyŜej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 
Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podaje tabela nr 
4. 
NiezaleŜnie od tolerancji podanych w tabeli sprawdzeniu podlegają: 
- średnice uŜytych prętów 
- dopuszczalne odchylenia strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego - nie powinno 

przekraczać 3%  
- róŜnice w rozstawie strzemion -  nie powinny przekraczać ± 2 cm. 
- rozstaw prętów – róŜnice rozstawu prętów głównych w płytach nie powinny przekraczać 1 cm a w 

innych elementach 0,5 cm  
- róŜnice długości prętów, połoŜenie miejsc kończenia ich hakami, odgięcia nie mogą odbiegać od 

dokumentacji projektowej o więcej niŜ ± 5 cm 
- otuliny zewnętrzne utrzymane w granicach wymagań projektowych bez tolerancji ujemnych 
- powiązanie zbrojenia w sposób stabilizujący jego połoŜenie w czasie betonowania i zagęszczania 
 
Tabela 4. Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakres ie ci ęcia, gi ęcia i rozmieszczania zbrojenia 
 
Parametr Zakresy tolerancji Dopuszczalna odchyłka 

Cięcia prętów 
(L – długość pręta wg projektu) 

dla L < 6.0 m 
dla L > 6.0 m 

20 mm 
30 mm 
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Odgięcia (odchylenia w stosunku do połoŜenia 
określonego w projekcie) 

dla L < 0.5 m 
dla 0.5 m < L < 1.5 m 

dla L > 1.5 m 

10 mm 
15 mm 
20 mm 

Usytuowanie prętów 
otulenie (zmniejszenie wymiaru w stosunku do 
wymagań projektu) 

 < 5 mm 

odchylenie plusowe (h – jest całkowitą grubością 
elementu) 

dla h < 0.5 m 
dla 0.5 m < h < 1.5 m 

dla h > 1.5 m 

10 mm 
15 mm 
20 mm 

odstępy pomiędzy sąsiednimi równoległymi 
prętami (a – jest odległością projektowaną 
pomiędzy powierzchniami przyległych prętów) 

a < 0.05 m 
a < 0.20 m 
a < 0.40 m 
a > 0.40 m 

5 mm 
10 mm 
20 mm 
30 mm 

odchylenia w relacji do grubości lub szerokości w 
kaŜdym punkcie zbrojenia (b – oznacza całkowitą 
grubość lub szerokość elementu) 

b < 0.25 m. 
b < 0.50 m. 
b < 1.5 m. 
b > 1.5 m. 

10 mm 
15 mm 
20 mm 
30 mm 

 
 

7. Obmiar robót 
Ogólne warunki obmiaru robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania  ogólne”  pkt 7. 

Jednostką obmiarową jest 1 kilogram. Do obliczania naleŜności przyjmuje się teoretyczną ilość (kg) 
zmontowanego zbrojenia tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnoŜoną odpowiednio 
przez ich masę jednostkową (kg/m). Nie dolicza się stali uŜytej na zakłady przy łączeniu prętów, 
przekładek montaŜowych ani drutu wiązałkowego. Nie uwzględnia się teŜ zwiększonej ilości materiału 
w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych w dokumentacji 
projektowej. 

 
8. Odbiór robót 

Ogólne warunki odbioru robót  podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy 
zakończenia robót zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczęcie betonowania 
elementów, których zbrojenie podlega odbiorowi. 
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu:  

- zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową 
- zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych przekrojach 
- rozstawu strzemion 
- prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów, 
- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia. 
 

9. Podstawa płatno ści 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę, która obejmuje : 
- zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 
- oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie prętów stalowych, 
- łączenie prętów, w tym spawane  „na styk” lub „na zakład”, 
- montaŜ zbrojenia przy uŜyciu drutu wiązałkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacją 

projektową i niniejszą SST, 
- wykonanie badań i pomiarów, 
- oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia, stanowiących własność Wykonawcy 

i usunięcie ich poza teren budowy. 
10. Przepisy zwi ązane 

Normy 
PN-ISO 6935-1:1998        Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 
IDT-ISO 6935-1:1991        Pręty gładkie. 
PN-ISO 6935-1/AK:1998   Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania  
PN-ISO 6935-2:1998         Stal do zbrojenia betonu. 
IDT-ISO 6935-1:1991        Pręty Ŝebrowane 
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PN-ISO 6935-2/AK:1998   Stal do zbrojenia betonu. Pręty Ŝebrowane. Dodatkowe  wymagania  
                                          Poprawki PN-ISO 6935-2/AK:1998/Ap1:1999 
PN 82/H-93215                 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu.Poprawki: 1. BI 4/91 poz. 27 
2. BI 8/92 poz. 38. Zmiany     1. BI 4/84 poz. 17 
PN-B-06251                       Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne. 
Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996  Stal określonego stosowania.  
Stal do zbrojenia  betonu. Gatunki. 
Inne dokumenty i instrukcje 
Instrukcje Instytutu techniki Budowlanej: 
Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji, 
Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. 
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B-04.01.00 

BETONOWANIE 

Beton konstrukcyjny 

(kod CPV 45262300-4) 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem konstrukcji Ŝelbetowych elementów w ramach 
budowy: BUDOWA, ROZBUDOWA i MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ w  ZESPOLE 
SZKÓŁ GÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. H.SIENKIEWICZA w SZYDŁOWCU, ul. ZAMKOWA 1, dz. nr ew. 
4150.  

 
1.2. Zakres stosowania 
 Szczegółowa Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót  
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
 z wykonywaniem konstrukcji Ŝelbetowych: 

• fundamenty: ławy, stopy – beton B-25 
• ściany, płyty, stopnie trybun – beton B-25 
• stopy pod ogrodzenie terenu – beton B-15 

 
1.4. Określenia podstawowe 
            Stosowane określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w SST „Wymagania ogólne” a takŜe podanymi poniŜej: 
Beton zwykły – beton o gęstości powyŜej 1,8t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego 
o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 
Mieszanka betonowa – mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu. 
Zaczyn cementowy – mieszanka cementu i wody. 
Zaprawa – mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków 
przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego  
2 mm. 
Nasiąkliwość betonu – stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, do jego masy w stanie 
suchym. 
Stopień wodoszczelności – symbol literowo-liczbowy (np.W6) klasyfikujący beton pod względem 
przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w Mpa, 
działającego na próbki betonowe. 
Stopień mrozoodporności – symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod względem jego 
odporności na działanie mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamraŜania 
i odmraŜania próbek betonowych, przy której ubytek masy jest mniejszy niŜ 2%. 
Klasa betonu – symbol literowo-liczbowy (np.B25) klasyfikujący beton pod względem jego wytrzymałości 
na ściskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną RbG w Mpa. 
Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie RbG – wytrzymałość (zapewniona z 95-proc. 
Prawdopodobieństwem) uzyskania w wyniku badania na ściskanie kostek sześciennych o boku 150 mm, 
wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normą PN-B-06250 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

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

2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w SST 

„Wymagania ogólne” pkt.7. 
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Wymagania dotycz ące jako ści mieszanki betonowej reguluj ą odpowiednie polskie normy. 
2.1. Składniki mieszanki betonowej 
 
2.1.1. Cement- wymagania i badania 
Cement pochodzący z kaŜdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-B-19701.  
Magazynowanie: 
- cement pakowany (workowany) – składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie 
zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia 
o szczelnym dachu i ścianach); 
- cement luzem – magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub Ŝelbetowe przystosowane do 
pneumatycznego załadunku i wyładunku cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzenia 
kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia kontroli objętości 
cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na wewnętrznych ścianach). 
 PodłoŜa składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające 
cement przed ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi magazynów zamkniętych powinny 
być suche i czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniami. 
 Dopuszczalny okres przechowywania cementu zaleŜny jest od miejsca przechowywania. Cement 
nie moŜe być uŜyty do betonu po okresie: 
- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach, 
- po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnie, w przypadku przechowywania w składach 
zamkniętych.  
 KaŜda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być 
przechowywana osobno w sposób umoŜliwiający jej łatwe rozróŜnienie. 
 
2.1.2. Kruszywo 
 Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością 
uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. 
 Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu składowym oddzielnie składowane na 
umocnionym i czystym podłoŜu w sposób uniemoŜliwiający mieszanie się. 
 Kruszywa grube powinny wykazywać wytrzymałość badaną przez ściskanie w cylindrze zgodną 
z wymaganiami normy PN-B-06714.40. 
 W kruszywie grubym nie dopuszcza się grudek gliny. 
 Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub 
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.  

Piasek pochodzący z kaŜdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym:  
- oznaczenie składu ziarnowego wg normy PN-B-0614.12, 
- oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg normy PN-B06714.12,  
- oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się podobnie, jak zawartość zanieczyszczeń obcych, 
- oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg normy PN-B-06714.13. 
 Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla kaŜdej partii kruszywa wyników jej 
pełnych badań wg normy PN-B-06712. 
 
2.2. Woda zarobowa 

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-32250. JeŜeli wodę 
do betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich, to woda ta nie wymaga badań. 

 
2.3. Domieszki i dodatki do betonów 
 Domieszki do betonów muszą mieć aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub 
Instytut Dróg i Mostów oraz posiadać atest producenta. 
 W miarę potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się stosowanie domieszek, środków 
i dodatków do betonu: uplastyczniających, opóźniających lub przyspieszających twardnienie betonu, 
uszczelniających i przeciwmrozowych, środków do pielęgnacji betonu. 

Wszystkie domieszki do betonów naleŜy stosować zgodnie z zaleceniami laboratorium. Od producenta 
naleŜy uzyskać gwarancje zgodności z powyŜszymi wymaganiami. Domieszki powinny być zatwierdzane 
przez InŜyniera. Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest przedstawienie zarówno przez 
dostawcę jak i laboratorium dokumentacji potwierdzającej zachowanie wymaganych parametrów oraz 
pozostałych wymagań przez betony w których zastosowano domieszkę. 
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2.4. Beton 

Beton do wykonania podstawowych elementów Ŝelbetowych jest klasy: B-25 i B-15 zgodnie z pkt 
1.3 niniejszej SST. Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-B-06250 tak, 
aby przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułoŜenie mieszanki w wyniku zagęszczenia przez 
wibrowanie.  

Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej 
w normie PN-B-06250 symbolem K-3. 

 
3. Sprzęt 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
  Roboty moŜna wykonywać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 
nadzoru.  
Roboty ciesielskie naleŜy wykonywać przy uŜyciu sprawnego technicznie sprzętu zgodnego z załoŜoną 
technologią. 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywać 
wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania betoniarek 
wolnospadowych).  
Do podawania mieszanek naleŜy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania 
mieszanek plastycznych. Do zagęszczania mieszanki betonowej naleŜy stosować wibratory z buławami 
o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia leŜącymi w płaszczyźnie poziomej, 
o częstotliwości 6000 drgań/min. I łaty wibracyjne charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej 
długości. 
 
4. Transport  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
   
4.1. Deskowania 

Zastosowane materiały mogą być przewoŜone środkami transportu przydatnymi dla danego 
asortymentu pod względem moŜliwości ułoŜenia po uzyskaniu akceptacji Kierownika Projektu. 
Transport elementów przeznaczonych do deskowania, sposób załadowania i umocowania na środki 
transportu powinien zapewniać ich stateczność i ochronę przed przesunięciem się ładunku podczas 
transportu. Elementy wiotkie powinny być odpowiednio zabezpieczone przed odkształceniem 
i zdeformowaniem. 
 
4.2. Mieszanka betonowa 

Transport mieszanki betonowej naleŜy wykonywać przy pomocy mieszalników samochodowych 
tzw. gruszek. Ilość „gruszek” naleŜy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania 
z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku 
awarii samochodu. Podawanie i układanie mieszanki betonowej moŜna wykonywać przy pomocy pompy 
do betonu lub innych środków zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 
 Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuŜszy niŜ: 
 - 90 min. przy temp. +15°C 
- 70 min. przy temp. +20°C 
- 30 min. przy temp. +30°C 
 
4.2.1 Ogólne zasady transportu 

Środki transportu mieszanki betonowej nie powinny powodować : 
-  naruszenia jednorodności mieszania (segregacja składników), 
-   zmian w składzie mieszanki w stosunku do stanu początkowego wskutek dostawania się 

do niej opadów atmosferycznych, ubytku zaczynu cementowego lub zaprawy, ubytku wody 
na skutek wysychania pod wpływem wiatru lub promieni słonecznych itp., 

-  zanieczyszczenia, 
-     zmiany temperatury przekraczającej granice określone wymaganiami technologicznymi. 

Czas trwania transportu, dobór środków i organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca 
układania mieszankę betonową o takim stopniu ciekłości, jaki został przyjęty przy ustalaniu składu betonu 
i dla danego sposobu zagęszczania i rodzaju konstrukcji. 
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Dopuszczalne odchylenie w konsystencji mieszanki betonowej badanej po transporcie w chwili jej 
ułoŜenia, w stosunku do załoŜonej recepturą, moŜe wynosić ±1 cm przy stosowaniu  
stoŜka opadowego. 
W czasie transportu mieszanki betonowej powinny być zachowane wymagania:  

- mieszanka powinna być dostarczona na miejsce ułoŜenia w zasadzie bez przeładunku; w 
razie konieczności przeładunku liczba przeładowań powinna być moŜliwie najmniejsza,  

- pojemniki uŜyte do przewoŜenia mieszanki powinny zapewniać moŜliwość stopniowego 
ich opróŜnienia oraz być łatwe do oczyszczenia i przepłukania, 

- przewoŜenie mieszanki w pudłach samochodów cię Ŝarowych jest niedopuszczalne. 
4.2.2 Transport za pomoc ą urządzeń samochodowych oraz pojemnikami przemieszczanymi si łą 
ludzk ą  

Transport mieszanki betonowej w pojemnikach samochodowych (gruszkach) mieszających ją 
w czasie jazdy powinien być tak zorganizowany, aby wyładunek mieszanki następował bezpośrednio nad 
miejscem jej ułoŜenia lub - jeŜeli jest to niemoŜliwe – w  pobliŜu betonowanej konstrukcji lub jej elementu. 
OpróŜnianie pojemnika samochodowego powinno być dokonywane do skrzyni, jeŜeli dalszy transport 
mieszanki odbywa się pompami, lub bezpośrednio do pojemników kołowych (japonek), za pomocą 
których  mieszanka jest transportowana na miejsce jej ułoŜenia. 
Zaleca się uŜywanie do transportu mieszanki betonowej pojemników zamontowanych na podwoziu 
samochodowym z ruchomym wysięgnikiem i przymocowanymi do nich przewodami rurowymi, 
umoŜliwiającymi podawanie mieszanki betonowej bezpośrednio na miejsce jej ułoŜenia. 
NaleŜy unikać przemieszczania mieszanki betonowej za pomocą łopat, gdyŜ występuje niekorzystne 
zjawisko napowietrzania betonu oraz segregacja kruszywa. 
Przy niewielkich ilościach mieszanki betonowej zaleca się jej dostarczenie na miejsce ułoŜenia za 
pomocą wózków kołowych lub taczek, z tym Ŝe napełnianie tych urządzeń powinno być dokonywane 
bezpośrednio z betoniarki. 
 
4.2.3 Transport za pomoc ą przeno śników ta śmowych 

Mieszanka betonowa transportowana za pomocą przenośników taśmowych na miejsce ułoŜenia 
nie powinna ulegać segregacji lub ubytkowi jej części składowych i powinna być w konsystencji co 
najmniej plastycznej. 
Kąt nachylenia taśmy przenośnika nie powinien przekraczać wartości podanych w tabl. 4.1. Kąty 
nachylenia przenośnika większe, niŜ podane w tablicy, są dopuszczalne po uprzednim sprawdzeniu 
doświadczalnym. Prędkość przesuwu taśmy przenośnika nie powinna być większa niŜ 1 m/s. Przenośnik 
powinien być wyposaŜony w urządzenia do równomiernego wysypywania mieszanki betonowej na taśmę 
warstwą o grubości zbliŜonej do maksymalnie dopuszczalnej dla danego typu przenośnika. Przenośnik 
powinien mieć urządzenie do zgarniania zaprawy i zaczynu z taśmy przy jej ruchu powrotnym, usytu-
owane w taki sposób, aby zgarnięty materiał był stopniowo wprowadzany z powrotem do transportowanej 
mieszanki betonowej. Układ przenośników taśmowych powinien być taki, aby: 
ruch taśm przenośników uzaleŜnionych od siebie odbywał się z prędkością róŜniącą się nie więcej niŜ 0,1 
m/s, przy większych transportach mieszanki betonowej istniała moŜliwość automatycznego zatrzymania 
całego układu przenośników w przypadku zatrzymania się jednej z sekcji,  
przeładowanie mieszanki z przenośnika centralnego na przenośniki rozdzielcze było dokonywane 
ruchomymi zrzutnicami bębnowymi, w razie potrzeby istniała moŜliwość zastosowania osłon 
przenośników centralnych. 
 
Tablica 4.1        Nachylenie ta śmy przeno śnika  przy transporcie mieszanki betonowej         

Największy kąt nachylenia taśmy przenośnika w 
stopniach Konsystencja 

mieszanki betonowej Przy transporcie mieszanki 
betonowej w górę 

Przy transporcie mieszanki 
betonowej w dół 

Gęstoplastyczna lub 
wilgotna 18° 12° 

plastyczna 15° 10° 
 
4.2.4 Transport za pomoc ą pomp i urz ądzeń pneumatycznych 

Transport za pomocą pomp lub urządzeń pneumatycznych moŜna stosować przy odległości do 
300 m lub przy wysokości do 35 m, przy duŜych ilościach mieszanki betonowej i zapewnionej ciągłości 
betonowania. 
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Trasy przewodów do transportu mieszanki betonowej powinny mieć w planie i w profilu pionowym 
moŜliwie najmniejszą liczbę załamań. Złącza przewodów powinny być szczelne. 
Przekrój przewodów powinien być dobrany do uziarnienia kruszywa uŜytego do przygotowania mieszanki 
betonowej. 
Przed przystąpieniem do tłoczenia mieszanki betonowej urządzenie transportujące powinno być zbadane 
na ciśnienie hydrauliczne. 
Ustalone składy i ciekłość mieszanki betonowej powinny być sprawdzone i skorygowane na podstawie 
próbnych przepompowań. 
Bezpośrednio przed przystąpieniem do transportu mieszanki betonowej naleŜy zwilŜyć wewnętrzną 
powierzchnię przewodów i przetłoczyć przez me zaprawę cementowo-wapienną.  
W przypadku konieczności przerwy w pompowaniu mieszanki betonowej trwającej dłuŜej niŜ 1/2 godz. 
przewód do tłoczenia powinien być opróŜniony i oczyszczony lub przepłukany. 
Po zakończeniu tłoczenia przewody powinny być niezwłocznie oczyszczone z resztek mieszanki 
betonowej przez przepłukanie wodą pod ciśnieniem lub w inny równorzędny sposób. Transport mieszanki 
betonowej, niezaleŜnie od spełnienia wymagań podanych wyŜej, powinien być dokonywany w sposób 
określony w instrukcji producenta danego urządzenia. 
4.2.5 Zalecana odległo ść przewozu 

Przy transporcie mieszanki betonowej w zaleŜności od rodzajów środków transportowych zaleca 
się przyjmować następujące odległości : 

- do 15 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o temperaturze normalnej 
i konsystencji od wilgotnej do półciekłej, pod warunkiem Ŝe transport odbywa się po 
drogach i dobrze utrzymanej nawierzchni, 

- do 12 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej w specjalnych wywrotkach, 
- do 5-8 km. - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej 

i gęstoplastycznej urządzeniami przystosowanymi do mieszania w czasie transportu, 
- do 4-5 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej 

i gęstoplastycznej bez mieszania w czasie transportu, 
- do 2-3 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji półciekłej bez 

mieszania w czasie transportu. 
W przypadku transportowania mieszanki mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), czas 
transportu nie powinien być dłuŜszy niŜ: 

- 90 min przy temperaturze otoczenia + 15°C, 
- 70 min przy temperaturze otoczenia + 20°C, 
- 30 min przy temperaturze otoczenia + 30°C. 

Obowiązkiem Kierownika Projektu jest odrzucenie transportu betonu nie odpowiadającego opisanym 
wyŜej wymaganiom. 
  
5. Wykonanie robót 
5.1. Wytwarzanie betonu 

Projekt mieszanki betonowej zatwierdzony przez przedstawiciela Inwestora, powinien być 
przygotowany przez Wykonawcę przy współpracy z niezaleŜnym Laboratorium zatwierdzonym przez 
InŜyniera. 
Wytwarzanie betonu powinno odbywać się w wytwórni. Dozowanie kruszywa powinno być wykonywane 
z dokładnością 2%. Dozowanie cementu powinno odbywać się na niezaleŜnej wadze, o większej 
dokładności. 
Dla wody i dodatków dozwolone jest równieŜ dozowanie objętościowe. Dozowanie wody winno być 
dokonywane z dokładnością 2%. 

Czas i prędkość mieszania powinny być tak dobrane, by produkować mieszankę odpowiadającą 
warunkom jednorodności, o których była mowa powyŜej. Zarób powinien być jednorodny. Urabialność 
mieszanki powinna pozwolić na uzyskanie maksymalnej szczelności po zawibrowaniu bez wystawienia 
pustek w masie betonu lub na powierzchni. Urabialność nie moŜe być osiągana przy większym zuŜyciu 
wody niŜ przewidziano w recepturze mieszanki. InŜynier moŜe zezwolić na stosowanie środków 
napowietrzających, plastyfikator6w, upłynniaczy nawet, jeśli ich zastosowanie nie było przewidziane 
w projekcie. Produkcja betonu i betonowanie powinny zostać przerwane, gdy temperatura spadnie 
poniŜej O st. C, za wyjątkiem sytuacji szczególnych, lecz wtedy InŜynier wyda kaŜdorazowo dyspozycję 
na piśmie z podaniem warunków betonowania. Skład mieszanki betonowej powinien zapewnić 
szczelność ułoŜenia mieszanki w wyniku zagęszczania przez wibrowanie. Przy projektowaniu składu 
mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej w warunkach naturalnych (przy 



NEOINVEST 

SSppeeccyyffiikkaaccjjaa  tteecchhnniicczznnaa  wwyykkoonnaanniiaa  ii  ooddbbiioorruu  rroobbóótt  bbuuddoowwllaannyycchh..    
BUDOWA, ROZBUDOWA i MODERNIZACJA 

INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ 
w  ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 

im. H.SIENKIEWICZA 
w SZYDŁOWCU, ul. ZAMKOWA 1, 

dz. nr ew. 4150 

strona 
 46/170 

 
średniej temperaturze dobowej > 10st.C), średnie wymagane wytrzymałości na ściskanie betonu 
poszczególnych klas przyjmuje się równe wartościom 1.3 RbG. W przypadku odmiennych warunk6w 
wykonania i dojrzewania betonu (np. prasowanie, odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach 
podwyŜszonej temperatury) naleŜy uwzględniać wpływ tych czynników na wytrzymałość i inne cechy 
betonu. Wartość stosunku c/w nie moŜe być mniejsza niŜ 2 (Wartość stosunku w/c nie większa niŜ 0.5). 
Konsystencja mieszanek nie rzadsza od plastycznej, sprawdzana aparatem Ve-Be. Dopuszcza się 
badanie konsystencji plastycznej stoŜkiem opadowym wyłącznie w warunkach budowy . Stosunek 
poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalony doświadczalnie powinien odpowiadać najmniejszej 
jamistości. Zawartość powietrza w mieszance betonowej nie powinien przekraczać wartości podanych 
w odpowiednim punkcie. 
Przy doświadczalnym ustalaniu uziemienia kruszywa naleŜy przestrzegać następujących zasad: 
− stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego, osobno dozowanych, powinien być taki jak 

w mieszance kruszywa o najmniejszej jamistości; 
− zawartość piasku zapewniać niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie 

powinien przekraczać 42% przy kruszywie grubym do 16 mm i 37% przy kruszywie grubym do 31.5 
mm. 

Wartość współczynnika A, stosowanego do wyznaczania wskaźnika C/W, charakteryzującego mieszankę 
betonową naleŜy wyznaczyć doświadczalnie. Współczynnik ten wyznacza się na podstawie uzyskanych 
wytrzymałości betonów z mieszanek o róŜnych wartościach wskaźnika C/W - mniejszym i większym od 
wartości przewidywanej teoretycznie - wykonanych ze stosowanych materiałów. Dla zmniejszenia 
skurczu betonu naleŜy dąŜyć do jak najmniejszej ilości cementu. 
Dopuszcza się maksymalne ilości cementu, zaleŜnie od klasy betonu: 400 kg/m3 dla B30, 
Dopuszcza się przekroczenie tych ilości o 10 % w uzasadnionych przypadkach za zgodą InŜyniera. 
 
5.2. Wykończenie powierzchni betonowych 
Powierzchnie uformowane 
Powierzchnie niewidoczne: 
Nie ma Ŝadnych dodatkowych wymagań dotyczących powierzchni, które nie będą odkryte po ukończeniu 
robót. 
Powierzchnie widoczne: 
Powierzchnie widoczne powinny po ostatecznym wykończeniu posiadać jednorodną fakturę i wygląd. 
Deskowanie nie powinno pozostawiać Ŝadnych plam na betonie i powinno być tak zmontowane 
i zamocowane, aby nie powstawały w betonie Ŝadne skazy. Dla danego obiektu deskowanie powinno być 
tego samego typu i pochodzić z jednego źródła. Wykonawca powinien zlikwidować jakiekolwiek wady w 
wykończeniu, zgodnie z poleceniami InŜyniera. Nie są dopuszczalne wewnętrzne wiązania i osadzone 
elementy metalowe. 
Wykończenie winno być zabezpieczone przed rdzą oraz plamami innego pochodzenia. 
Jeśli Kontrakt nie przewiduje inaczej, wszystkie połączenia deskowania dla widocznych powierzchni 
betonowych po wykończeniu powinny mieć regularny wzór zaakceptowany przez InŜyniera, składających 
się z poziomych i pionowych linii ciągłych biegnących przez cały obiekt, natomiast wszystkie połączenia 
konstrukcyjne powinny występować w miejscach przebiegu tych linii (pionowych lub poziomych). 
 
Wykończenie nieuformowanych powierzchni betonowych 
Powierzchnie niewidoczne: 
Powierzchnie, które nie będą widoczne po zakończeniu robót naleŜy jednorodnie wyrównać i wygładzić, 
aby otrzymać gładką powierzchnię. śadne dodatkowe roboty nie są wymagane, jeŜeli powierzchnie te nie 
słuŜą jako pierwszy etap do prowadzenia prac wykończeniowych opisanych poniŜej. 
Powierzchnie widoczne: 
Powierzchnie, które będą widoczne po ukończeniu robót winne być wykończone jak podano w wyŜej dla 
powierzchni widocznych, jednakŜe po zniknięciu wilgoci i wystarczającym stwardnieniu betonu naleŜy 
w celu zapobiegnięcia wycieku mleczka cementowego na świeŜym betonie wygładzić go poprzez mocne 
naciskanie kielnią stalową tak aby otrzymać powierzchnię jednorodnie gładką i bez śladów kielni. 
 
5.3. Wykonanie deskowania 
 Wykonanie deskowań powinno uwzględnić podniesienie wykonawcze związane ze strzałką 
konstrukcji pod wpływem cięŜaru ułoŜonego betonu. 
Deskowanie powinno w czasie jego eksploatacji zapewnić sztywność i niezmienność układu oraz 
bezpieczeństwo konstrukcji. W przypadkach stosowania nietypowych deskowań projekt ich powinien być 
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kaŜdorazowo oparty na obliczeniach statycznych, odpowiadających warunkom PN-90/B-O3200. 
Ustalona konstrukcja deskowań powinna być sprawdzona na siły wywołane parciem świeŜej masy 
betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemników z uwzględnieniem szybkości betonowania, 
sposobu zagęszczania i obciąŜenia pomostami roboczymi. Konstrukcja deskowań powinna umoŜliwiać 
łatwy ich montaŜ i demontaŜ oraz wielokrotność ich uŜycia. Tarcze deskowań powinny być tak szczelne, 
aby zabezpieczały przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowej . 
MoŜna stosować szalunki metalowe i podlegają one wymaganiom jak drewniane. Blachy uŜyte do tych 
szalunków winny mieć grubość zapewniającą im nieodkształcalność. Łby śrub i nitów powinny być 
zagłębione. Klamry lub inne urządzenia łączące powinny zapewnić połączenie szalunków i moŜliwość ich 
usunięcia bez zniszczeń betonu. 
Śruby, pręty ,ściągi w szalunkach powinny być wykonane ze stali w ten sposób, aby ich część 
pozostająca w betonie była odległa od zewnętrznej powierzchni co najmniej o 25 mm. Otwory po 
ściągach naleŜy wypełnić zaprawą cementową 1:2. Podczas betonowania z konstrukcji naleŜy usuwać 
wszelkie rozpórki i zastrzały z drewna lub metal (te ostatnie do 25 mm od zewnętrznej powierzchni 
betonu). 
Wszelkie krawędzie betonu powinny być ścięte pod kątem 45 stopni za pomocą listwy trójkątnej o boku 
15 do 25 mm. Listwy te następnie muszą być usuwane z wykonanej konstrukcji. Deskowania 
o rozpiętości ponad 3 m powinny być wykonane ze strzałką roboczą skierowana w odwrotnym kierunku 
od ich ugięcia, przy czym wielkość tej strzałki nie moŜe być mniejsza od maksymalnego przewidywanego 
ugięcia tych belek przy obciąŜeniu całkowitym. 
Deskowania powinny być wykonane ściśle według dokumentacji, przed wypełnieniem masą betonową 
dokładnie sprawdzone, aby wykluczały moŜliwość jakichkolwiek zniekształceń lub odchyleń w wymiarach 
betonowej konstrukcji. 
Prawidłowość wykonania deskowania powinna być stwierdzona przez InŜyniera. 
Wnętrze szalunków powinno być pokryte lekkim czystym olejem parafinowym, który nie zabarwi ani nie 
zniszczy powierzchni betonu. Natłuszczenie naleŜy wykonać po zakończeniu budowy deskowań lecz 
przed ułoŜeniem zbrojenia, które w Ŝadnym przypadku nie powinno ulec zanieczyszczeniu jakimkolwiek 
środkiem. 
Deskowania nie impregnowane przed wypełnieniem ich masą betonową powinny być obficie zlewane 
wodą. 
 
5.4. Układanie mieszanki betonowej (betonowanie ) 

Przygotowanie do układania mieszanki betonowej 
Przed przystąpieniem do betonowania powinna być formalnie stwierdzona prawidłowość wykonania 
wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 

- wykonanie deskowania, rusztowań, usztywnień, pomostów itp., 
- wykonanie zbrojenia, 
- przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułoŜonego w miejscu przerwy roboczej,  
- wykonanie wszystkich robót zanikających, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych, 
- prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność zamocowania elementów kotwiących zbrojenie 

  i deskowanie formujące kanały, przepony oraz innych elementów ustalających połoŜenie  
  armatury itd., 

- gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania. 
Deskowanie i zbrojenie powinno być bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone ze śmieci, brudu, 
płatków rdzy, ze zwróceniem uwagi na oczyszczenie dolnej części słupków i  ścian. 
Powierzchnie okładzin z betonu przylegające do betonu powinny być zwilŜone wodą bezpośrednio przed 
betonowaniem. 
Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiałów powinny być powleczone 
środkiem uniemoŜliwiającym przywarcie betonu do deskowania. JeŜeli w warunkach uzasadnionych 
technicznie stosuje się deskowanie drewniane jednorazowe, naleŜy je zmoczyć wodą. 
Powierzchnie uprzednio ułoŜonego betonu konstrukcji monolitycznych i prefabrykowanych  
elementów wbudowanych w konstrukcje monolityczne powinny być przed zabetonowaniem  
oczyszczone z brudu i szkliwa cementowego. Woda pozostała w zagłębieniach betonu powinna być 
usunięta. 
 
5.5.1. Zalecenia ogólne 
 Betonowanie powinno być wykonywane ze szczególną starannością i zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej. Rozpoczęcie robót betoniarskich moŜe nastąpić po opracowaniu przez wykonawcę 
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i akceptacji przez InŜyniera dokumentacji technologicznej, obejmującej takŜe betonowanie. Betonowanie 
moŜe zostać rozpoczęte po sprawdzeniu deskowań i zbrojenia przez Kierownika Projektu i po dokonaniu 
na ten temat wpisu do dziennika budowy. 
Wysokość swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i gęstoplastycznej nie 
powinna przekraczać 3 m. W przypadku układania mieszanki betonowej z większych wysokości od 
podanych wyŜej naleŜy stosować rynny, rury teleskopowe, rury elastyczne (rękawy) itp. Przy 
konieczności zastosowania urządzeń pochyłych naleŜy ich wyloty zaopatrzyć w urządzenia (klapy 
ruchome) pozwalające na pionowe opadanie mieszanki betonowej nad miejscem jej ułoŜenia bez 
rozwarstwienia. Przy układaniu mieszanki betonowej z  wysokości większej niŜ 10 m naleŜy stosować 
odcinkowe przewody giętkie zaopatrzone w pośrednie i końcowe  urządzenie do redukcji prędkości 
spadającej mieszanki. 
Układanie mieszanki betonowej powinno być wykonywane przy zachowaniu następujących warunków 
ogólnych: 
-  w czasie betonowania naleŜy stale obserwować zachowanie się deskowań i rusztowań, czy nie 

następuje utrata prawidłowości kształtu konstrukcji, 
-  szybkość i wysokość wypełnienia deskowania mieszanką betonową powinny być określone 

wytrzymałością i sztywnością deskowania przyjmującego parcie świeŜo ułoŜonej mieszanki, 
-  w okresie upalnej, słonecznej pogody ułoŜona mieszanka powinna być niezwłocznie 

zabezpieczona przed nadmierną utratą wody, 
- w czasie deszczu układana i ułoŜona mieszanka betonowa powinna być niezwłocznie chroniona 

przed wodą opadową; w przypadku gdy na świeŜo ułoŜoną mieszankę betonową spadła 
nadmierna ilość wody powodująca zmianę konsystencji mieszanki, naleŜy ją usunąć, . 

-  w miejscach, w których skomplikowany kształt deskowania formy lub gęsto ułoŜone zbrojenie 
utrudnia mechaniczne zagęszczanie mieszanki, naleŜy dodatkowo stosować zagęszczanie 
ręczne za pomocą sztychowania.  

Przebieg układania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien być rejestrowany w dzienniku robót, 
w którym powinny być podane: 
-  data rozpoczęcia i zakończenia betonowania całości i waŜniejszych fragmentów lub części 

budowli, 
-  wytrzymałość betonu na ściskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja 

mieszanki betonowej, 
-  daty, sposób, miejsce i liczba pobranych próbek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie, 

a następnie wyniki i terminy badań, 
-  temperatura zewnętrzna powietrza i inne dane dotyczące warunków atmosferycznych. 
Beton powinien być układany w deskowaniu w ten sposób, aby zewnętrzne powierzchnie miały wygląd 
gładki, zwarty, jednorodny bez Ŝadnych plam i skaz. Ewentualne nierówności i kawerny powinny być 
usunięte, a miejsca przypadkowo uszkodzone powinny zostać dokładnie naprawione zaprawą 
cementową natychmiast po rozdeskowaniu, ale tylko w przypadku jeśli uszkodzenia te są w granicach, 
które Kierownik Projektu uzna za dopuszczalne. W przeciwnym przypadku element podlega rozbiórce 
i odtworzeniu. Wszystkie wymienione wyŜej roboty poprawkowe są wykonywane na koszt wykonawcy. 
Ewentualne łączniki stalowe (drut, śruby, itp.), które spełniały funkcję stęŜeń deskowań lub inną 
i wychodzą z betonu po rozdeskowaniu, powinny być obcięte przynajmniej 1.0 cm pod wykończoną 
powierzchnią betonu, a otwory powinny być wypełnione zaprawą cementową. Tam gdzie tylko moŜliwe, 
elementy form deskowania powinny być zastabilizowane w dokładnej pozycji przy zastosowaniu prętów 
stalowych wewnątrz rurek z PCV lub podobnego materiału koloru szarego (rurki pozostają w betonie). 
Wyładunek mieszanki ze środka transportowego powinien następować z zachowaniem maksymalnej 
ostroŜności celem uniknięcia rozsegregowania składników. Oprzyrządowanie, czasy i sposoby 
wibrowania powinny być uzgodnione i zatwierdzone przez Kierownika Projektu. Zabrania się wyładunku 
mieszanki w jedną hałdę i rozprowadzenie jej przy pomocy wibratorów. Kolejne betonowania nie mogą 
tworzyć przerw, nieciągłości ani róŜnic wizualnych, a podjęcie betonowania moŜe nastąpić tylko po 
oczyszczeniu, wyszczotkowaniu i zmyciu powierzchni betonu poprzedniego. InŜynier moŜe, jeśli uzna to 
za celowe, zadecydować o konieczności betonowania ciągłego celem uniknięcia przerw. W tym 
przypadku praca winna być wykonywana na zmiany robocze i w dni świąteczne. 
 
5.5.2. Zagęszczenie mieszanki betonowej 

Mieszanka betonowa powinna być zagęszczana za pomocą urządzeń mechanicznych. 
Mieszanka betonowa w czasie zagęszczania nie powinna ulegać rozsegregowaniu, a ilość powietrza 
w mieszance betonowej po zagęszczeniu nie powinna być większa od dopuszczalnej. 
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Ręczne zagęszczanie moŜe być stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji ciekłej 
i półciekłej lub gdy zbrojenie jest zbyt gęsto rozstawione i nie pozwala na uŜycie wibratorów 
pogrąŜalnych. 
Przy stosowaniu wibratorów pogrąŜalnych odległość sąsiednich zagłębień wibratora nie powinna być 
większa niŜ 1,5-krotny skuteczny promień działania wibratora. Grubość warstwy zagęszczanej mieszanki 
betonowej nie powinna być większa od 1,25 długości buławy wibratora (roboczej jego części). Wibrator 
w czasie pracy powinien być zagłębiony na 5-10 cm w dolną warstwę poprzednio ułoŜonej mieszanki. 
Przy stosowaniu wibratorów powierzchniowych płaszczyzny ich działania na kolejnych stanowiskach 
powinny zachodzić na siebie na odległość 10-20 cm. Grubość zagęszczonej warstwy mieszanki 
betonowej nie powinna przekraczać w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo 20 cm, a w konstrukcjach 
zbrojonych podwójnie - 12 cm. 
Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratorów pogrąŜalnych, prędkość posuwu wibratorów 
powierzchniowych, jak i skuteczny promień działania obydwu typów wibratorów powinny być ustalone 
doświadczalnie dla kaŜdego rodzaju mieszanki betonowej. 
Zakres i sposób stosowania wibratorów powinny być. ustalone doświadczalnie w zaleŜności od przekroju 
konstrukcji, mocy wibratorów, odległości ich ustawienia, charakterystyki mieszanki betonowej itp. 
Opieranie wibratorów wszelkich typów o pręty zbrojeniowe jest niedopuszczalne. 
Wibratory powinny być dobierane do konstrukcji i rodzaju deskowań, przy czym: 
 a) wibratory wgłębne naleŜy stosować do mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej 
i gęstoplastycznej; wibratory wgłębne o duŜej mocy (powyŜej 1,47 kW) naleŜy stosować do konstrukcji 
betonowych i konstrukcji Ŝelbetowych o niewielkim procencie zbrojenia i o najmniejszym wymiarze 
w jednym kierunku 0,8 m; wibratory wgłębne małej mocy (poniŜej 1,47 kW) naleŜy stosować do 
konstrukcji betonowych oraz Ŝelbetowych o normalnym zbrojeniu i o wymiarach 0,2-0,8 m,  
 b) wibratory powierzchniowe naleŜy stosować do konstrukcji betonowych lub Ŝelbetowych 
o najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m i o rzadko rozstawionym zbrojeniu oraz do 
wibrowania podłoŜy, stropów, płyt itp.; płaszczyzny działania wibratorów powierzchniowych na sąsiednich 
stanowiskach powinny zachodzić na siebie na odległość około 20 cm; grubość warstwy betonu 
zagęszczonego wibratorami powierzchniowymi nie powinna być większa niŜ: 
- 25 cm w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo, 
- 12 cm w konstrukcjach zbrojonych podwójne, 
 c) wibratory prętowe naleŜy stosować do konstrukcji Ŝelbetowych o bardzo gęstym zbrojeniu, nie 
pozwalającym na uŜycie wibratorów wgłębnych. 
Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie której mieszanka betonowa związała na tyle, Ŝe nie 
ulega uplastycznieniu pod wpływem działania wibratora, jest moŜliwe dopiero po osiągnięciu przez beton 
wytrzymałości co najmniej 2 MPa i odpowiednim przygotowaniu powierzchni stwardniałego betonu. 
Zagęszczanie mieszanki betonowej przez odwadnianie urządzeniami próŜniowymi powinno być 
prowadzone wg instrukcji dostosowanych do rodzaju urządzenia i konstrukcji, ze zwróceniem szczególnej 
uwagi na zapewnienie: 
- dostatecznej sztywności płyt deskowania umoŜliwiających odciąganie nadmiaru wody z mieszanki 
betonowej, 
- łatwości montaŜu i rozbiórki deskowania,  
- duŜej szczelności komór podciśnieniowych przylegających do płyt deskowania odciągających wodę, 
- łatwości oczyszczania tkanin filtracyjnych oraz komór podciśnieniowych, 
- moŜliwości niwelowania odchyłek wymiarowych wynikających z niedokładności połoŜenia elementów 
i montaŜu zbrojenia. 
Ręczne zagęszczanie mieszanki betonowej naleŜy wykonywać za pomocą sztychowania kaŜdej ułoŜonej 
warstwy prętami stalowymi w taki sposób, aby końce prętów wchodziły na głębokość 5-10 cm w warstwę 
poprzednio ułoŜoną, oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania młotkiem drewnianym. 

 
5.5.3. Przerwy 

A./ przerwy robocze i szczeliny dylatacyjne: przerwy robocze naleŜy instalować po zatwierdzeniu 
przez Inspektora nadzoru, zgodnie z wymaganiami, lub jeŜeli takich wymagań nie określono w taki 
sposób aby nie osłabiać wytrzymałości ani nie pogarszać wyglądu konstrukcji. 

- odstępy przerw roboczych w ścianach piwnic nie mogą być większe niŜ 15 m, o ile Inspektor 
nadzoru nie wyda innych instrukcji 

- przerwy robocze naleŜy sytuować w płytach obramowanych, w środkowej jednej trzeciej 
części długości odstępu płyt lub belek, jeŜeli na rysunkach nie przedstawiono inaczej 

Przerwy robocze w konstrukcjach mniej skomplikowanych powinny się znajdować: 
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- w belkach i podciągach - w miejscach najmniejszych sił poprzecznych, 
- w płytach - w linii prostopadłej do belek lub Ŝeber, na których wspiera się płyta; przy betonowaniu płyt w 
kierunku równoległym do podciągu dopuszcza się przerwę roboczą w środkowej części przęsła płyty 
równolegle do Ŝeber, na których wspiera się płyta. 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna być prostopadła do kierunku napręŜeń 
głównych, tj. w zasadzie pod kątem ok. 45°. Powierzchnia betonu w miejscu przerwan ia betonowania 
powinna być starannie przygotowana do połączenia stwardniałego ze świeŜym betonem przez usunięcie 
z powierzchni stwardniałego betonu luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego 
i przepłukaniu miejsca przerwania betonu wodą. Resztki wody w zagłębieniach betonu powinny być 
usunięte przed rozpoczęciem betonowania. 
Okres pomiędzy ułoŜeniem jednej warstwy mieszanki betonowej a nałoŜeniem na tę warstwę drugiej 
warstwy mieszanki, bez zaliczenia tego okresu jako przerwy roboczej, powinien być ustalony przez 
nadzór techniczny (laboratorium kontrolne) w zaleŜności od temperatury zewnętrznej, warunków 
klimatycznych, właściwości cementu i innych czynników wpływających na jakość konstrukcji. JeŜeli 
temperatura powietrza wynosi więcej niŜ 20°C, czas trwania przerwy roboczej nie powinien b yć dłuŜszy 
niŜ 2 godz. 
Przy wznowieniu betonowania nie naleŜy dotykać wibratorami deskowania, zbrojenia oraz uprzednio 
ułoŜonego betonu. 

  B./ uszczelki (taśmy uszczelniające, rurki fuko, itp.): uszczelki w przerwach roboczych i szczelinach 
dylatacyjnych naleŜy zakładać zgodnie ze specyfikacją. Uszczelki w przerwie winny tworzyć ciągłą 
membranę. Na czas robót uszczelki odkryte naleŜy odpowiednio zamocować i zabezpieczyć. Uszczelki 
naleŜy łączyć zgodnie z pisemnymi instrukcjami producenta. 
 
5.5. Pielęgnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewaj ącego normalnie 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 
osłonami wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed 
deszczem i inną wodą. Przy temperaturze otoczenia > 5st.C naleŜy nie później niŜ po 12 godzinach od 
zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją przez co najmniej 
7 dni (polewanie co najmniej 3 razy na dobę). Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest 
dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, 
a takŜe gdy nie są stawiane specjalne wymagania dla jakości pielęgnowanej powierzchni. Woda 
stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania PN-88/B-32250. W czasie dojrzewania 
betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. Rozformowywanie konstrukcji 
moŜe nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowywania (konstrukcje monolityczne), 
zgodnie z PN-63/B062511 lub wytrzymałości manipulacyjnej (prefabrykaty). 
Preparat do pielęgnacji powierzchni betonu: np. Antisol E -cechy: 
zapobiega zbyt szybkiemu wysychaniu betonu utrudniając powstawanie rys skurczowych ( zwiększa 
odporność na działanie soli odladzających, podwyŜsza mrozoodporność  i wodoszczelność). Przed 
stosowaniem preparat naleŜy dokładnie wymieszać. Płyn natryskuje się równomierne cienką warstwą na 
powierzchnię betonu ok. 0,5-2 godz. po jego ułoŜeniu 

 
6. Kontrola Jako ści Robót 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 

- Szalunków 
- Zbrojenia 
- Cementu i kruszyw do betonu 
- Receptury betonu 
- Sposobu przygotowania i jakości mieszanki betonowej przed wbudowaniem 
- Sposobu ułoŜenia betonu i jego zawibrowania 
- Dokładności prac wykończeniowych 
- Pielęgnacji betonu. 

 
6.1. Deskowania 

Wymagania szczegółowe dotyczące deskowań naleŜy przyjmować wg PN-63/B-06251 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe od projektu dla deskowań są ściśle związane z odchyłkami 
wymiarowymi wykonywanych elementów Ŝelbetowych i betonowych. Odchyłki te podane są w  rozdziale 
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dotyczącym wykonania konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych. 
 
6.2. Wymagane wła ściwo ści betonu 
 
6.2.1. Jako ść betonów 

Przed przystąpieniem do robót betonowych Wykonawca jest zobowiązany określić jakość 
materiałów i mieszanek betonowych przedkładając do oceny InŜynierowi: 
a) próbki materiałów, które ma zamiar stosować wskazując ich pochodzenie, typ jakość,  
b) propozycje odnośnie uziarnienia kruszywa, 
c)  rodzaj i dozowanie cementu, stosunek wodno-cementowy , rodzaj i dozowanie dodatków 

i domieszek, które zamierza stosować, proponowany rodzaj konsystencji mieszanki betonowej 
i przewidywany wskaźnik konsystencji wg metody stoŜka opadowego [cm], lub metody Ve-Be [s], 

d) sposób wytwarzania betonu, transportu, betonowania, pielęgnacji betonu, 
e)  wyniki próbnych badań wytrzymałości na ściskanie po 7 dniach wykonanych na próbkach 

w kształcie sześcianu o bokach 15 cm, zgodnie z pkt 6.3. PN-88/B-06250, 
f) określenie trwałości betonu na podstawie prób opisanych w dalszej części,  
g) projekty ewentualnych konstrukcji pomocniczych. 
InŜynier wyda pozwolenie na rozpoczęcie betonowania po sprawdzeniu i zatwierdzeniu dokumentów 
stwierdzających jakość materiałów i mieszanek betonowych i po wykonaniu niezaleŜnie od 
przedsiębiorstwa betonowych mieszanek próbnych i ich zbadaniu. WyŜej wymienione badania winny być 
wykonane na próbkach przygotowanych zgodnie z propozycjami wykonawcy zawartymi w punktach a, b, 
c, d. 
Laboratorium badawcze, ilość próbek i sposób wykonania badań zostaną podane przez InŜyniera, który 
wykonywać będzie okresowe badania w czasie realizacji, celem sprawdzenia zgodności właściwości 
materiałów i mieszanek betonowych zastosowanych z wcześniej przedłoŜonymi. 
 
6.2.2. Wytrzymało ść i trwało ść betonów 
 Celem określenia w trakcie wykonywania betonów ich wytrzymałości na ściskanie, powinny być 
pobrane 2 serie próbek w ilościach zgodnych z PN-66/B-06250 poz. 5.1. Próbki powinny być pobrane 
oddzielnie dla kaŜdego obiektu, dla kaŜdej klasy betonu zaznaczonej na rysunkach projektu technicznego 
i dla kaŜdego wykonywanego odrębnie elementu. Próbki powinny być pobierane komisyjnie z udziałem 
przedstawiciela InŜyniera ze spisaniem protokółu pobrania podpisanego przez obie strony. Próbki 
oznakowane kolejnymi numerami zgodnie z protokołem pobrania winny być wyposaŜone w tabliczki 
z podpisami InŜyniera i kierownika robot, gwarantującymi ich autentyczność. Próbki powinny być 
przechowywane w miejscach wskazanych przez InŜyniera przez jedną dobę w formach, a następnie po 
rozformowaniu zgodnie z PN-88/B-06250. 
Pierwsza seria próbek zostanie zbadana w laboratorium wskazanym przez InŜyniera w obecności 
przedstawiciela wykonawcy - celem stwierdzenia wytrzymałości odpowiadającej róŜnym okresom 
twardnienia, według dyspozycji podanych przez InŜyniera. 
Wyniki prób zgniatania pierwszej serii próbek mogą być przyjęte jako poprawne pod warunkiem, Ŝe 
wartość wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach dojrzewania dla kaŜdego obiektu i rodzaju betonu, 
będzie odpowiadała klasie betonu nie niŜszej niŜ wskazana w obliczeniach statycznych i na rysunkach 
projektu. JednakŜe celem potwierdzenia otrzymanych wyników powinny być poddane badaniom 
w Laboratorium Urzędowym próbki drugiej serii w ilościach wskazanych dla kaŜdego z niŜej 
wymienionych rodzajów betonu: 
- betony nie zbrojone lub słabo zbrojone do wartości maks.30kg stali/m3 betonu przynajmniej 10% 

próbek,  
- betony zwykle zbrojone - przynajmniej 20% próbek. 
W przypadku gdy wytrzymałość na ściskanie otrzymana dla kaŜdego obiektu i rodzaju betonu w wyniku 
zgnieceń pierwszej serii próbek była niŜsza od wytrzymałości odpowiadającej klasie betonu przyjętej 
w obliczeniach statycznych i podanej na rysunkach projektu, naleŜy poddać badaniom w Laboratorium 
Urzędowym wszystkie próbki drugiej serii, niezaleŜnie od tego do jakiej klasy zaliczony jest beton. 
W oczekiwaniu na oficjalne wyniki badań InŜynier moŜe zgodnie ze swoimi uprawnieniami wstrzymać 
betonowanie, a wykonawca nie moŜe z tego tytułu rościć pretensji do jakichkolwiek odszkodowań. JeŜeli 
z badań drugiej serii wykonanych w Laboratorium Urzędowym otrzyma się wartość wytrzymałości na 
ściskanie po 28 dniach dojrzewania odpowiadającej klasie betonu nie niŜszej niŜ wskazana 
w obliczeniach statycznych i na rysunkach wynik taki zostanie przyjęty do rozliczenia robot. Jeśli jednak 
z tych badań otrzyma się wartość wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach dojrzewania niŜszą od 
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wytrzymałości odpowiadającej klasie betonu wskazanej w obliczeniach statycznych i na rysunkach, 
wykonawca będzie zobowiązany na swój koszt do wyburzenia i ponownego wykonania konstrukcji lub do 
wykonania innych zabiegów, które zaproponowane przez wykonawcą muszą być przed wprowadzeniem 
formalnie zatwierdzone przez InŜyniera (w uzgodnieniu z nadzorem autorskim). 
Wszystkie koszty badań laboratoryjnych obciąŜają wykonawcę. Trwałość betonów określona jest 
stałością określonych właściwości w obecności czynników wywołujących degradację. Próba trwałości jest 
wykonywana przez poddanie próbek 100 cykli zamraŜania i rozmraŜania. Zmiany właściwości w wyniku 
tej próby powinny znaleźć się w podanych niŜej granicach : 
- zmniejszenie modułu spręŜystości 20% 
- utrata masy 2% 
- rozszerzalność liniowa 2% 
- współczynnik przepuszczalności do 9 przed cyklami zamraŜania 10cm/sek, 
- 8 po cyklach zamraŜania 10cm/sek. 
Wykonanie próby trwałości wg wyŜej opisanej metody jest bardzo kłopotliwe z uwagi na przewidzianą 
ilość cykli. W przypadku stałego uzyskiwania pozytywnych wyników tej próby i innych prób do uznania 
InŜyniera pozostawia się jej wykonywanie i zakres tego wykonywania. 
 
6.3. Kontrola jako ści mieszanki betonowej i betonu 
 Zachowując w mocy wszystkie przepisy ust. 6.2. dotyczące wytrzymałości betonu, InŜynier ma 
prawo pobrania w kaŜdym momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszych próbek materiałów lub 
betonów celem poddania badaniom laboratoryjnym. 
Kontroli podlegając następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu, badane wg   PN-88/B06250: 
- konsystencja mieszanki betonowej, 
- zawartość powietrza w mieszance betonowej, 
- wytrzymałość betonu na ściskanie, 
- nasiąkliwość betonu, 
- odporność betonu na działanie mrozu, 
- przepuszczalność wody przez beton. 
Zwraca się uwagę na konieczność wykonania planu kontroli jakości betonu, zawierającego m.in. podział 
obiektu (konstrukcji) na części podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe określenie liczebności 
i terminów pobierania próbek do kontroli mieszanki i betonu. InŜynier moŜe zaŜądać wykonania badań 
i kontroli na betonie utwardzonym za pomocą metod nieniszczących, jako próba sklerometryczna, próba 
za pomocą ultradźwięków, pomiaru oporności itp. 
 
6.3.1.  Kontrola konsystencji mieszki betonowej  

Konsystencja i urabialność mieszanki betonowej powinna być sprawdzana z częstotliwością nie 
mniejszą niŜ 2 razy na. kaŜdą zmianę roboczą. Konsystencji mieszanki betonowej moŜna nie sprawdzać 
bezpośrednio po jej zagęszczeniu, gdy wyrób lub element betonowy lub Ŝelbetowy jest rozformowany. 
RóŜnica pomiędzy przyjętą konsystencją mieszanki a konsystencją kontrolowaną w chwili układania 
mieszanki nie powinna być większa niŜ: 
±1 cm wg stoŜka opadowego - dla konsystencji plastycznej, 
±2 cm wg stoŜka opadowego - dla konsystencji półciekłej i ciekłej, 
±20% ustalonej wartości wskaźnika Ve - Be -dla konsystencji gęstoplastycznej i wilgotnej. 
Urabialność powinna być sprawdzana doświadczalnie przez próbę formowania w rzeczywistych lub 
zbliŜonych do nich warunkach betonowania. W wyniku prawidłowo dobranej urabialności powinno się 
uzyskać zagęszczoną mieszankę betonową o wymaganej szczelności. Miarą tej szczelności jest 
porowatość zagęszczonej mieszanki. 
 
6.3.2.  Sprawdzenie zawarto ści powietrza w mieszance betonowej 

Sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej przeprowadza się metodą 
ciśnieniową podczas projektowania jej składu, a przy stosowaniu domieszek napowietrzających co 
najmniej raz w czasie zmiany roboczej podczas betonowania. Zawartość powietrza w mieszance 
betonowej badana metodą ciśnieniową wg PN-88/S-06250 nie powinna przekraczać: 
2% w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzających, 
przedziałów wartości podanych w tabeli niŜej w przypadku stosowania domieszek napowietrzających: 
 

Uziarnienie kruszywa [mm] 0 – 16 0-31.5 
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Zawartość 
powietrza 

Beton naraŜony na czynniki 
atmosferyczne 

3.5 do 5.5 3 do 5 

[%] 
Beton naraŜony na stały dostęp 

wody przed zamarzaniem 
3.5 do 6.5 4 do 6 

 
6.3.3.  Sprawdzenie wytrzymało ści betonu na ściskanie (klasy betonu) 

Ocenie podlegają wszystkie wyniki badania wytrzymałości na ściskanie Ri próbek pobranych 
z danej partii betonu przy stanowisku betonowania. Liczba próbek powinna być ustalona w planie kontroli 
jakości betonu, przy czym nie moŜe być mniejsza niŜ: 1 próbka na 100 zarobów, 1 próbka na 50 m3 

betonu, 1 próbka na zmianę roboczą oraz 3 próbek na partię betonu. Zmniejszenie liczby próbek na 
partię do 3 wymaga zgody Kierownika Projektu. Próbki pobiera się losowo, po jednej, równomiernie 
w okresie betonowania, a następnie przechowuje, przygotowuje i bada zgodnie z normą PN-88/S-06250. 
Część próbek powinna dojrzewać w tym samym środowisku w którym dojrzewa konstrukcja. 
   
6.3.4.  Sprawdzenie nasi ąkliwo ści betonu 

Sprawdzenie nasiąkliwości betonu przeprowadza się przy ustalaniu składu mieszanki betonowej 
oraz na próbkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3 
razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niŜ 1 raz na 5000m3 betonu. Zaleca się badanie 
nasiąkliwości na próbkach wyciętych z konstrukcji. Oznaczanie to przeprowadza się co najmniej na 5 
próbkach pobranych z wybranych losowo róŜnych miejsc. 
Wymiary próbek oraz sposób ich przechowywania, przygotowania i badania zgodnie z normą PN-88/S-
06250. 
 
6.3.5. Sprawdzanie odporno ści betonu na działanie mrozu 

Sprawdzanie odporności betonu na działanie mrozu przeprowadza się na próbkach wykonanych 
w warunkach laboratoryjnych podczas ustalania składu mieszanki betonowej oraz na próbkach 
pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej jeden raz w 
okresie betonowania obiektu i nie rzadziej niŜ 1 raz na 5000m3 betonu. Zaleca się badanie na próbkach 
wyciętych z konstrukcji. 
Wymiary próbek oraz sposób ich przechowywania, przygotowania, badania zgodnie z normą PN-88/S-
06250. 
 
6.3.6. Sprawdzenie przepuszczalno ści wody przez beton 

Sprawdzenie stopnia wodoszczelności betonu przeprowadza się na próbkach wykonanych 
w warunkach laboratoryjnych podczas projektowania składu mieszanki betonowej oraz na próbkach 
pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, nie rzadziej jednak niŜ 1 raz na 
5000 m3 betonu.  
Wymiary próbek oraz sposób ich przechowywania, przygotowania, badania zgodnie z normą PN-88/S-
06250. 
 
6.4.  Dokumentacja bada ń 

Dla kaŜdej partii betonu powinno być wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości 
betonu. 
NajdłuŜszy okres na wystawienie zaświadczenia o jakości nie moŜe być dłuŜszy niŜ 3 miesiące, licząc od 
daty rozpoczęcia produkcji betonu zaliczanego do danej partii. Zaświadczenie o jakości powinno 
zawierać następujące dane merytoryczne: 
- charakterystykę betonu, jak klasę betonu, jego cechy fizyczne (np. beton odporny na wpływy 
atmosferyczne, wodoszczelny) oraz inne niezbędne dane, 
- wyniki badań kontrolnych wytrzymałości betonu na ściskanie oraz typ próbek stosowanych do badania, 
- wyniki badań dodatkowych (nasiąkliwość, mrozoodporność, wodoszczelność ), 
- okres, w którym wyprodukowano daną partię betonu. 
Dokumentacja kontroli betonu powinna w sposób ścisły odzwierciedlać jakość i ilość uŜytych składników 
oraz sposób i warunki wykonania, twardnienia, a takŜe rzeczywiste cechy betonu znajdującego się 
w konstrukcji. 
 
6.5. Badania i odbiory konstrukcji betonowych monol itycznych 
6.5.1.  Zakres bada ń 

Badania odbiorcze konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych powinny dotyczyć: 
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- materiałów, 
- prawidłowości oraz dokładności wykonania deskowań i rusztowań, 
- prawidłowości i dokładności wykonania zbrojenia, 
- prawidłowości i dokładności przygotowania mieszanki betonowej, jej ułoŜenia, zagęszczenia  
   i pielęgnacji, 
- prawidłowości i dokładności wykonania konstrukcji, 
Odbiory robót zanikających naleŜy przeprowadzać w trakcie wykonywania robót (odbiory częściowe}, 
a wyniki wpisywać do protokółu i dziennika budowy; odbiór końcowy obiektu powinien uwzględniać wyniki 
odbiorów częściowych ze szczególnym zwróceniem uwagi na to, czy zalecenia zawarte w protokóle 
odbioru częściowego (jeŜeli takie były} zostały w pełni wykonane. 
Dokumenty warunkujące przystąpienie do badań technicznych przy odbiorze powinny odpowiadać 
wymaganiom podanym w „Warunkach ogólnych”. 
 
6.5.2.  Badanie materiałów 

Badanie materiałów naleŜy przeprowadzać na podstawie zapisów W dzienniku budowy, 
zaświadczeń producentów o jakości materiałów i innych dokumentów stwierdzających zgodność uŜytych. 
materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz normami państwowymi lub świadectwami ITB 
dopuszczającymi dany materiał do stosowania w budownictwie. 
Materiały nie mające dokumentów stwierdzających ich jakość, a budzące. pod tym względem 
wątpliwości, powinny być poddawane badaniom laboratoryjnym przed ich wbudowaniem. 
 
6.3.3.  Badanie deskowa ń 

Badanie deskowań i rusztowań powinno obejmować sprawdzenie ich na zgodność z wymaganiami 
podanymi  w  PN-63/S-06251.  
Sprawdzenie prawidłowości wykonania deskowania i rusztowania powinno być dokonane przez pomiar 
instrumentami geodezyjnymi. 
Dopuszcza. się stosowanie innych metod sprawdzania i pomiaru, pod warunkiem Ŝe pozwolą one na 
sprawdzenie z wymaganą dokładnością. 
Ze sprawdzenia rusztowań i deskowań naleŜy spisać protokół, w którym powinno znajdować się 
stwierdzenie dopuszczające rusztowanie do wykonania robót betonowych. 
 
6.3.4. Badania konstrukcji 

1.Konstrukcja betonowa i Ŝelbetowa powinna być poddana sprawdzeniu i ocenie: 
- prawidłowość cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów oraz zgodność 
z projektem otworów i kanałów wykonanych w konstrukcjach, prawidłowość  
ustawienia części zabetonowanych, prawidłowość wykonania szczelin dylatacyjnych,  
prawidłowość połoŜenia budowli w planie i jej rzędnych wysokościowych itp.; sprawdzenie powinno być 
wykonane przez przeprowadzenie uznanych, odpowiednich pomiarów, 
- jakość betonu pod względem jego zagęszczenia i jednolitości struktury, na podstawie dokładnych 
oględzin powierzchni betonu lub dodatkowo za pomocą nieniszczących metod  
badań, 
- prawidłowość wykonania robót zanikających np. przygotowania zbrojenia, ułoŜenia izolacji itp. 
2. Przy sprawdzeniu jakości powierzchni betonów naleŜy wymagać, aby łączna powierzchnia 
ewentualnych raków nie była większa niŜ 5% całkowitej powierzchni danego elementu,  
a w konstrukcjach cienkościennych nie więcej niŜ 1%. Lokalne raki nie powinny obejmować  
więcej niŜ 5% przekroju danego elementu. 
Zbrojenie główne nie powinno być odsłonięte. Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i połoŜenia 
elementów lub konstrukcji nie powinny być większe od podanych poniŜej w tabeli. 

Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i poło Ŝenia konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych 

Odchylenia 
Dopuszczalne odchyłki 

[mm] 
Odchylenie płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia od projektowanego  
pochylenia 

 

a.) na 1 m wysokości 5 
b.) na całą wysokość konstrukcji i  w fundamentach 20 
Odchylenia płaszczyzn poziomych od poziomu  
a.) na 1 m płaszczyzny w dowolnym kierunku 5 
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b.) na całą płaszczyznę 10 
Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu łatą o długości 
2,0m z wyjątkiem powierzchni podporowych 

 

a.) powierzchni bocznych i spodnich ± 4 
b.) powierzchni górnych ± 8 
Odchylenia w długości i rozpiętości elementów ± 10 
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego ± 8 
Odchylenia w rzędnych powierzchni dla innych elementów ±  5 
 
6.3.6. Ocena wykonanych konstrukcji 

JeŜeli badania dadzą wynik dodatni, wykonane konstrukcje betonowe lub Ŝelbetowe naleŜy uznać 
za zgodne z wymaganiami warunków technicznych. W przypadku gdy chociaŜ jedno z badań da wynik 
ujemny, odbieraną konstrukcję bądź określoną jej część naleŜy uznać za niezgodną z wymaganiami 
niniejszej Specyfikacji. 
Deskowanie lub zbrojenie nie przyjęte w wyniku sprawdzenia powinno być przedstawione do ponownego 
badania po wykonaniu poprawek mających na celu doprowadzenie deskowania lub zbrojenia do 
wymagań zgodnych z niniejszą Specyfikacją.. 
W przypadku stwierdzenia w czasie badań konstrukcji niezgodności z wymaganiami podanymi 
w niniejszej Specyfikacji oraz w razie uznania całości lub części wykonywanych konstrukcji za niezgodne 
z wymaganiami projektu i niniejszych warunków naleŜy ustalić, czy w danym przypadku stwierdzone 
odstępstwa zagraŜają bezpieczeństwu budowli lub jej części. 
Konstrukcja lub jej część zagraŜająca bezpieczeństwu powinna być rozebrana, ponownie wykonana 
i przedstawiona do badań. 
 
7. Obmiar robót  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w „Wymagania ogólne” pkt  7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest 1 m3 (metr sześcienny) konstrukcji z betonu – ławy, belki, schody oraz 
1 m2 (metr kwadratowy) konstrukcji z betonu – płyty Ŝelbetowe, ściany. Do obliczenia ilości 
przedmiarowej przyjmuje się ilość konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potrąca się 
rowków, skosów o przekroju równym lub mniejszym od 6 cm 3 

 

8. Odbiór robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt.8. 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, szczegółową specyfikacją 
techniczną oraz pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru. 
 
9. Podstawa płatno ści 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST „Wymagania ogólne” pkt.9. 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę, która obejmuje : 
− zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, 
− wykonanie deskowania i rusztowania z pomostem, 
− oczyszczenie deskowania, 
− przygotowanie i transport mieszanki, 
− ułoŜenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem i pielęgnacją, 
− wykonanie przerw dylatacyjnych 
− wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworów, jak równieŜ osadzenie 

potrzebnych zakotwiczeń, marek, rur itp., 
− rozbiórkę deskowań, rusztowań i pomostów, 
− oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie, będących własnością Wykonawcy, materiałów 

rozbiórkowych, 
− wykonanie badań i pomiarów kontrolnych 
10.  Przepisy zwi ązane 
      Normy 
PN-B-0110     Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział nazwy i określenia 
PN-EN 197-1  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego uŜytku. 
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PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania. 
PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton wzorcowy i zaprawa 

wzorcowa do badań. 
 PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczenie czasu wiązania. 
 PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczenie ilości wody 

wydzielającej się samoczynnie z mieszanki betonowej. 
 PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczenie absorpcji kapilarnej. 
 PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Analiza w podczerwieni. 
 PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badań. Oznaczenie umownej zawartości suchej substancji. 
 PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczenie zawartości chlorków 

rozpuszczalnych w wodzie. 
 PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton wzorcowy i zaprawa 

wzorcowa do badań. 
PN-B-06250 Beton zwykły 
PN-B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-B-06262 Nieniszczące badanie konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania 

wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N. 
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy. 
    Inne 
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej; 
- 240/82  Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych, 
- 306/91  Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków mineralnych, 
- Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. 
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B-04.02.00 

BETONOWANIE  
Beton podkładowy 
(kod CPV 45262300-4) 

 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem betonu podkładowego pod elementy konstrukcyjne 
w ramach budowy: BUDOWA, ROZBUDOWA i MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ 
w ZESPOLE SZKÓŁ GÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. H.SIENKIEWICZA w SZYDŁOWCU, ul. ZAMKOWA 
1, dz. nr ew. 4150.  

  
1.2. Zakres stosowania 
 Szczegółowa Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót  
 Beton podkładowy pod fundamenty. 
  
1.4. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

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

2. Materiały 
Jak w punkcie 2 Specyfikacji B-04.01.00 z uwagami: 

- do pkt 2.1.2. Kruszywo 

Do betonu klasy < B25 moŜna stosować Ŝwir o maksymalnym wymiarze ziarna do 63,0 mm. świr 
powinien spełniać wymagania PN-86/B-06712 „Kruszywa mineralne do betonu” dla marki minimum 20 
w zakresie cech fizycznych i chemicznych (skał osadowych – węglowe, piaskowce, krzemionkowe). 
W kruszywie grubym tj. w grysach i Ŝwirach dopuszcza się grudki gliny w ilości 0,5%. 

- do pkt 2.7 Dodatki i domieszki do betonu 
Do betonu niekonstrukcyjnego nie stosuje się dodatków i domieszek. 
 

3. Sprzęt 
Jak w punkcie 3 Specyfikacji B- 04.01.00 
   

4. Transport  
Jak w punkcie 4 Specyfikacji B-04.01.00 

  
5. Wykonanie robót 

Jak w punkcie 5 Specyfikacji B- 04.01.00 z uwagami: 
- zawartość piasku w stosie okruchowym nie powinna przekraczać 32% 
- minimalna ilość cementu powinna wynosić 230 kg/m3 
- mrozoodporność betonu niekonstrukcyjnego <B25 powinna być nie mniejsza od F 50 
- dopuszcza się ręczne zagęszczanie betonu 
- przy pielęgnacji betonu nanoszenie błon nieprzepuszczalnych wodę jest niedopuszczalne 
- rozformowanie konstrukcji – boczne deskowanie moŜe nastąpić po 3 dniach 
- dopuszcza się rysy na powierzchni betonu do 0,5 mm 
- dopuszczalne odchyłki wymiarowe od projektu wynoszą: 

� wymiary w planie + 5 cm 
� rzędne wierzchu betonu + 2 cm 
� płaszczyzny i krawędzie – odchylenie od pionu + 2 cm 

  
6. Kontrola Jako ści Robót 

Jak w punkcie 6 Specyfikacji B- 04.01.00 z uwagami: 
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- beton nie musi być sprawdzany na przepuszczalność wody (wskaźnik ciśnienia przyjęto 

poniŜej 0,5 – W2) 
 
7. Obmiar robót  

Jak w punkcie 7 Specyfikacji B-04.01.00. 
 

8. Odbiór robót 
      Jak w punkcie 8 Specyfikacji B- 04.01.00 
 
9. Podstawa płatno ści 

Jak w punkcie 9 Specyfikacji B- 04.01.00 
 

10. Przepisy zwi ązane 
      Jak w punkcie 10 Specyfikacji B- 04.01.00 
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B-05.00.00 

ROBOTY MUROWE 

(kod CPV 45262500-6) 
 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót murowych w ramach budowy: BUDOWA, ROZBUDOWA i MODERNIZACJA 
INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ w  ZESPOLE SZKÓŁ GÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. 
H.SIENKIEWICZA w SZYDŁOWCU, ul.ZAMKOWA1, dz. nr ew. 4150.  

  
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa 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: 

- zamurowania otworów w ścianach z cegieł silikatowych 
- montaŜ nadproŜy prefabrykowanych L-19 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w SST 

„Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST B-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
2.2. Cegła silikatowe 
Właściwości techniczne: 
- wymiary    - 250x120x65 mm 
- masa    - ok. 2,5 kg/szt. 
- zuŜycie    - 93 szt./m2 muru gr.25 cm, 
- zuŜycie zaprawy  - 0,087 m3/m2 muru gr.25 cm 
-klasa wytrzymałości  - 15 
- współczynnik przewodnictwa ciepła - 0,44/0,47 WmK W/mK 
 
2.3. Nadpro Ŝa prefabrykowane typ L-19 

 
2.4. Zaprawy zwykłe 
Do murów z cegieł zaleca się stosowanie zapraw cementowo-wapiennych klasy M5, które powinny 
spełniać wymagania normy PN-EN 998-2:2004 „Wymagania dotyczące zaprawy do murów. Cz. 2 
Zaprawa murarska”. 

Do przygotowania zapraw moŜna stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN1008:2004. 
„Woda zarobowa do betonów”. Bez badań moŜna stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest 
uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje 
i muł. 

Do zapraw stosować piasek spełniający wymagania normy PN-EN 13139:2003 „Kruszywa do zaprawy” 
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Piasek do zapraw budowlanych: 

- nie moŜe zawierać domieszek organicznych,  

- powinien mieć frakcje róŜnych wymiarów: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,50 mm, piasek średnioziarnisty 
0,50-1,00 mm. 

Spoiwa uŜywane powszechnie do zapraw murarskich: 

Cement portlandzki z dodatkiem ŜuŜla lub popiołów lotnych CEM II/B 32,5 oraz cement hutniczy CEM 
III 32,5 B pod warunkiem, Ŝe temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zuŜycia zaprawy nie będzie 
niŜsza niŜ +5oC, zgodny z normą PN-EN 197-1:2002/A1:2005.  

Wapno spełniające wymagania normy PN-EN 459-1:2003, sucho gaszone lub gaszone w postaci 
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną 
masę, bez grudek nie gaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 

  
3. Sprzęt 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
Roboty murowe naleŜy wykonywać przy uŜyciu drobnego sprzętu budowlanego. 

 
4. Transport 
 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
4.3. Transport elementów murowych  
Elementy murowe naleŜy przewozić na paletach dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób 
zabezpieczone przed zawilgoceniem, na paletach zapakowanych w folię. Palety mogą być ustawiane nie 
więcej niŜ w 3 warstwach. 

Załadunek i rozładunek powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka 
widłowego o udźwigu dostosowanym do cięŜaru palety lub Ŝurawia wyposaŜonego w zawiesie z widłami. 

Materiały murowe mogą być przechowywane na otwartych placach składowych. Powierzchnia 
składowania powinna być utwardzona, wyrównana i przystosowana do odprowadzania opadów 
atmosferycznych. Zaleca się składowanie w jednostkach ładunkowych. 
 
5. Wykonanie robót  
 
5.1. Warunki przyst ąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót murowych wewnętrznych naleŜy: 
- zakończyć roboty stanu surowego, 
- oczyścić pomieszczenia z gruzu i odpadów, 
- sprawdzić wymiary oraz kąty skrzyŜowań ścian. 
 
5.2. Mury z cegły ceramicznej 
 Mury naleŜy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do 
pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z dokumentacją co do odsadzek, wyskoków i otworów. 
W pierwszej kolejności naleŜy wykonać ściany nośne. Ścianki działowe naleŜy murować nie wcześniej niŜ 
po zakończeniu ścian konstrukcyjnych. Ściany naleŜy wznosić moŜliwie równomiernie na całej ich 
długości. W miejscu połączenia murów wykonywanych niejednocześnie naleŜy stosować strzępia 
zazębione końcowe. Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 

Wnęki i bruzdy instalacyjne naleŜy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem ścian. 
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 wznowieniu robót po dłuŜszej przerwie naleŜy sprawdzić stan techniczny 
murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. 
Spoiny w murach ceglanych: 

12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17 
mm, a minimum 10 mm, 



NEOINVEST 

SSppeeccyyffiikkaaccjjaa  tteecchhnniicczznnaa  wwyykkoonnaanniiaa  ii  ooddbbiioorruu  rroobbóótt  bbuuddoowwllaannyycchh..    
BUDOWA, ROZBUDOWA i MODERNIZACJA 

INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ 
w  ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 

im. H.SIENKIEWICZA 
w SZYDŁOWCU, ul. ZAMKOWA 1, 

dz. nr ew. 4150 

strona 
 61/170 

 
10 mm w spoinach pionowych podłuŜnych 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 
naleŜy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 
 Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych: liczba cegieł uŜytych w połówkach do ścian nośnych nie 
powinna być większa niŜ 15% całkowitej liczby cegieł. 
Połączenia murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości róŜniącej się 
więcej niŜ 5 mm naleŜy wykonywać na strzępia zazębione boczne. 
   
5.3. Nadpro Ŝa  
W ścianach murowanych, nad otworami drzwiowymi i otworami naleŜy stosować nadproŜa 
prefabrykowane typu L-19 o długości dostosowanej do wielkości otworu. Minimalna długość oparcia 
prefabrykowanych belek nadproŜowych powinna wynosić 9 cm z kaŜdej strony.  
 
6. Kontrola Jako ści Robót 
 
6.1. Ogólne zasady  
Ogólne zasady kontroli jakości podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6  
 
6.2. Badania w czasie wykonywania robót 
Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne normą PN-68/B-10020 „Roboty murowe z cegły. 
Wymagania i badania przy obiorze” , PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”. 
Dostarczone na plac budowy materiały i zaprawy naleŜy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady 
dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z InŜynierem. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia 
o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego 
wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych. 
W przypadku gdy zaprawa jest wytwarzana na placu budowy, naleŜy kontrolować konsystencję, 
w sposób podany przez Producenta zaprawy. 
Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez 
InŜyniera. 
 
6.3. Badania w czasie odbioru 
Badania murów powinny być przeprowadzane w sposób podany w normach PN-68/10020, PN-68/10024 
i umoŜliwiać ocenę wszystkich wymagań a w szczególności: 

- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości przygotowania materiałów, 
- prawidłowości wykonania ścianek 
- wyglądu powierzchni ścianek 
- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi ścianek. 

7. Obmiar robót 
 
7.1. Ogólne zasady 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania 
Powierzchnię murowanych ścian określa się w metrach kwadratowych (m2) ich powierzchni, 
 
7.3. Wielko ści obmiarowe  
Określa się na podstawie dokumentacji projektowej  z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez 
InŜyniera i sprawdzonych w naturze. 
8. Odbiór robót 
 
8.1. Ogólne zasady 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie 
pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywny wynik. 
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8.2. Warunki odbioru  ścian zgodnie z zaleceniami producenta: 

Sprawdzeniu podlega: 
- zgodność wykonania z dokumentacją techniczną, 

- rodzaj zastosowanych materiałów, 

- wyglądu zewnętrznego powierzchni ścianek, naroŜy i obrzeŜy, 

- wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być wpisane do Dziennika Budowy. 

-  
9. Podstawa płatno ści 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST „Wymagania ogólne” pkt.9. 
Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę, która obejmuje : 

-     dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 
- wykonanie ścian, nadproŜy,  
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań 
- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów. 

10. Przepisy zwi ązane 
10.1. Normy 
 
PN-68/B –10020  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie   
    i transport.  
PN-EN 998-2:2004  „Wymagania dotyczące zaprawy do murów. Cz. 2 Zaprawa murarska”. 
PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. 
PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-B-03002:1999  Konstrukcje murowe niezbrojone. 
PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement Cz.1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dot. cementu   
    powszechnego uŜytku 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

Dokumentacje i specyfikacje w zamówieniach publicznych”, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa 
2005. 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych„ Tom I ”Budownictwo ogólne” Część 2, 
Arkady, Warszawa, 1990 
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B-06.00.00 
IZOLACJE 

(kod CPV 45320000-6) 
 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i obioru izolacji 

w ramach budowy: BUDOWA, ROZBUDOWA i MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ 
w  ZESPOLE SZKÓŁ GÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. H.SIENKIEWICZA w SZYDŁOWCU, ul. ZAMKOWA 
1, dz. nr ew. 4150 – BUDYNEK MAGAZYNU. 

 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji  

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych specyfikacj ą  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na 
celu wykonanie: 

- Izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych fundamentów i ścian fundamentowych 
projektowanych w standardzie rozwiązań firmy DEITERMANN lub równowaŜne 

- Izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych fundamentów istniejących roztworem 
asfaltowym IZOLBET-A 

- Izolacji  ścian wewnętrznych piwnic 
- Folia elastyczna – podłoga w piwnicy, podłoga na stropie 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami 

podanymi w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2.   Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
           Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w SST B-
00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 2. 
Wszystkie materiały do izolacji  powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych 
i świadectwach ITB. 
 
2.2. Izolacje p. wodne i przeciwwilgociowe fundamen tów 
Roztwór gruntuj ący IZOLBET-A o uniwersalnym zastosowaniu, nie zawierającą rozpuszczalnika, 
przeznaczoną na podłoŜa suche i wilgotne. Jest ona odporna na wiele rodzajów kwasów i ługów. Po 
wyschnięciu daje czarną, błyszczącą powierzchnię. 
Dane techniczne:  
- baza         bitumiczna  
- rozpuszczalnik      nie występuje  
- barwa       czarna, brunatna  
- konsystencja       ciekła  
- gęstość       ok. 1,0 kg/dm3  
- sposób nanoszenia   pędzlem murarskim, miotłą lub szczotką dekarską, wałkiem, natrysk  
- zuŜycie       w zaleŜności od sposobu zastosowania  
- sucha pozostałość      ok. 60%   
- czas schnięcia      zaleŜnie od temperatury i zastosowania  
- zakres temperatur podczas stosowania  od +4°C  



NEOINVEST 

SSppeeccyyffiikkaaccjjaa  tteecchhnniicczznnaa  wwyykkoonnaanniiaa  ii  ooddbbiioorruu  rroobbóótt  bbuuddoowwllaannyycchh..    
BUDOWA, ROZBUDOWA i MODERNIZACJA 

INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ 
w  ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 

im. H.SIENKIEWICZA 
w SZYDŁOWCU, ul. ZAMKOWA 1, 

dz. nr ew. 4150 

strona 
 64/170 

 
- współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej   µH2O=ok. 800 
Emulsja znajduje zastosowanie jako powłoka gruntująca, uszczelniająca i ochronna na betonie, tynku, 
murze,  jako warstwa uszczelniająca fundamentów na obszarach występowania wód agresywnych oraz 
zabezpieczenie budowli w obrębie ich styku z gruntem i jako warstwa gruntująca. 
 
SUPERFLEX 10 jest wysokoelastyczną, dwuskładnikową masą uszczelniającą, niezawierającą 
rozpuszczalników i przez to przyjazną dla środowiska, przeznaczoną do trwałego i niezawodnego 
uszczelniania budowli. SUPERFLEX 10 przenosi rysy, jest przyczepny, odporny na starzenie się, wodę 
i wszystkie normalnie występujące w gruncie substancje agresywne, aŜ do stopnia "mocno agresywne" 
według normy DIN 4030.  
 
ZASTOSOWANIE  
Do uszczelniania stykających się z gruntem: 
- płyt dennych 
- fundamentów 
- garaŜy podziemnych 
- dachów odwróconych i zielonych 
Jako uszczelnienie pośrednie (pod jastrychem): 
- w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych 
- na balkonach 
- na zamieszkałych poniŜej tarasach z dodatkową warstwą paroszczelną 
Na wszystkich podłoŜach mineralnych, takich jak: cegła silikatowa, cegła ceramiczna, bloczki betonowe, 
beton, siporeks, tynk i jastrych przy oddziaływaniu wilgoci naturalnej gruntu, wody gruntowej lub wody 
pod ciśnieniem. Poza tym do punktowego lub całopowierzchniowego klejenia (za pomocą SUPERFLEX 
10) wytłaczanych, twardych płyt polistyrenowych (np. Perimate* DI, Perimate* DS lub Perimate* INS) 
oraz płyt styropianowych i z wełny mineralnej słuŜących jako płyty ochronne, drenujące i termoizolacyjne. 
Zalety:  
- spełnia wymagania DIN 18 195, stan na 08-2000 
- przyjazny dla środowiska, poniewaŜ nie zawiera rozpuszczalników i włókien azbestowych 
- nadaje się na wszystkie podłoŜa mineralne 
- moŜna go stosować na podłoŜach suchych i lekko wilgotnych 
- wysokoelastyczny, rozciągliwy i pokrywający rysy 
- nie wymaga warstwy tynku na murze 
- nadaje się na powierzchnie pionowe i poziome 
- dzięki reakcji chemicznej po krótkim czasie jest odporny na deszcz 
- sucha pozostałość ok. 90% 
Wydajno ść: 3,5-4,5 l/m2 w zaleŜności od obciąŜenia wodą 
 
EUROLAN 3 K  jest niezawierającą rozpuszczalnika, 60% emulsją bitumiczną przeznaczoną na podłoŜa 
suche i wilgotne. Jest ona odporna na wiele rodzajów kwasów i ługów. PoniewaŜ emulsja ta bardzo 
dobrze znosi wymieszanie z cementem i wapnem, moŜna dodawać ją do normalnej zaprawy cementowej 
i cementowo-wapiennej. PoniewaŜ EUROLAN 3 K działa jako plastyfikator, uzyskuje się bardzo dobry 
wskaźnik wodno-cementowy, a zatem i dobrą urabialność zapraw. Po wyschnięciu EUROLAN 3 K daje 
czarną, błyszczącą powierzchnię. 
Szczególne własności: 
- brak rozpuszczalnika 
- duŜa zawartość bitumu 
- odporność na wiele kwasów i zasad 
- wysoka temperatura mięknienia 
ZASTOSOWANIE  
Jako warstwa uszczelniająca i ochronna dla stykających się z gruntem części budowli, powłoka 
gruntująca i ochronna dla powierzchni dachowych oraz do wykonywania ulepszonych bituminem, 
wodoszczelnych tynków i zapraw. Rozcieńczony wodą w stosunku 1:10, stosowany jest jako podkład dla 
np. SUPERFLEX 10, 100, 100 S, PLASTIKOL UDM 2/2 S. 
2.3. Izolacji  ścian wewn ętrznych piwnic 
- preparat grzybobójczy ATLAS MYKOS lub równowaŜny – do usunięcia nalotu na ścianach 
- zaprawa ATLAS GIPSAR UNI lub równowaŜna – wyrównanie ubytków w ścianach 
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2.4. Folia elastyczna np. ATLAS WODER E lub równowa Ŝna 
 
Zastosowane materiały powinny odpowiada ć normom i świadectwom dopuszczenia w 
budownictwie.  

 
3. Sprzęt 

3.1 Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 3. 

   
3.2 Sprzęt do wykonania robót 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego sprzętu zgodnie z zaleceniami producentów 
poszczególnych materiałów.  

Wykonywanie robót termoizolacyjnych naleŜy wykonywać z odebranych i dopuszczonych do eksploatacji 
rusztowań systemowych przy uŜyciu drobnego sprzętu budowlanego i elektronarzędzi.  

4. Transport 
 
4.1  Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
4.2 Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów powinny odbywać się tak, aby 

zachować ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczególnym materiałom przez 
producentów. 

Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku polskim.  
Preparaty do gruntowania dostarczane są w pojemnikach.. W suchym pomieszczeniu, w temperaturze 
dodatniej, w pojemniku oryginalnie zamkniętym moŜna przechowywać co najmniej 6 miesięcy. 
Na kaŜdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca: 
- nazwę i adres producenta, 
- nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 
- datę produkcji i nr partii, 
- wymiary, 
- numer aprobaty technicznej, 
- nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 
- znak budowlany. 
Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas jazdy, 
uszkodzeniem i zniszczeniem, określony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do polskich 
przepisów przewozowych. 
5. Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST  „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST  „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.1  Izolacje p. wodne i przeciwwilgociowe   
5.1.1. Przygotowanie podło Ŝa 
Obróbkę rozpoczyna się od przygotowania podłoŜa. NaleŜy zbić wystające resztki zaprawy, nadlewki 
betonu, krawędzie odsadzki fundamentowej naleŜy oczyścić z gruzu i ziemi. Wystające części 
fundamentów naleŜy potraktować ze szczególną pieczołowitością. Mleczko cementowe, resztki zaprawy 
i inne obniŜające przyczepność części naleŜy usunąć z całej powierzchni za pomocą odpowiednich 
narzędzi np. ręcznej szlifierki.  
Następnie, o ile to konieczne naleŜy powierzchnię betonową wyrównać zaprawą cementową, a następnie 
przetrzeć, ale nie wygładzać. PodłoŜe musi być nie zmroŜone, nośne, równe i wolne od smoły, raków 
i rozwartych rys, zadziorów oraz szkodliwych zanieczyszczeń. Krawędzie naleŜy sfazować (zukosować) 
zaś naroŜa odpowiednio zaokrąglić. 
Do tworzenia wyobleń najlepiej nadaje się kielnia z zaokrąglonym naroŜem. Promień zaokrąglenia 
powinien wynosić maksymalnie 2 cm. Wyoblenia moŜna wykonać z zaprawy cementowej lub zastosować 
prefabrykowane polistyrenowe wyoblenia, które przykleja się do podłoŜa.  
5.1.2. Gruntowanie podło Ŝa 
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Emulsja bitumiczna moŜe być stosowana na podłoŜu suchym i wilgotnym. Nanoszenie emulsji wykonuje 
się za pomocą pędzla malarskiego, a w przypadku większych powierzchni za pomocą szczotki lub miotły 
dekarskiej, względnie wałkiem. NaleŜy tak dobrać czas nakładania emulsji, aby zdąŜyła wyschnąć przed 
opadem deszczu. Przy ciepłej, suchej i wietrznej pogodzie emulsja wysycha juŜ po kilku minutach. 
Natomiast w przypadku chłodnej i wilgotnej pory roku czas schnięcia wydłuŜa się znacznie. 
W zbiornikach zamkniętych i wilgotnych wyschnięcie emulsji naleŜy umoŜliwić poprzez zapewnienie 
odpowiedniej wentylacji. PodłoŜa suche i chłonne naleŜy najpierw zagruntować. W tym celu, w zaleŜności 
od stopnia chłonności podłoŜa, naleŜy wykonać we własnym zakresie rozcieńczenie emulsji wodą w 
stosunku objętościowym 1 : 10. 
5.1.3. Wykonanie izolacji powłokowej  
Nanoszenie masy bitumicznej moŜe nastąpić dopiero po wyschnięciu powłoki gruntującej.  Bitum nanosi 
się za pomocą gładkiej kielni.  
Nakładanie uszczelnienia z masy bitumicznej następuje w co najmniej 2 procesach roboczych. Drugi 
proces roboczy powinien być przeprowadzony najszybciej jak to jest moŜliwe, tak by nie uszkodzić 
warstwy połoŜonej w pierwszym procesie roboczym. W przypadku obciąŜenia spiętrzoną (napierającą) 
wodą przesączającą się i wodą gruntową przed drugim procesem roboczym naleŜy zatopić wkładkę 
wzmacniającą z siatki z polipropylenu. Masa osiąga swoje ostateczne właściwości po pełnym związaniu i 
wyschnięciu. NaleŜy uwaŜać, aby pod warstwę izolacyjną nie podeszła woda deszczowa. Nie powinna 
ona równieŜ pozostać na zimę bez warstwy ochronnej. Nie wolno sypać bezpośrednio na stwardniałą 
izolację gliny, gruzu ani Ŝwiru gruboziarnistego. W przypadku silnego nasłonecznienia naleŜy roboty 
izolacyjne, zgodnie z ogólnymi zasadami sztuki tynkarskiej, wykonywać wczesnym ranem lub późnym 
wieczorem albo stosować zacienienia.  
Uszczelnianie przejść rurowych powinno być wykonywane w połączeniu z zastosowanym systemem 
izolacyjnym. Uszczelnienia przeciwko wodzie nie wywierającej ciśnienia izolację z masy wraz z zatopioną 
wkładką wzmacniającą z siatki z polipropylenu nakładana jest na stały lub ruchomy kołnierz konstrukcji 
rurowej.  
Uszczelnianie szczelin dylatacyjnych i połączeń moŜna trwale wykonać systemową  taśmą izolacyjną 
naklejoną na krawędziach szczeliny masą bitumiczną  i później łączoną z izolacją powierzchniową. 
Kontrola grubości nakładanej warstwy w stanie świeŜym następuje poprzez pomiar ilości zuŜytego 
materiału oraz pomiar grubości wilgotnej powłoki. W przypadki ręcznej obróbki materiału nie moŜna 
wykluczyć odchyleń od normatywnej grubości nakładanej warstwy. Pomiar grubości wilgotnej jeszcze 
warstwy uszczelniającej, zgodnie z normą DIN 18195-3 wydanie 2000-08, następuje w co najmniej 20 
punktach na danym obiekcie lub na kaŜdych 100 m2 uszczelnianej po-wierzchni. 
 
5.2 Izolacje firmy ATLAS lub równowa Ŝne wykonywa ć zgodnie z instrukcjami producentów 

systemu.   
 
6. Kontrola Jako ści Robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót   podano w  SST„Wymagania ogólne” pkt 6. 
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie 
o jakości lub znakiem jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 
NaleŜy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 
wilgotnościowych). Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, izolacji z dokumentacją projektową. 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych , których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom przedmiotowych norm. 
Wyniki kontroli materiałów i wykonania izolacji powinny być wpisywane do dziennika budowy 
i akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
 
7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową jest m2 powierzchni zaizolowanej. Ilość robót określa się na podstawie 
dokumentacji projektowej. 
 
8.Odbiór robót 
8.1.  Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Odbiór powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru 
na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. 
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Odbiór robót izolacyjnych  powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych. 
Podstawę do odbioru powinny stanowić dokumenty: 

- dokumentacja techniczna (z ewentualnymi instrukcjami) z naniesionymi zmianami dokonanymi 
w trakcie robót, 

- dziennik budowy, 
- zaświadczenia o jakości materiałów dostarczonych na budowę, 
- protokoły odbioru  poszczególnych etapów robót, 
- wyniki badań laboratoryjnych, jeśli były zlecane przez wykonawcę. 

 
8.2. Odbiór izolacji 
 Odbiór hydroizolacji odbywa się w dwóch etapach: 
- odbiory międzyfazowe (częściowe) 
- odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiory mi ędzyfazowe  polegają na kontroli: 
- jakości materiałów 
- podkładu pod izolację 
- kaŜdej warstwy izolacyjnej 
- uszczelnienia i obrobienia szczelin dylatacyjnych oraz innych miejsc wraŜliwych na przecieki 
Odbiór materiałów polega na ocenie ich jakości i zgodności z dokumentacją techniczną 
Odbiór podkładu pod izolację powinien obejmować sprawdzenie: 
- wytrzymałości, równości, czystości i dopuszczalnej wilgotności podkładu, 
- poprawności spadków podłoŜa oraz prawidłowości rozmieszczenia i spadków kanalików ściekowych, 
- poprawności zagruntowania podkładu, 
- oraz rejestrację wszelkich usterek (nierówności, pęknięć i ubytków w podkładzie, braku zaokrągleń lub 
sfazowań w naroŜach, braku prawidłowego osadzenia wpustów itp.), 
Odbiór wykonania kaŜdej warstwy izolacji powinien obejmować sprawdzenie: 
- ciągłości warstwy izolacyjnej 
- poprawności i dokładności obrobienia naroŜy, miejsc przenikania przewodów i innych elementów przez 
izolację oraz wszelkich innych miejsc wraŜliwych na przecieki’ 
- oraz rejestracje wszelkich usterek (uszkodzeń mechanicznych izolacji, pęcherzy, sfałdowań, odspojeń, 
niedoklejenia zakładów itp.). 
Przy sprawdzeniu uszczelnienia dylatacji naleŜy zwrócić uwagę, aby wkładki dylatacyjne były wykonane z 
jednego materiału i o identycznym profilu na całej długości szczeliny, a w dylatacjach krzyŜujących się – 
aby były dokładnie ze sobą połączone (bez moŜliwości rozerwania lub ścięcia, ale z moŜliwością 
wydłuŜeń lub skurczów. 
Odbiór ostateczny  powinien polegać na sprawdzeniu: 
- ciągłości izolacji i jej zgodności z projektem, 
- połączenia warstw płyt izolacyjnych i z podkładem (przez oględziny naciskanie lub opukiwanie) 
- występowania ewentualnych uszkodzeń, 
- w przypadku gdy to jest niezbędne, naleŜy wykonać próbę wodną lub inne badania pozwalające na 
prawidłową ocenę wykonanych robót izolacyjnych. 

9. Podstawa płatno ści 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST „Wymagania ogólne” pkt.9. 
Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę, która obejmuje : 

- dostarczenie materiałów 
- przygotowanie i oczyszczenie podłoŜa, 
- zagruntowanie podłoŜa, 
- wykonanie izolacji wraz z ochroną, 
- oczyszczenie stanowiska pracy. 

10. Przepisy zwi ązane 
         Normy 
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki 
Norma ISO  Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemów  
 zapewnienia jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości. 
Inne dokumenty i instrukcje 
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Dokumentacja i specyfikacje w zamówieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa, 
2005. 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych” Arkady, Warszawa 1997 
Karty katalogowe poszczególnych materiałów. 
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B- 08.00.00 

POKRYCIE DACHU i OBRÓBKI BLACHARSKIE 

(kod CPV 45261210-9) 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i obioru pokrycia dachu 
oraz obróbek blacharskich w ramach budowy: BUDOWA, ROZBUDOWA i MODERNIZACJA 
INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ w  ZESPOLE SZKÓŁ GÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. 
H.SIENKIEWICZA w SZYDŁOWCU, ul. ZAMKOWA 1, dz. nr ew. 4150 – BUDYNEK MAGAZYNU. 

 
1.2 Zakres stosowania specyfikacji  

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3 Zakres robót obj ętych specyfikacj ą  

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na 
celu wykonanie na dachu : 

• pokrycie dachu papą na lepiku 
• wykonanie obróbek blacharskich (ścianki attyk)  
• rynny i rury spustowe – z blachy powlekanej w kolorze łososiowym 

 
1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami 
podanymi w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4 
 
1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich 
zgodność z rysunkami, specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1   Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
       Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w SST B-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2 
Ponadto materiały stosowane do wykonania pokryć dachowych powinny mieć m.in.: 

- Aprobaty techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm, 
- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

 Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 
producenta. 
 Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentacją dotyczącą składowanych na 
budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych.  
 
2.2   Rodzaj zastosowanych materiałów 
Blacha stalowa  powlekana płaska do obróbek blacharskich w kolorze szarym 
Papa nawierzchniowa na lepiku  
Rynny  fi 18 cm i rury spustowe fi 12,5 cm – z blachy w kolorze łososiowym. 
Preparat gruntuj ący ATLAS UNI GRUNT  lub równowaŜny 
 
3 SPRZĘT 
3.1  Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 3. 



NEOINVEST 

SSppeeccyyffiikkaaccjjaa  tteecchhnniicczznnaa  wwyykkoonnaanniiaa  ii  ooddbbiioorruu  rroobbóótt  bbuuddoowwllaannyycchh..    
BUDOWA, ROZBUDOWA i MODERNIZACJA 

INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ 
w  ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 

im. H.SIENKIEWICZA 
w SZYDŁOWCU, ul. ZAMKOWA 1, 

dz. nr ew. 4150 

strona 
 70/170 

 
 
3.2 Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania pokrycia dachowego z blachy, powinien wykazać się 
moŜliwością korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 
 
4 Transport 
4.1  Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
4.2  Transport materiałów 

Środki i urządzenia transportu powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów, 
elementów itp. niezbędnych do wykonania danego rodzaju robót pokryciowych. W czasie transportu 
naleŜy zabezpieczyć przemieszczanie przedmiotów w sposób zapobiegający ich uszkodzeniu. Wszystkie 
materiały dekarskie powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz 
wg odpowiednich norm wyrobu. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
 
4.3  Przechowywanie 
Folie i płyty izolacyjne naleŜy przechowywać w pomieszczeniach krytych zabezpieczonych przed 
wpływem warunków atmosferycznych z dala od źródeł ciepła, zgodnie z instrukcją producenta. 
 
5  Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST  „Wymagania ogólne” pkt 5. Wykonawca 
przedstawi inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniając wszystkie 
warunki w jakich będzie wykonywane pokrycie dachu. 

 
5.1 Monta Ŝ papy nawierzchniowej 

Dla właściwego ułoŜenia papy na lepiku naleŜy wyznaczyć wzdłuŜ jej brzegu dwie linie: dla 
wyrównania papy i wyznaczenia miejsc mocowań do podłoŜa. Rolkę papy naleŜy ostroŜnie rozwinąć 
wzdłuŜ wyznaczonej linii wyrównania i zamocować na jednym z końców 2-3 łącznikami. 

Następnie naleŜy naciągnąć papę do uzyskania gładkiej powierzchni bez zmarszczeń i pofałdowań 
i zamocować na drugim końcu rolki. Następne pasy papy ułoŜyć naleŜy równolegle zachowując zakładkę.  

 
5.2 Urządzenia do odprowadzenia wód opadowych  

W dachach z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach pokrycia powinny być osadzone uchwyty 
rynnowe o wyregulowanym spadku podłuŜnym.  
Rynny i rury spustowe stalowe powlekane w kolorze wg projektu architektury. 
Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych powinny być dostosowane do wielkości 
odwadnianych powierzchni . 
Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, 
uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, Pn-B-94701:1999 i PN-B-
94702:1999.  
 
5.3  Obróbki blacharskie 

Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 
Obróbki blacharskie moŜna wykonywać o kaŜdej porze roku, lecz w temperaturze nie mniejszej niŜ – 
150C. 
Przy wykonaniu obróbek blacharskich naleŜy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. Dylatacje 
konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umoŜliwiający przeniesienie ruchów pionowych 
i poziomych dachu w taki sposób, aby nastąpił szybki odpływ wody z obszaru dylatacji.  
Wymagania wg normy PN-61/B-10245  
  
6.   Kontrola Jako ści Robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót   podano w  SST„Wymagania ogólne” pkt 6. 
Kontrola międzyoperacyjna przy wykonywaniu poszczególnych warstw polega na bieŜącym sprawdzeniu 
zgodności wykonanych prac z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej. 
Kontrola końcowa polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z projektem oraz wymaganiami 
specyfikacji . 
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6.1. Badania w czasie robót 
Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne normami.   
Dostarczone na plac budowy materiały naleŜy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady 
dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia 
o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego 
wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych. 
Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora 
budowy. 
6.2. Badania w czasie odbioru 
Badania obróbek blacharskich, rur spustowych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie 
PN-61/10245 „Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania 
i badania techniczne przy odbiorze” i umoŜliwiać ocenę wszystkich wymagań a w szczególności: 
 - zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 
 - jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
 - prawidłowości wykonania . 
 - wykończenia i zabezpieczenia krawędzi ciętych 
 
7. Obmiar robót 
7.1 Jednostk ą obmiarow ą jest: 

- dla krycia dachu – 1 m2 pokrytej powierzchni dachu 
- dla obróbek blacharskich – 1 m2. 
- dla rynien i rur spustowych – 1 mb. 

7.2 Ilość robót  
Określa się na podstawie dokumentacji projektowej. 

 
8.Odbiór robót 
8.1.  Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Odbiór powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru 
na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. 
Wykonanie poszczególnych warstw dachu jako roboty zanikające wymagają odbiorów częściowych. 
Badania w czasie odbioru częściowego naleŜy przeprowadzić dla tych robót, do których dostęp jest 
niemoŜliwy lub utrudniony. Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do 
dziennika budowy. Badania końcowe pokrycia naleŜy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu. 
Odbiór polega na sprawdzeniu: 

- podłoŜa 
- jakości zastosowanych materiałów, 
- dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia,  
- dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 

Odbiór obróbek blacharskich i montaŜu wpustów dachowych powinien obejmować: 
- sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 
- sprawdzenie mocowania elementów do konstrukcji stropu, ścian i kominów itp. 
- sprawdzenie prawidłowości spadków; 
- sprawdzenie szczelności połączeń wpustów  
-  

9. Podstawa płatno ści 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
         Normy 
PN-B-02361:199 Pochylenia połaci dachowych 
PN-B-231116:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i płyty z wełny mineralnej. 
PN-EN 12310-1:2001 Elastyczne wyroby wodochronne. Część 1: Wyroby asfaltowe do izolacji 

wodochronnej dachów. Określenie wytrzymałości na rozdzieranie (gwoździem) 

PN-61/B-10245 „Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”. 
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Din 1055 „ObciąŜenie w budownictwie spowodowane oddziaływaniem sił ssących wiatru” 
PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewniania 

jakości i zarządzanie systemami zapewniania jakości. 
PN-69/B-10260  Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.  
 
 
     Inne dokumenty i instrukcje 
1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Część C - Zabezpieczenia i izolacje, 

zeszyt 1 „Pokrycia dachowe”. wydane ITB – 2004r. 

2. Dokumentacja i specyfikacje w zamówieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego, 
Warszawa, 2005. 

3. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych” Arkady, Warszawa 1997 
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B.09.00.00 

STOLARKA OKIENNA i DRZWIOWA  

(kod CPV 45421100-5) 

1. WSTĘP 
1.1.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru stolarki okiennej i drzwiowej w ramach budowy: BUDOWA, ROZBUDOWA 
i MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ w  ZESPOLE SZKÓŁ GÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 
im. H.SIENKIEWICZA w SZYDŁOWCU, ul. ZAMKOWA 1, dz. nr ew. 4150 – BUDYNEK MAGAZYNU. 

 
1.2.  Zakres stosowania SST 

Szczegółowa 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 montaŜu: 

- okien PCV 
- drzwi zewnętrznych stalowych, 
- drzwi stalowych wewnętrznych  

 
1.4.  Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w SST 
„Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

 
1.5.  Ogólne wymagania dotycz ące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST B-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
Wbudować naleŜy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi. 
 
2.1.   Stolarka okienna 

Okna PCV, szklone szkłem antywłamaniowym o współczynniku przenikania ciepła k=1,1 W/M2K, 
kolor biały.  Wymiary okien zgodne z zestawieniem stolarki w projekcie wykonawczym. 

 
2.2. Drzwi stalowe pełne zewn ętrzne  
Antywłamaniowe, nieocieplane – wymiary wg zestawienia stolarki drzwiowej 
 
2.3. Drzwi stalowe pełne wewn ętrzne  
Wymiary wg zestawienia stolarki drzwiowej 

 
2.4. Składowanie elementów 

Wszystkie wyroby naleŜy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. Wyroby naleŜy 
układać w odległości nie mniejszej niŜ 1 m od czynnych urządzeń grzejnych i powinny być zabezpieczone 
przed uszkodzeniem. 
 
3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
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4. Transport 
4.1.  Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
4.2.  Transport materiałów 
 KaŜda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą. Okucia nie 
zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. 
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę moŜliwości przy uŜyciu palet lub 
jednostek kontenerowych. 
  
5. Wykonanie robót 
5.1.  Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2. Przygotowanie o ścieŜy 

Przed osadzeniem stolarki naleŜy sprawdzić dokładność wykonania ościeŜa, do którego ma 
przylegać ościeŜnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeŜa lub zabrudzenia jego 
powierzchni, ościeŜe naleŜy naprawić i oczyścić.  
Stolarkę drzwiową naleŜy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeŜu zgodnie z wymaganiami. 
 
5.3. Osadzenie stolarki 
  W sprawdzone i przygotowane ościeŜe naleŜy wstawić ościeŜnicę na podkładkach lub listwach. 
Elementy kotwiące osadzić w ościeŜach. 
Uszczelnienie ościeŜy naleŜy wykonać kitem trwale plastycznym lun pianką poliuretanową. 
Ustawione drzwi naleŜy sprawdzić w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być 
mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości, nie więcej niŜ 3 mm. RóŜnice wymiarów po przekątnych nie 
powinny być większe od: 2 mm przy długości przekątnej do 1 m; 3 mm przy długości przekątnej do 2 m;  
4 mm przy długości przekątnej powyŜej 2 m;  
Zamocowane drzwi naleŜy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny między 
ościeŜem a ościeŜnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu świadectwem 
ITB. Zabrania się uŜywać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla 
zdrowia ludzi. 

OścieŜnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeŜu. 
Szczeliny między ościeŜnicą  a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu 
świadectwem ITB. 
Przed trwałym zamocowaniem naleŜy sprawdzić ustawienie ościeŜnic w pionie i poziomie.  
         
6. Kontrola jako ści robót 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
 Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami normy PN-88/B-10085 dla stolarki 
okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich. 
 Ocena jakości powinna obejmować: 

- sprawdzenie zgodności wymiarów 
- 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 zamontowania i uszczelnienia 

Powłoki malarskie nie powinny 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. 

 
7. Obmiar robót 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2.  Jednostka  obmiarowa 
 Jednostką  obmiarową robót jest m2 wbudowanej stolarki w świetle ościeŜnic. 
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8. Odbiór robót 
8.1.  Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

 
9. Podstawa płatno ści 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
 
10. Przepisy zwi ązane 
NORMY 
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. 
PN-80/M-02138  Tolerancje kształtu i połoŜenia. Wartości. 
PN-EN 1026:2001  Okna i drzwi. Przepuszczalność powietrza. Metoda badań. 
PN-EN 1027:2001  Okna i drzwi. Wodoszczelność. Metoda badań. 
PN-EN 12208:2001  Okna i drzwi. Wodoszczelność. Klasyfikacja. 
PN-EN 12210:2001  Okna i drzwi. Odporność na obciąŜenia wiatrem. Klasyfikacja. 
PN-88/B-10085   Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-88/B-10085/A2  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. (Zmiana A2) 
PN-83/N-03010    Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki 
Norma ISO   Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004) Normy dotyczące systemów 

 zapewnienia jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości. 
PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania 

podstawowe. 
PN-63/B-06201 Konstrukcje stalowe z cienkościennych kształtowników profilowanych na 

zimno. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-87/M-69008 Klasyfikacja konstrukcji spawanych. 
PN-90/B-02851 Ochrona przeciwpoŜarowa budynków. Metoda badania odporności ogniowej 

elementów budynków. 
PN-61/B-02153 Akustyka budowlana. Nazwy i określenia. 
 
Inne dokumenty i instrukcje 
1. Dokumentacja i specyfikacje w zamówieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego, 

Warszawa, 2005. 
2. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych” Arkady, Warszawa 1997 
3. Instrukcje montaŜu systemów metalowych lub szklanych wydane przez poszczególnych Producentów 
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B-11.00.00 

TYNKI 
(kod CPV 45410000-4) 

. 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru okładzin wewnętrznych i zewnętrznych (tynków) w ramach budowy: BUDOWA, 
ROZBUDOWA i MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ w  ZESPOLE SZKÓŁ 
GÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. H.SIENKIEWICZA w SZYDŁOWCU, ul. ZAMKOWA 1, dz. nr ew. 4150 – 
BUDYNEK MAGAZYNU. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa 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: 

- tynków cementowo-wapiennych (zewnętrznych) 
- uzupełnienie tynków wewnętrznych 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w SST 

„Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. Materiały  
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST B-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
2.2. Tynk cementowo-wapienny III kat.  
Tynk cem-wap kat. III składa się z: 
 zaprawy cementowej M 20 
 zaprawy cem-wap M 4  
 zaprawy wapiennej  M 0,6 

Zastosowanie: 
na wszystkich ścianach murowanych z pustaków MAX, z bloczków wapienno-piaskowych, uzupełnienie i 
naprawa istniejących tynków 
Spoiwa 
Cement do zaprawy cementowo-wapiennej naleŜy stosować cement portlandzki CEM II/B 32,5 z 

dodatkiem ŜuŜla lub popiołów lotnych oraz cement hutniczy CEM III 32,5 pod warunkiem, 
Ŝe temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zuŜycia zaprawy nie będzie niŜsza niŜ +5oC, 
zgodny z normą PN-EN 197-1:2002/A1:2005.  

Wapno do zaprawy cementowo-wapiennej naleŜy stosować wapno spełniające wymagania normy 
PN-EN 459-1:2003, sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z 
wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek nie 
gaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 

Piasek 
Piasek  rzeczny lub kopalniany powinien spełniać wymagania normy PN-EN 13139:2003/AC:2004, a 

w szczególności: 
- nie zawierać domieszek organicznych, 
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- mieć frakcje róŜnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, 

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

Do spodnich warstw tynku naleŜy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich 
średnioziarnisty. 

Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić przez sito o prześwicie 0,5 mm. 
 Woda 
Woda zarobowa do zapraw powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. Bez badań 
laboratoryjnych moŜna stosować wodę pitną. 

Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 
 
2.3. Zaprawa ATLAS GIPSAR UNI lub równowa Ŝny. 
Dane techniczne wg kart katalogowych producenta systemu. 
 
3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania  dotyczące sprzętu podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonywania tynków 
Przy wykonywaniu tynków zwykłych Wykonawca powinien korzystać z: 

- mieszarki do zapraw 
- agregatu tynkarskiego 
- betoniarki wolnospadowej 
- pompy do zapraw 
- przenośnych zbiorników na wodę 
- elektronarzędzia 

4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4 
4.2. Transport materiałów do tynków 
Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się odpowiednimi środkami transportu. 
Cement i wapno suchogaszone luzem naleŜy przewozić cementowozem, natomiast cement i wapno 
suchogaszone workowane w odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem oraz gotowe tynki 
w pojemnikach moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu. 
Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego moŜna przewozić w skrzyniach lub pojemnikach stalowych. 
Gotowe wyprawy tynkarskie przechowuje się i transportuje w gotowych oryginalnych pojemnikach z 
nazwą producenta. 
4.3. Transport pozostałych materiałów zgodnie z wymogami producentów. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2. Warunki przyst ąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkarskich powinny być zakończone wszystkie roboty 
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeŜnice 
drzwiowe i okienne. 

Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów. Tynki 
naleŜy wykonywać w temperaturze nie niŜszej niŜ +5oC pod warunkiem, Ŝe w ciągu doby nie nastąpi 
spadek poniŜej OoC. 
W niŜszych temperaturach moŜna wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 
zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montaŜowych w okresie 
obniŜonych temperatur”. 
W okresie wysokich temperatur świeŜo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. 
w ciągu 1 tygodnia, zwilŜane wodą. 
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PodłoŜa w zaleŜności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-70/B 
–10100 p. 3.3.2. 
 
5.3. Przygotowanie podło Ŝa 

PodłoŜa pod tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.3.3.2. 
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie naleŜy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach 
na głębokości 5-10 mm. 
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoŜe naleŜy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy 
i substancji tłustych.  
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoŜa naleŜy zwilŜyć wodą. 
PodłoŜe pod tynki gipsowe naleŜy zagruntować emulsją gruntującą w celu zmniejszenia chłonności 
podłoŜa w zaleŜności od materiału z jakiego wykonane jest podłoŜe (beton, cegła wapienno-piaskowa) 
 
5.4. Wykonanie tynków zwykłych 
Proporcje składników zapraw naleŜy dobierać doświadczalnie, w zaleŜności od wymagań marki zaprawy 
oraz rodzaju cementu i wapna. 
Przy wykonywaniu tynków zwykłych naleŜy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B10100 p. 
3.3.1. 
Sposoby wykonywania tynków zwykłych powinny być zgodne z danymi określonymi w tbl. 4 normy 
normie PN-70/B10100. 
Grubości tynków zwykłych w zaleŜności od ich kategorii oraz rodzaju podłoŜa lub podkładu powinny być 
zgodne z normą normie PN-70/B10100. 

Tynk zwykły cem.-wap. III kategorii naleŜy do powszechnie stosowanego, wykonywanego w sposób 
standardowy. Składa się z obrzutki, narzutu i gładzi: 

- obrzutkę na podłoŜach ceramicznych i z betonu komórkowego naleŜy wykonywać z zaprawy 
cementowej M 20, 

- narzut tynków wewnętrznych naleŜy wykonywać według pasów lub listew kierunkowych. 
Powinien być nanoszony po związaniu zaprawy obrzutki, cementowo-wapienny do tynków nie 
naraŜonych na zawilgocenie o stosunku M 1, 

- gładź naleŜy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas 
zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. W tynkach nie 
naraŜonych na zawilgocenie uŜywać zaprawy wapiennej M 0,6. 

 
5.5. Naprawa ubytków w tynkach – zgodnie z wymaganiami producenta systemu 

 
6. Kontrola Jako ści Robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.1. Badania przed przyst ąpieniem do robót tynkarskich 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania podłoŜa pod tynki i przedstawić 
wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru do akceptacji. 
6.2. Badania w czasie robót 
Częstotliwość oraz zakres badań zapraw tynkowych wytwarzanych na placu budowy, a w szczególności 
jej marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501”Zaprawy budowlane zwykłe”. 

Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy  akceptowane przez 
Inspektora budowy. 
6.3. Badania w czasie odbioru 
Badania tynków powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie PN-70/10100 p.4.3. i 
umoŜliwiać ocenę wszystkich wymagań a w szczególności: 

- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości przygotowania podłoŜy, 
- przyczepności tynków do podłoŜa, 
- grubości tynków, 
- wyglądu powierzchni tynków, 
- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków. 
- wykończenie tynków na naroŜach, stykach i szczelinach dylatacyjnych 
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6.4. Badania w czasie odbioru - sufity 
Częstotliwość oraz zakres badań materiałów powinna być zgodna z normami. Dostarczone na plac 
budowy materiały naleŜy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli powinien ustalić 
Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.  
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o 
jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie 
badań doraźnych. 
Badania w czasie wykonywania robót w  szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia materiałów: 
- naroŜniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 
- wymiary (zgodnie z tolerancją), 
- wilgotność i nasiąkliwość płyt sufitowych, 
- obciąŜenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt, 
- występowanie uszkodzeń powłoki cynkowej elementów stalowych. 
Wyniki badań płyt dekoracyjnych stropowych i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika 
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 
7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania 

Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie 
surowym i wysokości mierzonej od podłoŜa lub warstwy wyrównawczej na  stropie do spodu stropu. 
Powierzchnie pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. 
Powierzchnię tynków stropów oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian surowych na 
płaszczyznę poziomą.  
Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, jeŜeli kaŜda z nich jest mniejsza od 
0,5 m2. 
Powierzchnię okładzin oblicza się w m2. 
 
8. Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 
8.2. Odbiór podło Ŝa i okładzin 
 Odbiór podłoŜa naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkarskich. 
JeŜeli odbiór podłoŜa odbywa się po dłuŜszym czasie od jego wykonania, naleŜy podłoŜe oczyścić i umyć 
wodą. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora Nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6 dały wyniki pozytywne. JeŜeli 
choć jeden wynik  badania jest negatywny, tynk nie powinien być odebrany. 
W takim przypadku naleŜy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

- tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
- jeŜeli odchylenia od wymagań nie zagraŜają bezpieczeństwu uŜytkownika i trwałości tynku, 

zaliczyć tynk do niŜszej kategorii, 
- w przypadku gdy nie są moŜliwe podane wyŜej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie wykonać 

roboty tynkowe.  
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie 
mogą być większe niŜ 3 mm i w liczbie nie większej niŜ 3 na całej długości kontrolnej dwumetrowej łaty. 
Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie mogą być większe niŜ 2 mm na 1 mb 
i ogółem nie więcej niŜ 4 mm w pomieszczeniu. 
Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego nie mogą być większe niŜ 3 mm na 1 mb 
i ogółem nie więcej niŜ 6 mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi. 
 Niedopuszczalne są następujące wady: 

- wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków 
przenikających z podłoŜa, pleśni itp. 

- Trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoŜa. 
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9. Podstawa płatno ści 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
 
9.2. Cena  
  Cena obejmuje: przygotowanie stanowiska roboczego, przygotowanie zaprawy, dostarczenie 
materiałów i sprzętu, obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, ustawienie i obsługę rusztowań 
przenośnych umoŜliwiających wykonanie robót na wysokości do 4 m, przygotowanie podłoŜa, 
umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, osiatkowanie bruzd, obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych 
drobnych elementów, wykonanie tynków, reperacja tynków po dziurach i hakach, oczyszczenie miejsca 
pracy z resztek materiałów, likwidacja stanowiska roboczego. 
  
10. Przepisy zwi ązane 
10.1. NORMY 
PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonów. Specyfikacja. Pobieranie próbek, badanie i 

ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej 
z procesów produkcji betonów. 

PN-EN 459-1-2003  Wapno budowlane 
PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy 
PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych 
PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykłe  
PN-EN 998-2:2004  Wymagania dotyczące zaprawy do murów. Część 2: zaprawa murarska. 
PN-EN-197-1:2002/A1:2005 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego uŜytku 
PN-ISO-9000  (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów 

zapewniania jakości i zarządzanie systemami zapewniania jakości. 
PN-|B-32250  Woda do celów budowlanych. 
PN-79/B/06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
Norma ISO  (Seria 9000,9001,9002,9003 i 9004) Normy dotyczące systemów 

zapewnienia jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości 
PN-EN 1364-2:2001   Badania odporności ogniowej elementów nienośnych. Część 2: Sufity 
PN-EN 13964:2004 (U)   Sufity podwieszane. Wymagania i metody badań 
 

10.2. Inne materiały 
Dokumentacje i specyfikacje w zamówieniach publicznych”, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa 
2005. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty wykończeniowe, zeszyt 1 
„Tynki”, wydane ITB – 2003r. 
Dokumentacja i specyfikacje w zamówieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa, 
2005. 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych” Arkady, Warszawa 1997 
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B-12.00.00 
POSADZKI 

(kod CPV 45432100-5) 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i obioru posadzek 
w ramach budowy: BUDOWA, ROZBUDOWA i MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ 
w  ZESPOLE SZKÓŁ GÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. H.SIENKIEWICZA w SZYDŁOWCU, ul. ZAMKOWA 
1, dz. nr ew. 4150 – BUDYNEK MAGAZYNU. 

 
1.2  Zakres stosowania specyfikacji  

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3  Zakres robót obj ętych specyfikacj ą 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym. 

Zakres robót:  
- warstwy wyrównawcze z betonu lub z zaprawy cementowej 
- naprawa ubytków zaprawą szybkotwardniejącą 

 - wykonanie posadzek z płytek GRES 
 

1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami 

podanymi w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4 
 
1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność 
z dokumentacją projektową, specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2.  Materiały 
2.1 Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w SST B-00.00.00 
„Wymagania ogólne”  pkt 2. 
 
2.2. Płytki GRES  
 
Charakterystyka materiałowa: 
 - antypoślizgowość klasy  R9  
 - grubość 10 mm 
 - absorpcja wody 0,05% 
 - wytrzymałość na zginanie 47N/mm2 
 - odporność na ścieranie -140 mm3 
 - podatność na wilgoć 0,1 mm/m 
 - odporne na działalność kwasów i zasad 
 - odporność na plamienie - dające się oczyścić 
Płytki kładzione na elastyczną zaprawę klejową  
Fuga wzmocniona. Profile dylatacyjne odpowiedniego typu na szczelinach dylatacyjnych oraz 
w miejscach zmiany wysokości oraz przy zmianie materiału pokrycia . Raktyfikowane krawędzie. 
Płytki pakowane są w pudłach tekturowych zawierających ok.1 m2, na opakowaniu umieszcza się: nazwę 
i adres producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakości, znaki ostrzegawcze 
dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis „Wyrób dopuszczony jest do stosowania 
w budownictwie  Świadectwem ITB nr ...” 
Materiały pomocnicze: zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania wzmocnione. 
 
2.3. Zaprawy wyrównawcze 
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2.4. Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw klejowych naleŜy stosować wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest stosowanie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 
2.5. Piasek  (PN-EN 13139:2003) do zapraw wyrównawc zych 
 Powinien spełniać wymagania  przedmiotowej normy a w szczególności : 

- nie powinien zawierać domieszek organicznych, 
- oraz mieć frakcje róŜnych wymiarów: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 

0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm 
 
2.6.  Cement wg normy PN-EN 191:2002 (patrz SST B.0 4.01.00) 
 
2.7. Kruszywo do warstw wyrównwaczych cementowych i  betonowych 

W posadzkach maksymalna wielkość ziaren kruszywa nie powinna przekroczyć 1/3 grubości 
posadzki. W posadzkach odpornych na ścieranie największe dopuszczalne wielkości ziaren wynoszą 
przy grubości warstw 2,5 cm – 10 mm, 3,5 cm – 16 mm. 

 
2.8. Zaprawa szybkotwardniej ąca ATLAS TEN-10 lub równowa Ŝna 
Dane techniczne wg kart katalogowych producenta systemu. 
 
3. SPRZĘT 
3.1    Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 3. Roboty moŜna 
wykonać przy uŜyciu dowolnego sprzętu zgodnie z zaleceniami producentów poszczególnych materiałów. 
3.2 Sprzęt do układania i zag ęszczania mieszanki betonowej (cementowej) 

Stosowany sprzęt do układania mieszanki betonowej (cementowej) musi zapewnić równomierne 
rozłoŜenie mieszanki (nie powodując jej segregacji) z zachowaniem wymaganej równości powierzchni 
i ustalonych spadków. 

Zagęszczenie moŜe odbywać się tylko mechanicznie. Do wibrowania uŜywać wielopunktowej łaty 
wibracyjnej prowadzonej po zniwelowanych prowadnicach. 

Dopuszcza się stosowanie łat wibracyjnych przy konsystencji plastycznej dane techniczne: cięŜar 
około 12 kg, wymiary 16,5 x 200 cm, rączka prowadząca dł. do 300 cm 
3.3 Sprzęt do układania płytek ceramicznych 
Przyrządy pomiarowe: taśma metalowa, miara składana, poziomica, niwelator, maszyna do cięcia płytek 
ręczna lub elektryczna, młotki gumowe, sprzęt do spoinowania. 
 
4. Transport 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 4. 
Transportowane i składowane materiały muszą być chronione przed wilgocią.  
 
5.Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST  „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
Posadzki z płytek ceramicznych, gres 

Posadzki z płytek ceramicznych, gresowych naleŜy wykonywać zgodnie z projektem, który 
powinien określić konstrukcję podłogi, wytrzymałość podkładu, rodzaj i gatunek płytek oraz rodzaj zapraw 
klejowych i spoinowych. 
Do wykonania posadzek moŜna przystąpić po zakończeniu robót stanu surowego i robót tynkarskich oraz 
robót instalacyjnych wraz z próbami ciśnieniowymi. 
W pomieszczeniach, w których wykonywane są posadzki z płytek naleŜy utrzymywać temperaturę 
zgodną z zaleceniami producenta. 
Podkład pod płytki naleŜy wykonać zgodnie z SST B-04.01.00. 
Płytki układa się ba betonie i dobija młotkiem gumowym do poziomu posadzki. Spoiny między płytkami 
powinny mieć szerokość umoŜliwiającą dokładne wypełnienie tj. praktycznie 1-3 mm. Szerokość spoin 
powinna być jednakowa i kontrolowana przy układaniu. Dopuszczalne odchyłki: 
 - od poziomu max 2 mm na 2 m łacie i nie więcej niź 5 mm na całej powierzchni 
 - prostolinijność spoin max 2 mm na 2 m łacie. 
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Do spoinowania moŜna przystąpić dopiero po kilku dniach od ułoŜenia płytek. 
Posadzkę z płytek naleŜy wykończyć przy ścianach lub innych elementach budynku cokolikiem z płytek 
gres) lub z kształtek cokołowych. 
Posadzka powinna być czysta, ewentualne zabrudzenia zaprawą lub kitem naleŜy niezwłocznie usunąć 
w czasie układania płytek. Na koniec kaŜdego dnia posadzkę polać wodą. Prowadzić pielęgnację przez 
kolejne 7 dni. 
Po wykonaniu spoinowania, umyciu posadzki naleŜy posadzkę zaimpregnować. 
 
5.3. Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cem entowej oraz podkłady betonowe 
Wymagania podstawowe: 

- podkład cementowy (betonowy) powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa 
wymaganą wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelni dylatacyjnych, 

-  wytrzymałość podkładów badana wg normy PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza niŜ: na 
ściskanie – 12 Mpa, na zginanie – 3 Mpa,  

- podłoŜe , na którym wykonuje się podkłady powinno być wolne od kurzu i zanieczyszczeń, 
- podkład powinien być oddzielony od pionowych elementów budynku paskiem papy, 
- w podkładzie powinny być szczeliny dylatacyjne, 
- temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów oraz w ciągu co najmniej 3 dni nie powinna 

być niŜsza niŜ 5 0C, 
- zaprawy cementowe powinny być wykonywane mechanicznie, 
- podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną zgodnie 

z ustalonym spadkiem, 
- w ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym. 

 
6. Kontrola Jako ści Robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót   podano w  SST„Wymagania ogólne” pkt 6. 
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie 
o jakości lub znakiem jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 
NaleŜy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 
wilgotnościowych). Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 
Zakres czynności kontrolnych: 
1. Sprawdzenie jakości powierzchni metodą wizualną. Utwardzona posadzka powinna być jednolitej 

barwy, bez rys, spękań i pofałdowań, gładka lub szorstka, w zaleŜności od rodzaju. 
2. Niedopuszczalne są białe przebarwienia i kleistość powierzchni pod wpływem wilgoci. 
3. Sprawdzenia stopnia utwardzenia posadzki poprzez naciskanie jej powierzchni metalowym 

przedmiotem, po naciskaniu nie powinny pozostawać w posadzce trwałe odkształcenia, 
4. Sprawdzenie przylegania i związania posadzki z podkładem podłogowym poprzez opukiwanie jej 

powierzchni drewnianym młotkiem. Posadzka nie powinna wydawać charakterystycznego głuchego 
odgłosu. 

5. Sprawdzenie prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych metodą wizualną oraz poprzez 
zmierzenie ich szerokości w dowolnie wybranych trzech miejscach. Szczeliny dylatacyjne powinny 
mieć jednakową szerokość, a masa dylatacyjna powinna dokładnie wypełniać przestrzeń pomiędzy 
polami posadzki. 

6. Sprawdzenie prawidłowości wykonania spadków zgodnie z projektem arch., przez obserwację 
kierunków spływu rozlanej wody. 

7. Sprawdzenie równości powierzchni posadzki za pomocą łaty o długości 2 m, odchylenie na jej 
długości nie powinno przekraczać 2 mm. 

8. Sprawdzenie metodą wizualną, prawidłowości wykonania szczegółów wykończenia posadzki, np. 
osadzenia wpustu, wykonania cokołu. 

 
Dopuszczalne odchylenia powierzchni od płaszczyzny i kraw ędzi od kierunku 

Powierzchni i krawędzi od kierunku Powierzchni od 
łaszczyzny i 

krawędzi od linii 
prostej 

pionowego poziomego 

Przecinających się 
płaszczyzn od kąta w 

dokumentacji 

Nie większa niŜ 1 
mm i w liczbie nie 

Nie większe niŜ 1 
mm i ogółem nie 

Nie większe niŜ 1 
mm i ogółem  nie 

Nie większa niŜ 1 mm na 
długości łaty kontrolnej 2 m 
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większej niŜ 2 szt 
na całej długości 

łaty kontrolnej 2 m 

więcej niŜ 2 mm w 
pomieszczeniach do 

3,5 m wysokości 
oraz nie więcej niŜ 3 

mm w 
pomieszczeniach 

powyŜej 3,5 m 
wysokości 

większej niŜ 2 mm 
na całej powierzchni 

ograniczonej 
ścianami, belkami 

itp. 

 
Wyniki kontroli posadzki powinny być porównane z wymaganiami podanymi w projekcie i opisane 
w Dzienniku Budowy lub protokole załączonym do Dziennika Budowy. JeŜeli choć jedna 
z kontrolowanych cech nie spełnia wymogów odbieranych prac budowlanych nie moŜna uznać za 
wykonane prawidłowo. 
7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową jest m2. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej. 
Jednostką obmiarową wykonanych cokolików, listew, szczelin dylatacyjnych jest 1mb. 

 
8.Odbiór robót 
8.1.  Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Odbiór powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru 
na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. 
 
Odbiór materiałów i robót  – powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz 
sprawdzenie właściwości technicznych z wystawionymi atestami wytwórcy. Nie naleŜy stosować 
materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 
Odbiór powinien obejmowa ć: 

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego (ocena wzrokowa), 
- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki, 
- sprawdzenie grubości warstw posadzkowych, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych za pomocą 

szczelinomierza lub suwmiarki, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych. 

  
9. Podstawa płatno ści 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST B.H.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 9. Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułoŜonej posadzki:  

- przygotowanie podłoŜa, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- wykonanie posadzki 
- oczyszczenie stanowiska pracy. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 10.1. Normy 
PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo. Terminologia. Terminy ogólne 
PN - 63/B – 06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne 
PN – 88/B – 06250 Beton zwykły. 
PN - 62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa. Specyfikacja pobierania próbek. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego uŜytku. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy  
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
PN-76/8841-21  Posadzki z wykładzin i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 
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PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów 

zapewniania jakości i zarządzanie systemami zapewniania jakości. 
10.2. Inne materiały 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlo-montaŜowych. Tom I. Część 4 – Podłogi i 
posadzki, wydanie ARKAD – 1990r., Dokumentacje i specyfikacje w zamówieniach publicznych”, Izba 
Projektowania Budowlanego, Warszawa 2005. 
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B-13.00.00 

ROBOTY MALARSKIE  
 (kod CPV 45442100-8) 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i obioru robót 
malarskich w ramach budowy: BUDOWA, ROZBUDOWA i MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY 
SPORTOWEJ w  ZESPOLE SZKÓŁ GÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. H.SIENKIEWICZA w SZYDŁOWCU, 
ul. ZAMKOWA 1, dz. nr ew. 4150 – BUDYNEK MAGAZYNU. 

 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych specyfikacj ą  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie robót malarskich w obiekcie objętym przetargiem: 

• roboty przygotowawcze 
• gruntowanie powierzchni 
• malowanie farbami ścian zewnętrznych 
• malowanie farbami ścian i sufitów wewnętrznych  
 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami 

podanymi w SST B- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4 
podło Ŝe malarskie – powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana lub 
wygładzona, na której ma być wykonana powłoka malarska.  
powłoka malarska  – warstwa ochronno-dekoracyjno-izolacyjna chroniąca obiekt i jego elementy przed 
wpływem warunków zewnętrznych i wewnętrznych oraz stanowi warstwę wykończeniowo-dekoracyjną. 
farba – płynna lub półpłynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciał stałych (np. pigmentu-
barwnika i róŜnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2.  Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w SST B-00.00.00 
„Wymagania ogólne”  pkt 2. 
Wszystkie materiały do robót malarskich powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub 
świadectw dopuszczenia w budownictwie. 

- Środki gruntujące – ATLAS UNI GRUNT lub równowaŜne 
- Farba akrylowa – paroprzepuszczalna, silnie kryjąca np. ATLAS CERTON lub równowaŜna, 

malowanie tynków zewnętrznych 
- Farby wewnętrzne akrylowe  w kolorze białym  

Na zastosowane zestawy malarskie musi być akceptacja Inspektora Nadzoru. 
 

3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 3. 

Roboty malarskie moŜna wykonać przy uŜyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 
 
4 Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 4. 
Farby pakowane  zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka stoŜkowe wg PN-EN-ISO 
90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min.+50C naleŜy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 
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i przepisami obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym. 
 
5. Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST  „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.1. Przygotowanie podło Ŝy 

PodłoŜe posiadające drobne uszkodzenia naleŜy naprawić przez uzupełnienie ubytków szpachlą 
gipsową. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu. Odstające tynki naleŜy odbić, a rysy 
poszerzyć i wypełnić zaprawą cementowo -wapienną. 

 
5.2.  Gruntowanie – przed malowaniem farbami zmywalnymi powierzchnie naleŜy gruntować 
preparatami do gruntowania. 
 
5.3.  Wykonywanie powłok malarskich 

Powłoki z farb powinny być nie zmywalne, dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa  
powłok powinna być jednolita, bez smug i plam oraz śladów pędzla. 
Przed przystąpieniem do wykonywania powłok malarskich pokrywczych naleŜy zakończyć roboty 
budowlane stanu surowego.  
Tynki zwykłe powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10100:1970. Wszelkie uszkodzenia tynków 
powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą cementową i zatarte do równej 
powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń a wystające metalowe 
elementy zabezpieczone antykorozyjnie. 
 
5.4 Warunki prowadzenia robót malarskich  
Roboty malarskie nie powinny być prowadzone : 

- w temperaturze poniŜej +5oC, z dodatkowym zastrzeŜeniem, aby w ciągu doby nie następował 
spadek temperatury poniŜej 0oC, 

- w temperaturze powyŜej 25oC, z dodatkowym zastrzeŜeniem, aby temperatura podłoŜa nie była 
wyŜsza niŜ 20oC (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych). 

W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich świeŜo pomalowane, nie 
wyschnięte powierzchnie naleŜy osłonić. 
Roboty malarskie moŜna rozpocząć, jeŜeli wilgotność podłoŜy mineralnych (tynki, płyty g-k itp.) 
przewidzianych pod malowanie jest większa niŜ podano w tabeli 1. 

Tabela 1 Największa dopuszczalna wilgotność podłoŜy mineralnych przeznaczonych pod malowanie 

Lp. Rodzaj farby 
Największa wilgotność podłoŜa, 

w % masy 

1 
Farby dyspersyjne, na spoiwach Ŝywicznych 
rozcieńczalnych wodą 

4 

2 Farby na spoiwach Ŝywicznych rozpuszczalnikowych 3 

3 
Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami 
modyfikującymi w postaci suchych mieszanek 
rozcieńczalnych wodą lub w postaci ciekłej 

6 

4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4 

W pomieszczeniach zamkniętych przy pracach malarskich naleŜy zapewnić odpowiednią wentylację. 

5.5.  Wykonanie robót malarskich wewn ętrznych  
Roboty malarskie wewnątrz budynku moŜna rozpocząć, kiedy podłoŜa spełniają wymagania podane 
w pkt 5.2., a warunki w pkt 5.3. 
Pierwsze malowanie naleŜy wykonać po: 
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- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego 

ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem załoŜenia urządzeń sanitarnych oraz 
armatury oświetleniowej, 

- wykonaniu podłoŜy pod wykładziny podłogowe, 
- całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem jeśli stolarka nie została 

wykończona fabrycznie. 
Drugie malowanie moŜna wykonać po: 

- wykonaniu białego montaŜu 
- ułoŜeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i z tworzyw sztucznych) z przybiciem 

listew przyściennych i cokołów, 
- oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie. 

Prace malarskie naleŜy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb. 
Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, naleŜy zabezpieczyć 
i osłonić. 
Farby moŜna nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskiem pneumatycznym. Wykonywać malowanie 
dwuwarstwowo zgodnie z zaleceniami producenta (patrz karty techniczne). 
Podstawowe techniki malarskie 
Nakładanie pędzlem  

• Na podłoŜach mineralnych stosuje się tylko do malowania małych powierzchni (np. naroŜników) 
ze względu na niską wydajność;  

• Nakładanie farb o wysokiej lepkości (np. tiksotropowych) pędzlem moŜe powodować 
powstawanie charakterystycznych smug, które nie zanikają po wyschnięciu;  

• Nakładanie pędzlem jest uŜyteczne przy gruntowaniu, gdyŜ umoŜliwia dokładne wcieranie gruntu 
w podłoŜe.  

Nakładanie wałkiem  
• Metoda najbardziej popularna przy nakładaniu farb na podłoŜa mineralne, ze względu na prostotę 

i duŜą wydajność;  
• NaleŜy pamiętać o nakładaniu w kierunkach krzyŜujących się, aby pokryć wszystkie nierówności 

podłoŜa. 
Natrysk powietrzny  

• Metoda o duŜej wydajności, ale wymagająca bardziej skomplikowanego sprzętu;  
• NaleŜy pamiętać o przecedzeniu farby przed uŜyciem, aby usunąć ewentualne zanieczyszczenia 

mogące zatkać dyszę pistoletu. 
 
6.   Kontrola Jako ści Robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót   podano w  SST„Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.1. Badania w czasie robót 
Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne normami.   
Dostarczone na plac budowy materiały naleŜy kontrolować pod względem ich jakości. Farby i środki 
gruntujące powinny odpowiadać normom wymienionym w pkt 10.1 
Bezpośrednio przed uŜyciem naleŜy sprawdzić: 

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wyrobów z odpowiednią normą lub aprobatą 
techniczną, 

- termin przydatności do uŜycia podany na opakowaniu, 
- wygląd zewnętrzny farby w kaŜdym opakowaniu. 

Ocenę wyglądu zewnętrznego naleŜy przeprowadzić wizualnie. Farba powinna stanowić jednorodną w 
kolorze i konsystencji mieszaninę. 
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać: 
a/ w przypadku farb ciekłych: 

- skoagulowane spoiwo, 
- nieroztarte pigmenty 
- grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych), 
- koŜuch, 
- ślady pleśni, 
- trwały, nie dający się wymieszać osad, 
- nadmierne, utrzymujące się spienienie, 
- obce wytrącenia, 
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- zapach gnilny, 

b/ w przypadku farb w postaci suchych mieszanek: 
- zbrylenie, 
- obce wytrącenia, 
- zapach gnilny, 
- ślady pleśni 

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem 
nadzoru. Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez 
Inspektora. 
Wygląd powierzchni naleŜy ocenić wizualnie z odległości około 1 m w rozproszonym świetle dziennym 
lub sztucznym i ocenić czy zostały spełnione wymagania zawarte w pkt 5.2. i 5.3. Wilgotność podłoŜy 
cenić przy pomocy odpowiednich przyrządów. Wyniki kontroli podłoŜy naleŜy odnotować w formie 
protokołu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy. 
6.2. Badania w czasie odbioru 
Badanie powłok malarskich naleŜy przeprowadzić nie wcześniej niŜ 14 dni po ich wykonaniu. 
Ocenie podlega: 
- wygląd zewnętrzny - wizualnie w świetle rozproszonym z odległości około 0,5m. 

- zgodność barwy i połysku – przez porównanie w świetle rozproszonym wyschniętej powłoki z 
wzorcem producenta 

- odporność na wycieranie – przez lekkie pocieranie powierzchni szmatką lnianą lub bawełnianą w 
kolorze kontrastowym. Powłokę naleŜy uznać za odporną na wycieranie, jeŜeli nie wystąpiły na 
szmatce ślady farby 

- przyczepność powłoki  
- na podłoŜach mineralnych i włóknisto mineralnych przez wykonanie skalpelem siatki nacięć 

prostopadłych o boku 5 mm, po 10 oczek w kaŜdą stronę a następnie przetarciu pędzlem naciętej 
powłoki; przyczepność powłoki naleŜy uznać za dobrą, jeŜeli Ŝaden z kwadracików nie wypadnie 

- na podłoŜach drewnianych i metalowych zgodnie z normą PN-EN-ISO 2409 
- odporność na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie mokrą namydloną szczotką z twardej 

szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego pędzla; powłokę naleŜy 
uznać za odporną na zmywanie, jeŜeli piana mydlana nie ulegnie zabarwieniu oraz cała badana  
powłoka po wyschnięci będzie jednakowej barwy i bez prześwitów. 

Wyniki kontroli i badań powinny być odnotowane w formie protokołu z kontroli badań i wpisu do Dziennika 
Budowy. 
W przypadku gdy którekolwiek z wymagań stawianych powłokom nie jest spełnione, naleŜy uznać, Ŝe 
powłoki nie zostały wykonane prawidłowo i naleŜy wykonać działania korygujące, mające na celu 
usunięcie niezgodności. W tym celu w protokole kontroli i badań naleŜy określić zakres prac, rodzaje 
materiałów oraz sposoby doprowadzenia do zgodności powłoki z wymaganiami.  
 
7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem podłoŜa i farb, 
ustawieniem rusztowań oraz uporządkowaniem stanowiska. Ilość robót określa się na podstawie 
dokumentacji projektowej. 
 
8.Odbiór robót 
8.1.  Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Odbiór powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru 
na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. 
 
8.2 Odbiór podło Ŝa  

Zastosowane do przygotowania podłoŜa materiały  powinny odpowiadać wymaganiom 
państwowych norm. PodłoŜe powinno być przygotowane zgodnie z pkt 5.1. 
 
8.3 Odbiór robót malarskich : 
Podstawę do odbioru wykonania robót malarskich stanowi ich zgodność wykonania z dokumentacją 
projektową i zatwierdzonymi zmianami, dokonanymi w toku prowadzonych prac, podanymi w 
dokumentacji powykonawczej. 
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Zgodność wykonania robót stwierdza się na podstawie zgodności wyników badań kontrolnych z 
wymaganiami norm, aprobat technicznych, warunkami podanymi w pkt 5 i 6. 
Roboty malarskie wykonane nie zgodnie z wymienionymi wymaganiami mogą być odebrane pod 
warunkiem, Ŝe odstępstwa nie obniŜają właściwości uŜytkowych i komfortu ich uŜytkowania. W 
przeciwnym wypadku naleŜy je poprawić i przedstawić do ponownego odbioru. 
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić: 

- pełną dokumentację powykonawczą wraz z oświadczeniami stwierdzającymi zgodność w/w robót 
z projektem 

- protokoły badań kontrolnych oraz certyfikaty jakości materiałów i wyrobów, 
- stwierdzenie inspektora nadzoru, Ŝe wyniki przeprowadzonych badań robót były pozytywne. 

Protokół odbioru powinien zawierać: 
- zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia. 

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
9. Podstawa płatno ści 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 9. Płaci się za ustaloną ilość m2 robót malarskich wg ceny ryczałtowej, która obejmuje:  

- dostarczenie  i przygotowanie materiałów, 
- przygotowanie i oczyszczenie podłoŜa, 
- zagruntowanie podłoŜa, 
- przygotowanie farb, pomalowanie powierzchni 
- ustawienie i rozebranie rusztowań lub drabin malarskich, 
- oczyszczenie stanowiska pracy. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. NORMY 
PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne i alkaidowe. 
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malownia wnętrz budynków.. 
PN-ISO-9000  (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewniania  
    jakości i zarządzanie systemami zapewniania jakości. 
PN-62/C-81502  Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 
PN-69/B-10280 Ap1:1999          Roboty malarskie farbami wodnymi i emulsyjnymi. 
10.2. Inne materiały 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Część B – Roboty wykończeniowe, zeszyt 4 
„Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne”. wydane ITB – 2003r. 

Dokumentacje i specyfikacje w zamówieniach publicznych”, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa 
2005. 
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Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odb ioru Robót Budowlanych 
– DROGI i ZAGOSPODAROWANIE TERENU  

D-01.02.04  
Rozbiórka elementów dróg i chodników 

Kod CPV 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg  
1.Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót rozbiórkowych w ramach budowy: BUDOWA, ROZBUDOWA 
i MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ w  ZESPOLE SZKÓŁ GÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 
im. H.SIENKIEWICZA w SZYDŁOWCU, ul. ZAMKOWA 1, dz. nr ew. 4150. 

 
1.2. Zakres stosowania SST  

 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 

1.3. Zakres robót obj ętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z rozbiórką: 
− nawierzchni asfaltowej istniejących boisk 
− nawierzchni z podbudową na drodze dojazdowej, 
− rampy przy modernizowanym magazynie 
− warstw chodnika z trylinki, kostki betonowej i płyt chodnikowych 
− nawierzchni bieŜni sportowych (zachwaszczony ŜuŜel z piaskiem) 
− krawęŜników, obrzeŜy  

1.4. Określenia podstawowe 

 Określenia podstawowe podane w niniejszej SST  są zgodne z zamieszczonymi w SST B-00.00.00 
„ Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 

1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. Materiały  

Nie występują 

3. Sprzęt 

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

3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg, chodników moŜe być wykorzystany sprzęt 
podany poniŜej, lub inny zaakceptowany przez InŜyniera: 

-      spycharki, 
-      ładowarki, 
-      Ŝurawie samochodowe, 
-      samochody cięŜarowe, 
-      zrywarki, 
-      młoty pneumatyczne, 
-      piły mechaniczne, 
-      frezarki nawierzchni, 
-      koparki. 

4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST B-00.00.00  „Wymagania ogólne” pkt. 4. Materiał 
z rozbiórki moŜna przewozić dowolnym środkiem transportu. 
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5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad wykonania robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt. 5. 

5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych 
 Roboty rozbiórkowe elementów dróg, chodników, opasek obejmują usunięcie z terenu budowy 
wszystkich elementów wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacją projektową, SST lub 
wskazanych przez InŜyniera. 
 Jeśli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiórkowej, 
InŜynier moŜe polecić Wykonawcy sporządzenie takiej dokumentacji, w której zostanie określony 
przewidziany odzysk materiałów. 
 Roboty rozbiórkowe moŜna wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w SST lub 
przez InŜyniera. 
 Wszystkie elementy do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania 
zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on 
przewieźć je na miejsce określone w SST lub wskazane przez InŜyniera. 
 Elementy i materiały, które zgodnie z SST stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z 
terenu budowy. 

6. Kontrola jako ści robót 
 Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt. 6. 
 Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych 
oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 
  

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów dróg i chodników jest: 
−       dla nawierzchni i chodnika - m2 (metr kwadratowy), 
−       dla krawęŜnika, obrzeŜa - m (metr), 

8. Odbiór robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8. 

9. Podstawa płatno ści 

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

10. Przepisy zwi ązane  

10.1. Normy 

PN-B-04481  Grunty budowlane. Badanie próbek gruntów. 

BN-77/8931-12  Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NEOINVEST 

SSppeeccyyffiikkaaccjjaa  tteecchhnniicczznnaa  wwyykkoonnaanniiaa  ii  ooddbbiioorruu  rroobbóótt  bbuuddoowwllaannyycchh..    
BUDOWA, ROZBUDOWA i MODERNIZACJA 

INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ 
w  ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 

im. H.SIENKIEWICZA 
w SZYDŁOWCU, ul. ZAMKOWA 1, 

dz. nr ew. 4150 

strona 
 93/170 

 
D-01.02.02 

  Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej 
Kod CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę 

i roboty ziemne 
1.Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych ze zdjęciem warstwy ziemi urodzajnej w ramach inwestycji: 
BUDOWA, ROZBUDOWA i MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ w  ZESPOLE SZKÓŁ 
GÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. H.SIENKIEWICZA w SZYDŁOWCU, ul. ZAMKOWA 1, dz. nr ew. 4150. 

1.2.  Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy 

zlecaniu i realizacji robót ziemnych wymienionych w pkt. 1.1 

1.3. Zakres robót obj ętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia 

robót związanych z mechanicznym usunięciem warstwy ziemi urodzajnej (humusu)grubości śr. 20 cm. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w SST„ 

Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. Materiały 
Nie występują. 

3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
Przewidziane jest mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej przy uŜyciu sprzętu: spycharki, 
równiarki, zgarniarki, koparki 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

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

4.2. Transport ziemi urodzajnej 

Ziemię urodzajną przeznaczoną do wykorzystania w końcowej fazie budowy, do humusowania 
terenów zielonych i skarp nasypów po odspojeniu naleŜy przemieścić spycharką w wyznaczone miejsce 
na placu budowy. Pozostałą ilość naleŜy odwieźć samochodami samowyładowczymi w miejsce 
wskazane przez Urząd Miasta Lublin.  

5. Wykonanie robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad wykonania robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt. 5. 

Ziemię urodzajną naleŜy zdjąć na głębokość  średnio 0,20 m. Ziemię urodzajną przeznaczoną do 
wykorzystania w późniejszej fazie budowy naleŜy składować w regularnych pryzmach, zabezpieczonych 
przed zanieczyszczeniami. Nadmiar ziemi urodzajnej naleŜy odwieźć samochodami samowyładowczymi 
w miejsce wskazane przez Inwestora. 

6. Kontrola jako ści robót 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt. 6. Kontrola jakości robót będzie polegała na wizualnej ocenie prawidłowości ich wykonania. 

7. Obmiar robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 
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7.1. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową przy usuwaniu ziemi urodzajnej spycharkami jest 1 m2 określonej grubości 
warstwy. Jednostką obmiarową przy usuwaniu ziemi urodzajnej koparkami i odwiezieniu jej, jest 1 m3 
ziemi. 

8. Odbiór robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST B-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 8. 

9. Podstawa płatno ści 

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

10. Przepisy zwi ązane  

- nie dotyczy 
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D-04.01.01  

Koryto wraz z profilowaniem i zag ęszczaniem podło Ŝa 
Kod CPV 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg  

1.Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem 
podłoŜa gruntowego w ramach budowy: BUDOWA, ROZBUDOWA i MODERNIZACJA 
INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ w  ZESPOLE SZKÓŁ GÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. 
H.SIENKIEWICZA w SZYDŁOWCU, ul. ZAMKOWA 1, dz. nr ew. 4150. 

 
1.2. Zakres stosowania SST  

 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 

1.3. Zakres robót obj ętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z wykonaniem koryta przeznaczonego do ułoŜenia konstrukcji nawierzchni na: 

 - drogi wewnętrznej oraz placu manewrowego 

 - parkingu 

 - chodnikach 

 - boiska wielofunkcyjnego 

 - boiska do piłki plaŜowej 

 - „ścieŜki zdrowia” 

 - stanowiska do pchnięcia kulą 

 - bieŜni lekkoatletycznej 

1.4. Określenia podstawowe 

 Określenia podstawowe podane w niniejszej SST  są zgodne z zamieszczonymi w SST B-00.00.00 
„ Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 

1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. Materiały  

Nie występują 

3. Sprzęt 

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

3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoŜa powinien wykazać się 

moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 
-      równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; InŜynier moŜe 

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

-      koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt), 
-      walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 
Stosowany sprzęt nie moŜe spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoŜa. 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
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Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST B-00.00.00  „Wymagania ogólne” pkt. 4. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad wykonania robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt. 5. 

5.2.  Warunki przyst ąpienia do robót 
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoŜa 

bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze 
przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoŜa jest moŜliwe wyłącznie za 
zgodą InŜyniera w korzystnych warunkach atmosferycznych. 

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłoŜu nie moŜe odbywać się 
ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 

5.3. Wykonanie koryta 
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej 

przygotowane. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umoŜliwiać naciągnięcie sznurków lub linek 
do wytyczenia robót w odstępach nie większych niŜ co 10 metrów. 

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

Koryto moŜna wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na 
przykład w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być zaakceptowany przez 
InŜyniera. 

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami 
dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce wskazane 
przez InŜyniera. Profilowanie i zagęszczenie podłoŜa naleŜy wykonać zgodnie z zasadami określonymi 
w pkt 5.4. 

5.4. Profilowanie i zag ęszczanie podło Ŝa 
Przed przystąpieniem do profilowania podłoŜe powinno być oczyszczone ze wszelkich 

zanieczyszczeń. Po oczyszczeniu powierzchni podłoŜa naleŜy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu 
umoŜliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoŜa. Zaleca się, aby rzędne 
terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyŜsze niŜ projektowane rzędne podłoŜa. 

JeŜeli powyŜszy warunek nie jest spełniony i występują zaniŜenia poziomu w podłoŜu 
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoŜe na głębokość zaakceptowaną 
przez InŜyniera, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy 
korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do 
uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia, określonych w tablicy 1. 

Do profilowania podłoŜa naleŜy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany 
w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez InŜyniera. 

Bezpośrednio po profilowaniu podłoŜa naleŜy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie 
podłoŜa naleŜy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od podanego 
w tablicy 1. Wskaźnik zagęszczenia naleŜy określać zgodnie z BN-77/8931-12 . 

 
Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoŜa (Is)  

Strefa korpusu Minimalna wartość Is  

Górna warstwa o grubości 20 
cm 

1,00 

Na głębokości od 20 do 50 cm 
od powierzchni podłoŜa 

  
0,97 

  
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoŜe uniemoŜliwia przeprowadzenie 

badania zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia naleŜy oprzeć na metodzie obciąŜeń płytowych. NaleŜy 
określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoŜa według BN-64/8931-02. Stosunek wtórnego 
i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 

Wilgotność gruntu podłoŜa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej 
z tolerancją od -20% do +10%. 
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5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zag ęszczonego podło Ŝa 

PodłoŜe (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie.
 JeŜeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa nastąpi przerwa w 
robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on 
zabezpieczyć podłoŜe przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłoŜenie folii lub w inny 
sposób zaakceptowany przez InŜyniera. JeŜeli wyprofilowane i zagęszczone podłoŜe uległo 
nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej warstwy moŜna przystąpić dopiero po jego 
naturalnym osuszeniu.  Po osuszeniu podłoŜa InŜynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci 
wykonanie niezbędnych napraw. JeŜeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to 
naprawę wykona on na własny koszt. 

6. Kontrola jako ści robót 
6.1. Ogólne wymagania  dotyczące kontroli jakości robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt. 6. 

6.2. Badania w czasie robót 

6.2.1. Szerokość koryta (profilowanego podłoŜa) 

 Szerokość koryta i profilowanego podłoŜa nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej 
niŜ +10 cm i -5 cm. 

6.2.2. Równość koryta (profilowanego podłoŜa) 

 Nierówności podłuŜne koryta i profilowanego podłoŜa naleŜy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z 
normą BN-68/8931-04 [4]. Nierówności poprzeczne naleŜy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności nie 
mogą przekraczać 20 mm. 

6.2.3. Spadki poprzeczne 

 Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoŜa powinny być zgodne z dokumentacją projektową 
z tolerancją ± 0,5%. 

6.2.4. Rzędne wysokościowe 

 RóŜnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoŜa i rzędnymi 
projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm. 

6.2.5. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoŜa) 

 Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoŜa określony wg BN-77/8931-12.  Jeśli 
jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to wartość 
stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 
nie powinna być większa od 2,2. 
 Wilgotność w czasie zagęszczania naleŜy badać według PN-B-06714-17. Wilgotność gruntu 
podłoŜa powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do + 10%. 

6.3. Zasady post ępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (pro filowanego podło Ŝa) 
 Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych powinny być 
naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie. 
Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego koryta. 

8. Odbiór robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami InŜyniera, 
jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 
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9. Podstawa płatno ści 

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

10. Przepisy zwi ązane  

Normy 

PN-B-04481  Grunty budowlane. Badanie próbek gruntów. 

PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Oznaczenia statyczne  
    i projektowanie. 

PN-/B-06714-17   Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i 
podłoŜa przez obciąŜenie płytą. 

BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 

BN-77/8931-12   Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
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D-04.02.01  

WARSTWY  z PIASKU 
Kod CPV 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg 

 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania  dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem warstwy  z piasku dla inwestycji: BUDOWA, 
ROZBUDOWA i MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ w  ZESPOLE SZKÓŁ 
GÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. H.SIENKIEWICZA w SZYDŁOWCU, ul. ZAMKOWA 1, dz. nr ew. 4150.  

1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót drogowych. 

1.3. Zakres robót obj ętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z wykonywaniem warstw z gruboziarnistego piasku gr.15 cm pod nawierzchnie: 
-  boiska wielofunkcyjnego  
-  „ścieŜki zdrowia” 
-  stanowiska do pchnięcia kulą 
-  bieŜni lekkoatletycznej 
-  boiska do siatkówki plaŜowej 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z definicjami podanymi w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
1.4.  

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST B-
00.00.00 „ Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Rodzaje materiałów 
 Materiałem stosowanym wg projektu jest piasek gruboziarnisty. 

2.3. Wymagania dla kruszywa 
 Kruszywa do wykonania warstw odcinających powinny spełniać następujące warunki: 
a) szczelności, określony zaleŜnością: 

15

85
5

D

d
≤

 
gdzie: 
D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy z piasku  
d85  - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoŜa. 
b) zagęszczalności, określony zaleŜnością: 

U
d

d
= ≥60

10

5
 

gdzie: 
U - wskaźnik róŜnoziarnistości, 
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d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwę piasku, 
d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwę piasku. 

  Piasek stosowany do wykonywania warstw odcinających powinien spełniać wymagania normy PN-
B-11113 dla gatunku 1 i 2. 

2.4. Składowanie kruszywa 
  JeŜeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy z piasku nie jest wbudowane bezpośrednio 

po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania, to Wykonawca robót 
powinien zabezpieczyć kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami 
kamiennymi. PodłoŜe w miejscu składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione. 

3. SPRZĘT 

 3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 
 Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy z piasku powinien wykazać się moŜliwością 

korzystania z następującego sprzętu: 
-      równiarek, 
-      walców statycznych, 
-      płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych. 
 

4.  TRANSPORT 
 Wymagania dotyczące transportu podano w SST B-00.00.00 „ Wymagania ogólne” pkt 4.                
Kruszywa moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

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

5.2. Przygotowanie podło Ŝa 
 PodłoŜe gruntowe powinno spełniać wymagania określone w SST D-04.01.01 „Koryto wraz 
z profilowaniem i zagęszczaniem podłoŜa”. 
 Warstwa z piasku powinna być wytyczona w sposób umoŜliwiający wykonanie zgodnie 
z dokumentacją projektową, z tolerancjami określonymi w niniejszej specyfikacji. 

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

5.4. Utrzymanie warstwy z piasku 
 Warstwa z paisku po wykonaniu, a przed ułoŜeniem następnej warstwy powinna być utrzymywane 
w dobrym stanie. 
 W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla wykonania wyŜej 
leŜącej warstwy nawierzchni. 
 Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąŜa Wykonawcę robót. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych 
do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań InŜynierowi. Badania te powinny obejmować 
wszystkie właściwości kruszywa określone w p. 2.3. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Szerokość warstwy 

Szerokość warstwy nie moŜe się róŜnić od szerokości projektowanej o więcej niŜ +10 cm, -5 cm. 

6.3.2. Równość warstwy 

 Nierówności podłuŜne warstwy z piasku naleŜy mierzyć 4 metrową łatą, zgodnie z normą BN-
68/8931-04. Nierówności poprzeczne warstwy odcinającej naleŜy mierzyć 4 metrową łatą. 
 Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 

6.3.3. Spadki poprzeczne 

 Spadki poprzeczne warstwy piasku na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową z tolerancją ± 0,5%. 

6.3.4. Rzędne wysokościowe 

 RóŜnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać +1 cm i -2 cm. 

6.3.5. Grubość warstwy 

 Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z tolerancją +1 cm, 
-2 cm. 
 Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę 
warstwy przez spulchnienie warstwy na głębokość co najmniej 10 cm, uzupełnienie nowym materiałem 
o odpowiednich właściwościach, wyrównanie i ponowne zagęszczenie. 
 Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar 
i ocena grubości warstwy, według wyŜej podanych zasad na koszt Wykonawcy. 

6.3.6. Zagęszczenie warstwy 
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 Wskaźnik zagęszczenia warstwy z paisku określony wg BN-77/8931-12 nie powinien być mniejszy 
od 1. 
 JeŜeli jako kryterium dobrego zagęszczenia warstwy stosuje się porównanie wartości modułów 
odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie 
z normą BN-64/8931-02 , nie powinna być większa od 2,2. 
 Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczenia naleŜy badać według PN-B-06714-17. Wilgotność 
kruszywa powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 

6.4. Zasady post ępowania z odcinkami wadliwie wykonanymi 
 Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych 
w p. 6.3, powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane 
i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest 
niedopuszczalne. 
 
 7. OBMIAR ROBÓT 

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

7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy z piasku. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST B-00.00.00 „ Wymagania ogólne” pkt 8. Roboty uznaje 
się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary 
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZ ĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST B-00.00.00 „ Wymagania ogólne” 
pkt 9. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 
PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Oznaczenia statyczne  
    i projektowanie. 
PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. świr   
    i mieszanka. 
PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 
    Wymagania techniczne. 
PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 
PN-B-06714-17   Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
BN-77/8931-12   Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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D-04.05.01  

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem  
o Rm=2,5 MPa i Rm=1,5 MPa 

Kod CPV 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg  
1.Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ramach 
budowy: BUDOWA, ROZBUDOWA i MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ w  ZESPOLE 
SZKÓŁ GÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. H.SIENKIEWICZA w SZYDŁOWCU, ul. ZAMKOWA 1, dz. nr ew. 
4150.  

1.2. Zakres stosowania SST  

 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 

1.3. Zakres robót obj ętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z wykonaniem: 

- podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa gr.20 cm – pod nawierzchnię drogi 
wewnętrznej, placu manewrowego oraz miejsc parkingowych 

- podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o RM=1,5 MPa gr. 15 cm – pod nawierzchnie 
chodników 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem  - jedna lub dwie warstwy zagęszczonej 
mieszanki cementowo-gruntowej, która po osiągnięciu właściwej wytrzymałości na ściskanie, stanowi 
fragment nośnej części nawierzchni drogowej. 

1.4.2. Mieszanka cementowo-gruntowa  - mieszanka gruntu, cementu i wody, a w razie potrzeby 
równieŜ dodatków ulepszających, np. popiołów lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych 
w optymalnych ilościach. 

1.4.3. Grunt stabilizowany cementem  - mieszanka cementowo-gruntowa zagęszczona i stwardniała w 
wyniku ukończenia procesu wiązania cementu. 

1.4.4. Kruszywo stabilizowane cementem  - mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody, 
a w razie potrzeby dodatków ulepszających, np. popiołów lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w 
optymalnych ilościach, zagęszczona i stwardniała w wyniku ukończenia procesu wiązania cementu. 

1.4.5. Podło Ŝe gruntowe ulepszone cementem  - jedna lub dwie warstwy zagęszczonej mieszanki 
cementowo-gruntowej, na której układana jest warstwa podbudowy. 

1.4.6. Pozostałe okre ślenia  są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. Materiały  

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST B-
00.00.00 pkt 2. 
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2.2. Cement 
 NaleŜy stosować cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701, portlandzki z dodatkami wg PN-B-
19701 lub hutniczy wg PN-B-19701. 
 Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1. 

Tablica 1. Właściwości mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-B-19701 [11] 

Klasa cementu 
Lp. Właściwości 

32,5 

1 Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej 
niŜ: 
- cement portlandzki bez dodatków 

  

16 

  - cement hutniczy 16 

  - cement portlandzki z dodatkami 16 

2 Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 28 dniach, nie 
mniej niŜ: 

32,5 

3 Czas wiązania: 
- początek wiązania, najwcześniej po upływie, min. 

  

60 

  - koniec wiązania, najpóźniej po upływie, h 12 

4 Stałość objętości, mm, nie więcej niŜ 10 

  
 Badania cementu naleŜy wykonać zgodnie z PN-B-04300. 
 Przechowywanie cementu powinno odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08. W przypadku, gdy czas 
przechowywania cementu będzie dłuŜszy od trzech miesięcy, moŜna go stosować za zgodą InŜyniera 
tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykaŜą jego przydatność do robót. 

2.3. Grunty 
 Przydatność gruntów przeznaczonych do stabilizacji cementem naleŜy ocenić na podstawie 
wyników badań laboratoryjnych, wykonanych według metod podanych w PN-S-96012. 
 Do wykonania podbudów z gruntów stabilizowanych cementem naleŜy stosować grunty spełniające 
wymagania podane w tablicy 2. 
 Grunt moŜna uznać za przydatny do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badań laboratoryjnych 
wykaŜą, Ŝe wytrzymałość na ściskanie i mrozoodporność próbek gruntu stabilizowanego są zgodne z 
wymaganiami określonymi w p. 2.6 tablica 4. 

Tablica 2. Wymagania dla gruntów przeznaczonych do stabilizacji cementem wg PN-S-96012 

Lp. Właściwości Wymagania Badania według 

1 Uziarnienie 
a)     ziarn przechodzących przez sito # 40 mm,           

% (m/m), nie mniej niŜ: 
b)    ziarn przechodzących przez sito # 20 mm,             

% (m/m), powyŜej 
c)     ziarn przechodzących przez sito # 4 mm,             

% (m/m), powyŜej 
d)    cząstek mniejszych od 0,002 mm, % 

(m/m), poniŜej 

  
  

100 
  

85 
  

50 
20 

  
  
  
  

PN-B-04481 

2 Granica płynności, % (m/m), nie więcej niŜ: 40 PN-B-04481 

3 Wskaźnik plastyczności, % (m/m), nie więcej 
niŜ: 

15 PN-B-04481  

4 Odczyn pH od 5 do 8 PN-B-04481 

5 Zawartość części organicznych, % (m/m), nie 
2 PN-B-04481 [2] 
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więcej niŜ: 

6 Zawartość siarczanów, w przeliczeniu na SO3,            
% (m/m), nie więcej niŜ: 1 PN-B-06714-28  

  
  Grunty nie spełniające wymagań określonych w tablicy 2, mogą być poddane stabilizacji po 
uprzednim ulepszeniu chlorkiem wapniowym, wapnem, popiołami lotnymi. 
 Grunty o granicy płynności od 40 do 60 % i wskaźniku plastyczności od 15 do 30 % mogą być 
stabilizowane cementem dla podbudów pomocniczych pod warunkiem uŜycia specjalnych maszyn, 
umoŜliwiających ich rozdrobnienie i przemieszanie z cementem. 
 Dodatkowe kryteria oceny przydatności gruntu do stabilizacji cementem; zaleca się uŜycie gruntów 
o: 
−       wskaźniku piaskowym od 20 do 50, wg BN-64/8931-01, 
−      zawartości ziaren pozostających na sicie # 2 mm - co najmniej 30%, 
−       zawartości ziaren przechodzących przez sito 0,075 mm - nie więcej niŜ 15%. 
 Decydującym sprawdzianem przydatności gruntu do stabilizacji cementem są wyniki wytrzymałości 
na ściskanie próbek gruntu stabilizowanego cementem. 

2.4. Woda 
 Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem i ewentualnie do pielęgnacji 
wykonanej warstwy powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-32250. Bez badań laboratoryjnych moŜna 
stosować wodociągową wodę pitną. Gdy woda pochodzi z wątpliwych źródeł nie moŜe być uŜyta do 
momentu jej przebadania, zgodnie z wyŜej podaną normą lub do momentu porównania wyników 
wytrzymałości na ściskanie próbek gruntowo-cementowych wykonanych z wodą wątpliwą i z wodą 
wodociągową. Brak róŜnic potwierdza przydatność wody do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem. 

2.5. Dodatki ulepszaj ące 
 Przy stabilizacji gruntów cementem, w przypadkach uzasadnionych, stosuje się następujące 
dodatki ulepszające: 
−     wapno wg PN-B-30020, 
−      popioły lotne wg PN-S-96035, 
−      chlorek wapniowy wg PN-C-84127. 
 Za zgodą InŜyniera mogą być stosowane inne dodatki o sprawdzonym działaniu, posiadające 
aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę. 

2.6. Grunt stabilizowany cementem 
 W zaleŜności od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni, wytrzymałość gruntu lub kruszywa 
stabilizowanego cementem wg PN-S-96012, powinna spełniać wymagania określone w tablicy 4. 

Tablica 4. Wymagania dla gruntów lub kruszyw stabilizowanych cementem dla poszczególnych warstw 
podbudowy i ulepszonego podłoŜa 

  
Lp. 

Rodzaj warstwy w konstrukcji 
nawierzchni drogowej 

Wytrzymałość na 
ściskanie próbek 

nasyconych wodą (MPa) 

Wskaźnik 
mrozoodporności  

    po 7 
dniach 

po 28 
dniach 

 

1 Podbudowa zasadnicza dla KR1  od 1,6 

do 2,2 

od 2,5 

do 5,0 
0,7 

2 Dolna część warstwy ulepszonego 
podłoŜa gruntowego w przypadku 
posadowienia konstrukcji nawierzchni 
na podłoŜu z gruntów wątpliwych 
i wysadzinowych 

  

- 

  

od 0,5 

do 1,5 

  

3. Sprzęt 
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Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST B-00.00.00  „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
 Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy stabilizowanej cementem powinien wykazać 
się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 
a) w przypadku wytwarzania mieszanek kruszynowo - spoiwowych w mieszarkach: 
− mieszarek stacjonarnych, 
− układarek lub równiarek do rozkładania mieszanki, 
− walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania, 
− zagęszczarek płytowych, ubijaków mechanicznych lub małych walców wibracyjnych do zagęszczania 

w miejscach trudnodostępnych, 
b) w przypadku wytwarzania mieszanek gruntowo-spoiwowych na miejscu: 
− mieszarek jedno lub wielowirnikowych do wymieszania gruntu ze spoiwami, 
− spycharek, równiarek lub sprzętu rolniczego (pługi, brony, kultywatory) do spulchniania gruntu, 
− cięŜkich szablonów do wyprofilowania warstwy, 
− rozsypywarek wyposaŜonych w osłony przeciwpylne i szczeliny o regulowanej szerokości do 

rozsypywania spoiw, 
− przewoźnych zbiorników na wodę, wyposaŜonych w urządzenia do równomiernego i kontrolowanego 

dozowania wody, 
− walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania, 
− zagęszczarek płytowych, ubijaków mechanicznych lub małych walców wibracyjnych do zagęszczania 

w miejscach trudnodostępnych. 

4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST B-00.00.00  „Wymagania ogólne” pkt. 4. 
 Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08. 
 Mieszankę kruszynowo -spoiwową moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu, w sposób 
zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, rozsegregowaniem i wysuszeniem lub nadmiernym  
zawilgoceniem. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST B-00.00.00 pkt 5. 

5.2. Warunki przyst ąpienia do robót 
 Podbudowa z gruntu lub piasku stabilizowanego cementem nie moŜe być wykonywana wtedy, gdy 
podłoŜe jest zamarznięte i podczas opadów deszczu. Nie naleŜy rozpoczynać stabilizacji gruntu lub 
piasku cementem, jeŜeli prognozy meteorologiczne wskazują na moŜliwy spadek temperatury poniŜej 
5oC w czasie najbliŜszych 7 dni. 

5.3. Przygotowanie podło Ŝa 
 Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane. 
 Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umoŜliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do 
wytyczenia robót w odstępach nie większych niŜ co 10 m. 
 JeŜeli warstwa mieszanki gruntu ze spoiwami hydraulicznymi ma być układana w prowadnicach, to 
po wytyczeniu podbudowy naleŜy ustawić na podłoŜu prowadnice w taki sposób, aby wyznaczały one 
ściśle linie krawędzi układanej warstwy  według dokumentacji projektowej. Wysokość prowadnic powinna 
odpowiadać grubości warstwy mieszanki gruntu ze spoiwami hydraulicznymi, w stanie niezagęszczonym. 
Prowadnice powinny być ustawione stabilnie, w sposób wykluczający ich przesuwanie się pod wpływem 
oddziaływania maszyn uŜytych do wykonania warstwy. 

5.4. Skład mieszanki cementowo-gruntowej  
 Zawartość cementu w mieszance nie moŜe przekraczać wartości podanych w tablicy 5. Zaleca się 
taki dobór mieszanki, aby spełnić wymagania wytrzymałościowe określone w p. 2.6 tablica 4, przy jak 
najmniejszej zawartości cementu. 

Tablica 5. Maksymalna zawartość cementu w mieszance cementowo-gruntowej dla poszczególnych 
warstw podbudowy  
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Lp. 
  

Kategoria 
Maksymalna zawartość cementu, % w stosunku do 

masy suchego gruntu lub piasku 
  ruchu podbudowa 

zasadnicza 
podbudowa 
pomocnicza 

ulepszone 
podłoŜe 

1 KR 1 8 10 10 
   
 Zawartość wody w mieszance powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według 
normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481, z tolerancją +10%, -20% jej wartości. 
 Zaprojektowany skład mieszanki powinien zapewniać otrzymanie w czasie budowy właściwości 
gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem zgodnych z wymaganiami określonymi w tablicy 4. 

5.5. Stabilizacja metod ą mieszania na miejscu 
 Do stabilizacji gruntu metodą mieszania na miejscu moŜna uŜyć specjalistycznych mieszarek 
wieloprzejściowych lub jednoprzejściowych albo maszyn rolniczych. 
 Grunt przewidziany do stabilizacji powinien być spulchniony i rozdrobniony. 
 Po spulchnieniu gruntu naleŜy sprawdzić jego wilgotność i w razie potrzeby ją zwiększyć w celu 
ułatwienia rozdrobnienia. Woda powinna być dozowana przy uŜyciu beczkowozów zapewniających 
równomierne i kontrolowane dozowanie. Wraz z wodą moŜna dodawać do gruntu dodatki ulepszające 
rozpuszczalne w wodzie, np. chlorek wapniowy. 
 JeŜeli wilgotność naturalna gruntu jest większa od wilgotności optymalnej o więcej niŜ 10% jej 
wartości, grunt powinien być osuszony przez mieszanie i napowietrzanie w czasie suchej pogody. 
 Po spulchnieniu i rozdrobnieniu gruntu naleŜy dodać i przemieszać z gruntem dodatki ulepszające, 
np. wapno lub popioły lotne, w ilości określonej w recepcie laboratoryjnej, o ile ich uŜycie jest 
przewidziane w tejŜe recepcie. 
 Cement naleŜy dodawać do rozdrobnionego i ewentualnie ulepszonego gruntu w ilości ustalonej w 
recepcie laboratoryjnej. Cement i dodatki ulepszające powinny być dodawane przy uŜyciu rozsypywarek 
cementu lub w inny sposób zaakceptowany przez InŜyniera. 
 Grunt powinien  być wymieszany z cementem w sposób zapewniający jednorodność na określoną 
głębokość, gwarantującą uzyskanie projektowanej grubości warstwy po zagęszczeniu. W przypadku 
wykonywania stabilizacji w prowadnicach, szczególną uwagę naleŜy zwrócić na jednorodność 
wymieszania gruntu w obrębie skrajnych pasów o szerokości od 30 do 40 cm, przyległych do prowadnic.  
 Po wymieszaniu gruntu z cementem naleŜy sprawdzić wilgotność mieszanki. JeŜeli jej wilgotność 
jest mniejsza od optymalnej o więcej niŜ 20%, naleŜy dodać odpowiednią ilość wody i mieszankę 
ponownie dokładnie wymieszać. Wilgotność mieszanki przed zagęszczeniem nie moŜe róŜnić się od 
wilgotności optymalnej o więcej niŜ +10%, -20% jej wartości. 
 Czas od momentu rozłoŜenia cementu na gruncie do momentu zakończenia mieszania nie 
powinien być dłuŜszy od 2 godzin. 
 Po zakończeniu mieszania naleŜy powierzchnię warstwy wyrównać i wyprofilować do wymaganych 
w dokumentacji projektowej rzędnych oraz spadków poprzecznych i podłuŜnych. Do tego celu naleŜy 
uŜyć równiarek i wykorzystać prowadnice podłuŜne, układane kaŜdorazowo na odcinku roboczym. Od 
uŜycia prowadnic moŜna odstąpić przy zastosowaniu specjalistycznych mieszarek i technologii 
gwarantującej odpowiednią równość warstwy, po uzyskaniu zgody InŜyniera. Po wyprofilowaniu naleŜy 
natychmiast przystąpić do zagęszczania warstwy. Zagęszczenie naleŜy przeprowadzić w sposób 
określony w p. 5.8. 

5.6. Stabilizacja metod ą mieszania w mieszarkach stacjonarnych 
 Składniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszające, powinny być dozowane w ilości 
określonej w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna być wyposaŜona w urządzenia do 
wagowego dozowania kruszywa lub gruntu i cementu oraz objętościowego dozowania wody. 
 Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien być krótszy od 1 minuty, o ile krótszy czas 
mieszania nie zostanie dozwolony przez InŜyniera po wstępnych próbach. W mieszarkach typu ciągłego 
prędkość podawania materiałów powinna być ustalona i na bieŜąco kontrolowana w taki sposób, aby 
zapewnić jednorodność mieszanki. 
 Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej z tolerancją +10% i -20% jej 
wartości. 
 Przed ułoŜeniem mieszanki naleŜy ustawić prowadnice i podłoŜe zwilŜyć wodą. 
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 Mieszanka dowieziona z wytwórni powinna być układana przy pomocy układarek lub równiarek. 
Grubość układania mieszanki powinna być taka, aby zapewnić uzyskanie wymaganej grubości warstwy 
po zagęszczeniu. 
 Przed zagęszczeniem warstwa powinna być wyprofilowana do wymaganych rzędnych, spadków 
podłuŜnych i poprzecznych. Przy uŜyciu równiarek do rozkładania mieszanki naleŜy wykorzystać 
prowadnice, w celu uzyskania odpowiedniej równości profilu warstwy. Od uŜycia prowadnic moŜna 
odstąpić przy zastosowaniu technologii gwarantującej odpowiednią równość warstwy, po uzyskaniu 
zgody InŜyniera. Po wyprofilowaniu naleŜy natychmiast przystąpić do zagęszczania warstwy. 

5.7. Grubo ść warstwy 
 Orientacyjna grubość poszczególnych warstw podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem nie 
powinna przekraczać: 
−       15 cm - przy mieszaniu na miejscu sprzętem rolniczym, 
−       18 cm - przy mieszaniu na miejscu sprzętem specjalistycznym, 
−       22 cm - przy mieszaniu w mieszarce stacjonarnej. 
 JeŜeli projektowana grubość warstwy podbudowy jest większa od maksymalnej, to stabilizację 
naleŜy wykonywać w dwóch warstwach. 
 JeŜeli stabilizacja będzie wykonywana w dwóch lub więcej warstwach, to tylko najniŜej połoŜona 
warstwa moŜe być wykonana przy zastosowaniu technologii mieszania na miejscu. Wszystkie warstwy 
leŜące wyŜej powinny być wykonywane według metody mieszania w mieszarkach stacjonarnych. 
 Warstwy podbudowy zasadniczej powinny być wykonywane według technologii mieszania 
w mieszarkach stacjonarnych. 

5.8. Zagęszczanie 
 Zagęszczanie warstwy gruntu lub piasku stabilizowanego cementem naleŜy prowadzić przy uŜyciu 
walców gładkich, wibracyjnych lub ogumionych, w zestawie wskazanym w SST. 
 Zagęszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i przesuwać 
pasami podłuŜnymi, częściowo nakładającymi się w stronę osi jezdni. Zagęszczenie warstwy o 
jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od niŜej połoŜonej krawędzi i przesuwać 
pasami podłuŜnymi, częściowo nakładającymi się, w stronę wyŜej połoŜonej krawędzi. Pojawiające się w 
czasie zagęszczania zaniŜenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, muszą być natychmiast 
naprawiane przez wymianę mieszanki  na pełną głębokość, wyrównanie i ponowne zagęszczenie. 
Powierzchnia zagęszczonej warstwy powinna mieć prawidłowy przekrój poprzeczny i jednolity wygląd. 
 W przypadku technologii mieszania w mieszarkach stacjonarnych operacje zagęszczania i obróbki 
powierzchniowej muszą być zakończone przed upływem dwóch godzin od chwili dodania wody do 
mieszanki. 
 W przypadku technologii mieszania na miejscu, operacje zagęszczania i obróbki powierzchniowej 
muszą być zakończone nie później niŜ w ciągu 5 godzin, licząc od momentu rozpoczęcia mieszania 
gruntu z cementem. 
 Zagęszczanie naleŜy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia mieszanki określonego 
wg BN-77/8931-12 nie mniejszego od podanego w PN-S-96012 i SST. 
 Specjalną uwagę naleŜy poświęcić zagęszczeniu mieszanki w sąsiedztwie spoin roboczych 
podłuŜnych i poprzecznych oraz wszelkich urządzeń obcych. 
 Wszelkie miejsca luźne, rozsegregowane, spękane podczas zagęszczania lub w inny sposób 
wadliwe, muszą być naprawione przez zerwanie warstwy na pełną grubość, wbudowanie nowej 
mieszanki o odpowiednim składzie i ponowne zagęszczenie. Roboty te są wykonywane na koszt 
Wykonawcy. 

5.9. Spoiny robocze 
 W miarę moŜliwości naleŜy unikać podłuŜnych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy na 
całej szerokości. 
 Jeśli jest to niemoŜliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem kolejnego 
pasa  naleŜy pionową krawędź wykonanego pasa zwilŜyć wodą. Przy warstwie wykonanej bez prowadnic 
w ułoŜonej i zagęszczonej mieszance, naleŜy niezwłocznie obciąć pionową krawędź. Po zwilŜeniu jej 
wodą naleŜy wbudować kolejny pas. W podobny sposób naleŜy wykonać poprzeczną spoinę roboczą na 
połączeniu działek roboczych. Od obcięcia pionowej krawędzi w wykonanej mieszance moŜna odstąpić 
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wtedy, gdy czas pomiędzy zakończeniem zagęszczania jednego pasa, a rozpoczęciem wbudowania 
sąsiedniego pasa, nie przekracza 60 minut. 
 JeŜeli w niŜej połoŜonej warstwie występują spoiny robocze, to spoiny w warstwie leŜącej wyŜej 
powinny być względem nich przesunięte o co najmniej 30 cm dla spoiny podłuŜnej i 1 m dla spoiny 
poprzecznej. 

5.10. Pielęgnacja warstwy z gruntu lub piasku stabilizowanego cementem 
 Pielęgnacja powinna być przeprowadzona według jednego z następujących sposobów: 
a) skropienie warstwy emulsją asfaltową, albo asfaltem D200 lub D300 w ilości od 0,5 do 1,0 kg/m2, 
b) skropienie specjalnymi preparatami powłokotwórczymi posiadającymi aprobatę techniczną wydaną 

przez uprawnioną jednostkę, po uprzednim zaakceptowaniu ich uŜycia przez InŜyniera, 
c) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodą w ciągu dnia, w czasie co 

najmniej 7 dni, 
d) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalną folią z tworzywa sztucznego, ułoŜoną na zakład 

o szerokości  co najmniej 30 cm i zabezpieczoną przed zerwaniem z powierzchni warstwy przez wiatr, 
e) przykrycie warstwą piasku lub grubej włókniny technicznej i utrzymywanie jej w stanie wilgotnym 

w czasie co najmniej 7 dni. 
 Inne sposoby pielęgnacji, zaproponowane przez Wykonawcę i inne materiały przeznaczone do 
pielęgnacji mogą być zastosowane po uzyskaniu akceptacji InŜyniera. 
 Nie naleŜy dopuszczać Ŝadnego ruchu pojazdów i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni po 
wykonaniu.  Po tym czasie ewentualny ruch technologiczny moŜe odbywać się wyłącznie za zgodą 
InŜyniera. 

5.11. Utrzymanie podbudowy i ulepszonego podło Ŝa 
 Podbudowa po wykonaniu, a przed ułoŜeniem następnej warstwy, powinny być utrzymywane w 
dobrym stanie. JeŜeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą InŜyniera, gotową podbudowę do 
ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez 
ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy  obciąŜa Wykonawcę robót.  
 Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia bieŜących napraw podbudowy   uszkodzonej 
wskutek oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak opady deszczu i śniegu oraz mróz. 
 Wykonawca jest zobowiązany wstrzymać ruch budowlany po okresie intensywnych opadów 
deszczu, jeŜeli wystąpi moŜliwość uszkodzenia podbudowy. 
 Warstwa stabilizowana spoiwami hydraulicznymi powinna być przykryta przed zimą warstwą 
nawierzchni lub zabezpieczona przed niszczącym działaniem czynników atmosferycznych w inny sposób 
zaakceptowany przez InŜyniera. 
 

6. Kontrola jako ści robót 
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt. 6. 

6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania spoiw i gruntów  
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań InŜynierowi w celu akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

 Częstotliwość oraz zakres badań  i pomiarów w czasie wykonywania podbudowy stabilizowanych 
spoiwami  podano w tablicy 1. 

Tablica 1. Częstotliwość badań i pomiarów 

    Częstotliwość badań 
  

Lp. 

  

Wyszczególnienie badań 

  

Minimalna 
liczba 

badań na 

Maksymalna 
powierzchnia 
podbudowy 
lub 
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dziennej 
działce 

roboczej 

ulepszonego 
podłoŜa 
przypadająca 
na jedno 
badanie 

1 Uziarnienie mieszanki gruntu lub kruszywa     
2 Wilgotność mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwem     
3 Rozdrobnienie gruntu 1) 2 600 m2 
4 Jednorodność i głębokość wymieszania 2)     
5 Zagęszczenie warstwy     

6 Grubość podbudowy  3 400 m2 

7 Wytrzymałość na ściskanie 
− 7 i 28-dniowa przy stabilizacji cementem  

  
6 próbek 

  
 400 m2 

8 Mrozoodporność 3) 
przy projektowaniu i w 

przypadkach wątpliwych 
  

9 
 

Badanie spoiwa: 
− cementu, 
 

  
przy projektowaniu 

składu mieszanki i przy 
kaŜdej zmianie 

10 Badanie wody dla kaŜdego wątpliwego 
źródła 

  
11 

  
Badanie właściwości gruntu lub piasku 

dla kaŜdej partii i przy 
kaŜdej zmianie rodzaju 

gruntu lub kruszywa 
1) Badanie wykonuje się dla gruntów spoistych 
2) Badanie wykonuje się przy stabilizacji gruntu metodą mieszania na miejscu 
3) Badanie wykonuje się przy stabilizacji gruntu lub piasku cementem 

6.3.2. Uziarnienie gruntu 

 Próbki do badań naleŜy pobierać z mieszarek lub z podłoŜa przed podaniem spoiwa. Uziarnienie 
gruntu powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w SST dotyczących poszczególnych rodzajów 
podbudów. 

6.3.3. Wilgotność mieszanki gruntu ze spoiwami 

 Wilgotność mieszanki powinna być równa wilgotności optymalnej, określonej w projekcie składu tej 
mieszanki, z tolerancją +10% -20% jej wartości. 

6.3.4. Rozdrobnienie gruntu 

 Grunt powinien być spulchniony i rozdrobniony tak, aby wskaźnik rozdrobnienia był co najmniej 
równy 80% (przez sito o średnicy 4 mm powinno przejść 80% gruntu). 

6.3.5. Jednorodność i głębokość wymieszania 

 Jednorodność wymieszania gruntu ze spoiwem polega na ocenie wizualnej jednolitego zabarwienia 
mieszanki.  Głębokość wymieszania mierzy się w odległości min. 0,5 m od krawędzi podbudowy czy 
ulepszonego podłoŜa. Głębokość wymieszania powinna być taka, aby grubość warstwy po zagęszczeniu 
była równa projektowanej. 

6.3.6. Zagęszczenie warstwy 

 Mieszanka powinna być zagęszczana do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 
1,00 oznaczonego zgodnie z BN-77/8931-12. 

6.3.7. Grubość podbudowy lub ulepszonego podłoŜa 

 Grubość warstwy naleŜy mierzyć bezpośrednio po jej zagęszczeniu w odległości co najmniej 0,5 m 
od krawędzi. Grubość warstwy nie moŜe róŜnić się od projektowanej o więcej niŜ ± 1 cm. 

6.3.8. Wytrzymałość na ściskanie 
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 Wytrzymałość na ściskanie określa się na próbkach walcowych o średnicy i wysokości 8 cm. Próbki 
do badań naleŜy pobierać z miejsc wybranych losowo, w warstwie rozłoŜonej przed jej zagęszczeniem. 
Próbki w ilości 6 sztuk naleŜy formować i przechowywać zgodnie z normami dotyczącymi 
poszczególnych rodzajów stabilizacji spoiwami. Trzy próbki naleŜy badać po 7 lub 14 dniach oraz po 28 
lub 42 dniach przechowywania, a w przypadku stabilizacji ŜuŜlem granulowanym po 90 dniach 
przechowywania.  

6.3.9. Mrozoodporność 

 Wskaźnik mrozoodporności określany przez spadek wytrzymałości na ściskanie próbek 
poddawanych cyklom zamraŜania i odmraŜania powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w SST 
dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów i ulepszonego podłoŜa. 

6.3.10. Badanie spoiwa 

 Dla kaŜdej dostawy cementu  Wykonawca powinien określić właściwości podane w SST 
dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów. 

6.3.11. Badanie wody 

 W przypadkach wątpliwych naleŜy przeprowadzić badania wody wg PN-B-32250. 

6.3.12. Badanie właściwości gruntu lub piasku 

 Właściwości gruntu lub piasku naleŜy badać przy kaŜdej zmianie rodzaju gruntu lub piasku. 
Właściwości powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w SST dotyczących poszczególnych 
rodzajów podbudów i ulepszonego podłoŜa. 

6.4. Wymagania dotycz ące cech geometrycznych podbudowy  

6.4.1. Równość podbudowy  

 Nierówności podłuŜne podbudowy naleŜy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie 
z normą BN-68/8931-04. Nierówności poprzeczne podbudowy i ulepszonego podłoŜa naleŜy mierzyć 4-
metrową łatą.  
 Nierówności nie powinny  przekraczać: 
-  12 mm dla podbudowy zasadniczej, 
-  15 mm dla podbudowy pomocniczej i ulepszonego podłoŜa. 

6.4.2. Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego podłoŜa 

 Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego podłoŜa powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową z tolerancją ± 0,5 %. 

6.4.3. Rzędne wysokościowe podbudowy i ulepszonego podłoŜa 

 RóŜnice pomiędzy rzędnymi wykonanej podbudowy i ulepszonego podłoŜa a rzędnymi 
projektowanymi nie powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm. 

6.4.4. Grubość podbudowy i ulepszonego podłoŜa 

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

6.5. Zasady post ępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy i  ulepszonego podło Ŝa 
6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy i ulepszonego podłoŜa 

 JeŜeli po wykonaniu badań na stwardniałej podbudowie lub ulepszonym podłoŜu stwierdzi się, Ŝe 
odchylenia cech geometrycznych przekraczają wielkości określone jw, to warstwa zostanie zerwana na 
całą grubość i ponownie wykonana na koszt Wykonawcy. Dopuszcza się inny rodzaj naprawy wykonany 
na koszt Wykonawcy, o ile zostanie on zaakceptowany przez InŜyniera. 
  
6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy i ulepszonego podłoŜa 
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 Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę 
podbudowy lub ulepszonego podłoŜa przez zerwanie wykonanej warstwy, usunięcie zerwanego materiału 
i ponowne wykonanie warstwy o odpowiednich właściwościach i o wymaganej grubości. Roboty te 
Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości 
warstwy, na koszt Wykonawcy. 

6.5.3. Niewłaściwa wytrzymałość podbudowy i ulepszonego podłoŜa 

 JeŜeli wytrzymałość średnia próbek będzie mniejsza od dolnej granicy określonej w SST dla 
poszczególnych rodzajów podbudów i ulepszonego podłoŜa, to warstwa wadliwie wykonana zostanie 
zerwana i wymieniona na nową o odpowiednich właściwościach na koszt Wykonawcy. 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest  m2 (metr kwadratowy) podbudowy  i ulepszonego podłoŜa z gruntów 
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. 

8. Odbiór robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. Podstawa płatno ści 

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

10. Przepisy zwi ązane  

10.1. Normy 
1. PN-B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczanie cech fizycznych 
  2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
  3. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 

zanieczyszczeń obcych 
  4. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 
  5. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 

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

metodą bromową 
  7. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu 

krzemianowego 
  8. PN-B-06714-38 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu wapniowego 
  9. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu Ŝelazawego 
10. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie 

Los Angeles 
11. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i 

ocena zgodności 
12. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
13. PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoŜe z gruntu 

stabilizowanego cementem 
14. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
15. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego 
16. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia 

nawierzchni podatnych i podłoŜa przez obciąŜenie płytą 
17. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i 

łatą 
18. BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika nośności gruntu jako 

podłoŜa nawierzchni podatnych 
19. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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D-04.04.02  

PODBUDOWA  Z  KRUSZYWA  ŁAMANEGO 
STABILIZOWANEGO  MECHANICZNIE 

Kod CPV 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania  dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie dla inwestycji: BUDOWA, ROZBUDOWA i MODERNIZACJA 
INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ w  ZESPOLE SZKÓŁ GÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. 
H.SIENKIEWICZA w SZYDŁOWCU, ul. ZAMKOWA 1, dz. nr ew. 4150.  

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót drogowych. 

1.3. Zakres robót obj ętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości: 
 -  25 cm pod nawierzchnię drogi wewnętrznej oraz placu manewrowego – uziarnienie 0/31,5 mm, 
 -  20 cm pod nawierzchnię miejsc parkingowych – uziarnienie 0/31,5 mm, 
 -  15 cm warstwa nośna pod nawierzchnię boiska wielofunkcyjnego, stanowiska pchnięcia kulą, 
bieŜni – uziarnienie 4-31,5 mm, 
 -  3 cm warstwa wyrównawcza pod nawierzchnię boiska wielofunkcyjnego, stanowiska pchnięcia 
kulą, bieŜni – uziarnienie 0,075-4 mm, 
 -  5 cm warstwa nośna pod nawierzchnię ścieŜki zdrowia – uziarnienie 0-4 mm, 

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - warstwa zagęszczonej 
mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej. 
1.4.2.  Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny polegający na odpowiednim zagęszczeniu 
kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotności optymalnej. 
1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z definicjami podanymi w SST B-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 1.4.  

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST B-
00.00.00 „ Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Rodzaje materiałów 
 Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno 
być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku pokruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych, 
zgodnie z wymaganiami normy PN-S-06102.   
Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 

2.3. Wymagania dla materiałów 
2.3.1. Uziarnienie kruszywa 
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 Krzywa uziarnienia kruszywa, określona wg PN-B-06714-15 powinna odpowiadać wymaganiom 
normy PN-S-06102, dla kruszywa na podbudowę zasadniczą. Do warstwy podbudowy zasadniczej 
preferowane jest kruszywo o uziarnieniu 0-31,5 mm. Wymiar największego ziarna kruszywa nie moŜe 
przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo.  

2.3.2. Właściwości kruszywa 

          Kruszywo powinno spełniać wymagania podane  w tablicy  1. 

Tablica 1 

Lp .                           Wyszczególnienie wła ściwo ści Wymagania     
Kruszywa łamane    

Badania 
według 

1 Zawartość ziaren mniejszych niŜ 0,075 mm, %(m/m)                    10 PN-B-06714-15 

2 Zawartość nadziarna, %(m/m), nie więcej niŜ                      5 PN-B-06714-15 

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

                   35 PN-B-06714-16 

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

                     1 PN-B-06714-26 

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

          0d 30 do 70 BN-64/8931-01 

 6 Ścieralność w bębnie Los Angeles 

a)ścieralność całkowita po pełnej liczbie obrotów, nie 
więcej niŜ: 

b)ścieralność częściowa po 1/5 pełnej liczby obrotów, 
nie więcej niŜ: 

 

                 35 

 

                 30 

 

 

PN-B-06714-42 

 7 Nasiąkliwość, % (m/m) nie więcej niŜ:                    3 PN-B-06714-18 

 8 Mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach 
zamraŜania, % (m/m) nie więcej niŜ: 

                   5 PN-B-06714-19 

 9 Rozpad krzemianowy i Ŝelazowy łącznie, % (m/m) nie 
więcej niŜ: 

                    - PN-B-06714-37 

PN-B-06714-39 

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

                   1 PN-B-06714-28 

 11 Wskaźniki nośności wnoś mieszanki kruszywa, % 
(m/m) nie więcej niŜ: 

a) przy zagęszczeniu Is ≥1,00 

 

   

                    80 

 

PN-S-06102 

2.3.3. Woda 

  Do zraszania kruszywa naleŜy stosować wodę w ilości zapewniającej właściwe zagęszczenie kruszywa 
wg PN-88/B-32250. 

2.3.4.  Źródła poboru materiałów 

Wszystkie materiały uŜyte do budowy powinny pochodzić ze źródeł uzgodnionych i zatwierdzonych przez 
InŜyniera. Przed rozpoczęciem robót, Wykonawca powinien dostarczyć InŜynierowi wyniki badań 
laboratoryjnych łącznie z projektowaną krzywą uziarnienia i reprezentatywne próbki materiałów. 
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3. SPRZĘT 

 3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 
 Do wykonania podbudów z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie naleŜy stosować: 
mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw wyposaŜone w urządzenia dozujące wodę, 
równiarki lub układarki  kruszywa do rozkładania materiału, walce ogumione, walce stalowe gładkie 
wibracyjne lub statyczne, zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne do 
stosowania w miejscach trudnodostępnych.  

4.  TRANSPORT 
 Wymagania dotyczące transportu podano w SST B-00.00.00 „ Wymagania ogólne” pkt 4.                
Kruszywa moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

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

5.2. Przygotowanie podło Ŝa 
 PodłoŜe pod warstwę podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie stanowi 
warstwa ulepszonego podłoŜa.   

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 
 Mieszankę kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowaną krzywą uziarnienia i wilgotności 
optymalnej naleŜy wytwarzać w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze 
względu na konieczność zapewnienia jednorodności materiału 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 nadmiernemu 
wysychaniu. 

5.4. Wbudowywanie i zag ęszczanie mieszanki 
 Grubość warstw podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie wg Dokumentacji 
Projektowej zgodnie z pkt. 1.3. niniejszej specyfikacji.  Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana 
w warstwach grubości takiej, aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości 
projektowanej.  
Warstwa podbudowy powinna być rozłoŜona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i 
rzędnych wysokościowych. JeŜeli podbudowa składa się z więcej niŜ jednej warstwy kruszywa, to kaŜda 
warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych 
wysokościowych. Rozpoczęcie budowy kaŜdej następnej warstwy moŜe nastąpić po odbiorze poprzedniej 
warstwy przez InŜyniera. 
 Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności 
optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Materiał nadmiernie 
nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. JeŜeli wilgotność mieszanki 
kruszywa jest niŜsza od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilŜona określoną 
ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyŜsza 
od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę naleŜy osuszyć. 
 Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12   

5.6. Utrzymanie podbudowy  
 Podbudowa po wykonaniu, a przed ułoŜeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana 
w dobrym stanie. JeŜeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą InŜyniera, gotową podbudowę do 
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ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez 
ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąŜa Wykonawcę robót.  

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót  
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw  przeznaczonych 
do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań InŜynierowi w celu akceptacji materiałów. Badania te 
powinny obejmować wszystkie właściwości określone w pkt 2.3 niniejszej SST. 
 
6.3. Badania w czasie robót  
6.3.1 Uziarnienie mieszanki 
 Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Próbki naleŜy 
pobierać w sposób losowy, z rozłoŜonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na 
bieŜąco przekazywane InŜynierowi. 

6.3.2. Wilgotność mieszanki  

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

 Zagęszczenie kaŜdej warstwy powinno odbywać się aŜ do osiągnięcia wymaganego wskaźnika 
zagęszczenia. 
Kontrolę zagęszczenia naleŜy oprzeć na metodzie obciąŜeń płytowych, wg BN-64/8931-02 lub według 
zaleceń InŜyniera. 
Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie naleŜy uznać za prawidłowe, gdy stosunek 
wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla kaŜdej warstwy 
konstrukcyjnej podbudowy. 

    
E

E

1

2   ≤≤≤≤   2,2 

6.3.4. Właściwości kruszywa 
 Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2.3.2. 
Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności 
InŜyniera. 
 
6.4 Wymagania dotycz ące cech geometrycznych podbudowy 
 
6.4.1. Szerokość podbudowy 
Szerokość podbudowy nie moŜe się róŜnić od szerokości projektowanej o więcej niŜ +10 cm, -5 cm. 
6.4.2.       Równość podbudowy 
Nierówności podłuŜne podbudowy naleŜy mierzyć 4- metrową łatą lub planografem, zgodnie z BN-
68/8931-04. Nierówności poprzeczne podbudowy naleŜy mierzyć łatą 4-metrową. 
Nierówność podbudowy nie moŜe przekroczyć 10 mm. 
6.4.4.       Spadki poprzeczne podbudowy 
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z 
tolerancją ± 0,5 %. 
6.4.5.         Rzędne wysokościowe podbudowy 
RóŜnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać + 1 cm, -2 cm. 
6.4.6. Grubość podbudowy i ulepszonego podłoŜa 
Grubość podbudowy nie moŜe się róŜnić od grubości projektowanej o więcej niŜ ± 10%. 

 6.4.7. Nośność podbudowy 
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− moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02 powinien być zgodny z podanym w tablicy 4, 
− ugięcie spręŜyste wg BN-70/8931-06 powinno być zgodne z podanym w tablicy 4. 

Tablica 4. Cechy podbudowy 

  Wymagane cechy podbudowy 
Podbudowa 
z kruszywa 

o 
wskaźniku 

wnoś nie 
mniejszym  

  
Wskaźnik 

zagęszczenia 
IS   nie 

mniejszy niŜ  

  

Maksymalne ugięcie 
spręŜyste pod kołem, mm 

Minimalny moduł odkształ-
cenia mierzony płytą o 
średnicy 30 cm, MPa 

niŜ,   %   40 kN 50 kN od 
pierwszego 
obciąŜenia 

E1 

od drugiego 
obciąŜenia E2 

60 
80 
120 

1,0 
1,0 
1,03 

1,40 
1,25 
1,10 

1,60 
1,40 
1,20 

60 
80 
100 

120 
140 
180 

 
6.5. Zasady post ępowania 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.   

6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy  

 Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę 
podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na 
odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją InŜyniera, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich 
właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone. 

Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny 
pomiar i ocena grubości warstwy, według wyŜej podanych zasad, na koszt Wykonawcy. 

6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy  

 JeŜeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty 
niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez InŜyniera. 
 Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniŜenie 
nośności podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy. 
 
 7. OBMIAR ROBÓT 

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

7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa 
łamanego stabilizowanego mechanicznie. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST B-00.00.00 „ Wymagania ogólne” pkt 8. Roboty uznaje 
się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary 
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
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9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST B-00.00.00 „ Wymagania ogólne” 
pkt 9. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 
PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie. 
PN-S-96023:1984 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego. 
PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Oznaczenia statyczne  
    i projektowanie. 
PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. świr   
    i mieszanka. 
PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 
PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. Wymagania  
    techniczne. 
PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z ŜuŜla stalowniczego do nawierzchni  
    drogowych.  
PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 
PN-B-04481   Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
PN-B-06714-12  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych 
PN-B-06714-15  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 
PN-B-06714-16  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren 
PN-B-06714-17  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
PN-B-06714-18  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 
PN-B-06714-19  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą   
    bezpośrednią 
PN-B-06714-26  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń   
    organicznych 
PN-B-06714-28  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową 
PN-B-06714-37  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego 
PN-B-06714-39  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu Ŝelazawego 
PN-B-06714-42  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles 
PN-B-11112  Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
PN-B-11113  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych 
BN-84/6774-02  Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych 
BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

10.2. Inne dokumenty 
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997. 
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D - 05.03.23a 

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ 
Kod CPV 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z  wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej w ramach 
inwestycji: BUDOWA, ROZBUDOWA i MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ 
w  ZESPOLE SZKÓŁ GÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. H.SIENKIEWICZA w SZYDŁOWCU, ul. ZAMKOWA 
1, dz. nr ew. 4150.  

1.2. Zakres stosowania SST 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót drogowych wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót obj ętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z wykonaniem nawierzchni z: 

-  kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm - na drodze 
wewnętrznej, placu manewrowym, miejscach parkingowych 

-  kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm - na chodnikach. 
 

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy 
warstwy ścieralnej nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu niezbrojonego, jedno lub 
dwuwarstwowego, charakteryzujący się kształtem, który umoŜliwia wzajemne przystawanie elementów. 
1.4.2. Podsypka cementowo-piaskowa  – mieszanka cementu i piasku stosowana do ułoŜenia 
nawierzchni z kostki betonowej oraz ustawienia krawęŜników i obrzeŜy. 
1.4.3. Spoina  – odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi 
materiałami wypełniającymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  SST B-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Wymagania stawiane betonowym kostkom brukowym 
Betonowa kostka brukowa powinna posiadać aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną jednostkę 
(np. Instytut Badawczy Dróg i Mostów). 
Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadać wymaganiom określonym w aprobacie technicznej, 
a w przypadku braku wystarczających ustaleń, powinna mieć charakterystyki określone przez 
odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodnie z poniŜszymi wskazaniami: 
1) kształt i wymiary powinny być zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi 
odchyłkami od wymiarów: 

- długość i szerokość ± 3 mm 
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- grubość ± 5 mm 

2) wytrzymałość na ściskanie powinna być nie mniejsza niŜ 50 Mpa dla klasy „50” 

3) mrozoodporność: po 30 cyklach zamraŜania i rozmraŜania próbek w 3% roztworze NACL lub 150 
cyklach zamraŜania i rozmraŜania metodą zwykłą, powinny być jednocześnie następujące warunki: 

- próbki nie powinny wykazywać pęknięć i zarysowań powierzchni licowych 

- łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych naroŜników i krawędzi, odprysków 
kruszywa itp. nie powinna przekroczyć 5% masy próbek nie zamroŜonych, 

- obniŜenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do próbek nie zamroŜonych nie powinno być 
większe niŜ 20% 

4) nasiąkliwość nie powinna przekroczyć 5% 

5) ścieralność, sprawdzana na tarczy Boehmego,  określona stratą wysokości, nie powinna przekroczyć 
wartości: 3,5 mm dla klasy „50” 

6) szorstkość, określona wskaźnikiem szorstkości SRT powierzchni licowej, górnej, sprawdzona 
wahadłem angielskim, powinna wynosić nie mniej niŜ 50 jednostek SRT, 

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

Dopuszczalne wady wyglądu zewnętrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny przekraczać wartości 
dopuszczalnych dla danej klasy. 

Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej przestrzeni, 
przy czym podłoŜe powinno być wyrównane i odwodnione. 

2.3 Materiały na podsypk ę i do wypełniania spoin oraz szczelin dylatacyjnych  

a) na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię:  mieszankę cementu i piasku 
w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania dla gatunku I wg PN-B-
11113:1996, cementy powszechnego uŜytku spełniającego wymagania PN-EN-197-1, i wody 
odmiany 1 odpowiadającej wymaganiom PN-B-32250. 

b) Do wypełnienia spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej: 

- zaprawę cementowo-piaskową 1:4 spełniającą wymagania wg  pkt a 

c) do wypełnienia szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej: 

do wypełnienia górnej części szczeliny dylatacyjnej naleŜy stosować drogowe zalewy 
kauczukowo-asfaltowe, lub syntetyczne masy uszczelniające (np. poliuretanowe, poliwinylowe 
itp.) spełniające wymagania norm lub aprobat technicznych, do wypełnienia dolnej części 
szczeliny dylatacyjnej naleŜy stosować wilgotną mieszankę cementowo-piaskową 1:8 
z materiałów spełniających wymagania wg pkt. A lub inny materiał zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru. 

Składowanie piasku, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na budowę, 
powinno być na podłoŜu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu piasku 
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. 

Przechowywanie cementu powinno by ć zgodne z BN-88/6731-08. 

3. SPRZĘT 

3.1.Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni 
 Układanie betonowej kostki brukowej moŜe odbywać się: 

a) ręcznie przy małych powierzchniach, 
b) mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek), składających się z wózka i 

chwytaka sterowanego hydraulicznie, słuŜącego do przenoszenie z palety warstwy kostek na 
miejsce ich ułoŜenia. 



NEOINVEST 

SSppeeccyyffiikkaaccjjaa  tteecchhnniicczznnaa  wwyykkoonnaanniiaa  ii  ooddbbiioorruu  rroobbóótt  bbuuddoowwllaannyycchh..    
BUDOWA, ROZBUDOWA i MODERNIZACJA 

INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ 
w  ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 

im. H.SIENKIEWICZA 
w SZYDŁOWCU, ul. ZAMKOWA 1, 

dz. nr ew. 4150 

strona 
 121/170 

 
Do przecinania kostek moŜna stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z tarczą ). 
Do zagęszczenia nawierzchni z kostki naleŜy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z wykładziną 
elastomerową, chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroŜy. 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport materiałów do nawierzchni 
 Betonowe kostki brukowe mogą być przewoŜone w 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 SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Podło Ŝe 
Grunty  dowolny, nadający się do stabilizacji. 

5.3. Podbudowa 
 Rodzaj podbudowy pod warstwę betonowej kostki brukowej powinien być zgodny z Dokumentacją 
Projektową. 
5.4.  Obramowanie nawierzchni 

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien być zgodny z Dokumentacją Projektową.  
KrawęŜniki i obrzeŜa zaleca się ustawiać przed przystąpieniem do układania nawierzchni z kostki. Przed 
ich ustawieniem, poŜądane jest ułoŜenie pojedynczego rzędu kostek w celu ustalenia szerokości 
nawierzchni i prawidłowej lokalizacji krawęŜników i obrzeŜy. 
5.5. Podsypka 
 Zgodnie z Dokumentacją Projektową przewiduje się wykonanie podsypki cementowo-paskowej: 
grubości 3 cm pod nawierzchnię dróg wewnętrznych, placu manewrowego, parkingów oraz 5 cm pod 
chodnikami. Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela się 
na uprzednio zwilŜonej podbudowie, przy zachowaniu: 

- współczynnika wodno-cementowego od 0,25 do 0,35 
- wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niŜ R7=10 MPa. R28=14MPa  

W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni 
podsypka nie rozsypała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu podsypka rozsypywała się. 
Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać układanie nawierzchni z kostki od 3 
do 4 m. Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym, Całkowite 
ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone przed rozpoczęciem wiązania 
cementu w podsypce. Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości nie powinny przekraczać±1 cm. 
5.6. Układanie nawierzchni z betonowych kostek bruk owych 
 Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Na 
większym fragmencie zaleca się stosować kostki dostarczone z tej samej partii materiału, w której 
niedopuszczalne są róŜne odcienie wybranego koloru kostki (kolor szary). 
Kostkę układa się około 1,5 cm wyŜej od projektowanej niwelety, poniewaŜ po procesie ubijania 
podsypka zagęszcza się. Powierzchnia kostek połoŜonych obok urządzeń infrastruktury technicznej 
(studzienek, włazów) powinna  trwale wystawać od 3mm do 5 mm powyŜej powierzchni tych urządzeń 
oraz od 3 mm do 10 mm powyŜej korytek ściekowych. Do uzupełnienia przestrzeni przy krawędziach, 
obrzeŜach i studzienkach moŜna uŜywać elementy kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek 
i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe i odpowiednio fazowane. 
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) naleŜy wymienić. Szerokość spoin 
pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 do 5 mm. 
Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej po wykonaniu naleŜy przykryć warstwą wilgotnego 
piasku o grubości od 3 cm do 4 cm i utrzymywać ją w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie od 
2 tygodni do 3 tygodni nawierzchnię naleŜy oczyścić z piasku i moŜna oddać do uŜytku. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
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6.2. Badania przed przyst ąpieniem do wykonywania robót 
        Przed przystąpieniem do robot Wykonawca powinien uzyskać: 
a/ w zakresie betonowej kostki brukowej 

- aprobatę techniczną 
- certyfikat zgodności lub deklarację zgodności dostawcy oraz ewentualne wyniki badań cech 

charakterystycznych kostek, w przypadku Ŝądania ich przez InŜyniera, 
- wyniki sprawdzenia przez Wykonawcę cech zewnętrznych kostek wg pkt/ 2.2. 

b/ w zakresie innych materiałów 
- ew. badania właściwości piasku, wody itp. określone w normach, które budzą wątpliwości 

InŜyniera. 
 
6.3. Badania w czasie  wykonywania robót 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wykonywania nawierzchni z kostki podaje tablica 
1. 
Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 
Lp. Wyszczególnienie badań i 

pomiarów 
Częstotliwość badań Wartości 

dopuszczalne 
1. Sprawdzenie podsypki (przymiarem 

liniowym lub metoda niwelacji) 
BieŜąca kontrola w 10 punktach dziennej działki 
roboczej: grubości, spadków i cech konstrukcyjnych w 
porównaniu z Dokumentacją Projektową 
Odchyłki od projektowanej grubości ±1 cm 

2. Badania wykonania nawierzchni z kostki 
 a) zgodność z Dokumentacją 

Projektową 
Sukcesywnie na kaŜdej 
działce roboczej 

 

 b) połoŜenie osi w 
planie(sprawdzenie geodezyjne) 

Co 100m i we wszystkich 
punktach charakterystycznych 

Przesunięcie od osi 
projektowanej do 2 cm 

 c) rzędne wysokościowe 
(pomierzone instrumentem 
pomiarowym) 

Co 25 m przy krawędziach 
oraz we wszystkich punktach 
charakterystycznych 

Odchylenia: +1 cm, -2 
cm 

 d) równość w profilu podłuŜnym (wg 
BN-68/8931-04 [9] łatą 4-metrową) 

Co 25 m przy krawędziach 
oraz we wszystkich punktach 
charakterystycznych 

Nierówność do 8mm  

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

Co 25 m przy krawędziach 
oraz we wszystkich punktach 
charakterystycznych 

Prześwity między łatą 
a powierzchnią do 8 
mm 

 f) spadki poprzeczne (sprawdzone 
metodą niwelacji) 

Co 25 m przy krawędziach 
oraz we wszystkich punktach 
charakterystycznych 

Odchyłki od 
Dokumentacji 
Projektowej do 0,3 % 

 g) szerokość nawierzchni 
(sprawdzona przymiarem liniowym) 

Co 25 m przy krawędziach 
oraz we wszystkich punktach 
charakterystycznych 

Odchyłki od 
szerokości 
projektowanej do ±5 
cm 

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

W 20 punktach 
charakterystycznych dziennej 
działki roboczej 

 

 i) sprawdzenie koloru i desenia ich 
ułoŜenia 

Kontrola bieŜąca  

6.4. Badania i pomiary po uko ńczeniu budowy nawierzchni 
Po zakończonej budowie nawierzchni naleŜy przeprowadzić badania: 

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego nawierzchni, krawęŜników, obrzeŜy, ścieków 
- sprawdzenie rzędnych wysokościowych, równość podłuŜną i poprzeczną, spadki poprzeczne 

i szerokość 
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- rozmieszczenia i szerokości spoin i szczelin dylatacyjnych oraz ich wypełnienie 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji  dały wyniki pozytywne. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonania nawierzchni z kostki. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie ze SST, Dokumentacją Projektową  jeŜeli wszystkie pomiary 
z zachowaniem tolerancji  dały wyniki pozytywne. 
 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek 
PN-B-32250:1988 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
PN-EN-197-1  Cement. Część 1. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące    
    cementów powszechnego uŜytku. 
BN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie. 
PN-EN 1338:2005 Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badań 
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D - 08.01.01 

KRAWĘśNIKI  BETONOWE NA ŁAWIE Z OPOREM  
Kod CPV 45233222-1 Roboty w zakresie chodników 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem krawęŜników  betonowych na ławie w ramach 
inwestycji: BUDOWA, ROZBUDOWA i MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ 
w  ZESPOLE SZKÓŁ GÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. H.SIENKIEWICZA w SZYDŁOWCU, ul. ZAMKOWA 
1, dz. nr ew. 4150.  

1.2. Zakres stosowania SST 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wyszczególnionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót obj ętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z ustawieniem krawęŜników betonowych o wymiarach 15x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej 
1:4 gr.5 cm, na ławie 30x35x15 cm z betonu B-10.  

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  SST B-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Stosowane materiały 
KrawęŜniki betonowe 15x30x100 cm powinny spełniać wymagania normy PN-EN 1340:2003. 
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 wg BN-80/8845-02. 
Ława pod krawęŜnik o wymiarach 30x35x15 cm z betonu B-10 wg PN-88/B06250, BN-80/8845-02. 
Wszystkie uŜyte materiały (krawęŜniki, beton, cement piasek, masa zalewowa) powinny posiadać 
dokument potwierdzający jego jakość na podstawie przeprowadzonych badań. Badania i pomiary 
elementów i warunki składowania powinny być zgodne z wymaganiami normy BN-80/6775-03/01.  

2.3. Kraw ęŜniki betonowe 
 KrawęŜniki powinny być wykonane z betonu spełniającego wymagania: 

- klasa nie niŜsza niŜ B30 
- nasiąkliwość nie większa niŜ 4% 
- mrozoodporność zgodnie z PN-88/B-06250, stopień mrozoodporności min. F-50 
- ścieralność na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości nie większa niŜ 3.5 ,mm 

Powierzchnie krawęŜników powinny być  bez rys, pęknięć i ubytków betonu. Krawędzie elementów 
powinny być równe i proste. Tekstura i kolor powierzchni górnej powinny być jednorodne, struktura 
zwarta. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów: 

- dla wysokości ±3 mm 
- dla szerokości i długości ± 8 mm 

Pomiarów naleŜy dokonać zgodnie z PN-B-10021. 
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2.4. Materiały na podsypk ę i do zapraw 
2.4.1. Piasek 

Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712. 

2.4.2.  Cement 

Cement stosowany do zaprawy cementowej i do podsypki cementowo-piaskowej powinien być cementem 
portlandzkim klasy nie niŜszej niŜ „32,5” odpowiadający wymaganiom  PN-B-19701. 

2.4.3.  Woda 

Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250. 

2.5. Materiały na ławy i masa zalewowa 
 Materiał na ławy - beton B10 wg PN-88/B-06250. Bitumiczna masa zalewowa na gorąco do 
wypełnienia szczelin dylatacyjnych powinna spełniać wymagania normy BN-74/6771-04 i posiadać 
aprobatę techniczną IBDiM. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do ustawiania kraw ęŜników 
  Roboty wykonuje się ręcznie lub mechanicznie przy zastosowaniu sprzętu zaakceptowanego przez 
InŜyniera oraz: 
− betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, 
− wibratorów płytowych do zagęszczania podsypki. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport kraw ęŜników 
  KrawęŜniki betonowe mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportowymi. 
KrawęŜniki naleŜy układać na podkładach drewnianych, rzędami, długością w kierunku jazdy środka 
transportowego. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

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

5.2. Wykonanie koryta pod ławy 
 Koryto pod ławy naleŜy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 . 
 Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości 
dna wykopu konstrukcji szalunku. 
 Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 
według normalnej metody Proctora. 

5.3. Wykonanie ław i ustawienie kraw ęŜników 
 Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalunku. Betonowanie ław naleŜy wykonać zgodnie 
z normą PN-63/B-06251. Szczeliny dylatacyjne powinny być wykonane co 50 m i wypełnione masą 
zalewową. Na ławie betonowej naleŜy wykonać podsypkę cementowo-piaskową grubości 5 cm, 
a następnie  krawęŜniki do wymaganych rzędnych wysokościowych. Spoiny na złączach krawęŜników 
wykonać wypełnić zaprawą cementową, po czym zatrzeć na gładko powierzchnię styków. Szerokość 
styków nie powinna być większa od 1 cm. 
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6. Kontrola jako ści robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót 
6.2.1. Badania krawęŜników 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych 
do ustawienia krawęŜników betonowych i przedstawić wyniki tych badań InŜynierowi  do akceptacji. 
KrawęŜniki betonowe -wygląd zewnętrzny na zgodność z wymogami PN-B-10021, 
W wątpliwych przypadkach naleŜy przedstawić komplet badań laboratoryjnych przeprowadzonych przez 
producenta dla dostarczonej partii materiałów. 

6.2.2. Badania pozostałych materiałów 

 Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawieniu krawęŜników betonowych powinny 
obejmować wszystkie właściwości, które zostały określone w normach podanych dla odpowiednich 
materiałów wg pkt 2. 

6.3. Badania w czasie robót 
W czasie robót naleŜy sprawdzać: 
− wykonanie koryta pod ławę, 
− wykonanie ław, 
− ustawienie krawęŜników i wypełnienie spoin, 
Dopuszcza się następujące tolerancje wykonania robót: 

- tolerancje wymiarów wykonanej ławy mogą wynosić  dla wysokości ± 10%, a dla szerokości ± 
20% wymiaru projektowanego, 

- odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawęŜnika od niwelety projektowanej moŜe wynosić do 
1 cm 

- odchylenie linii krawęŜnika w planie od linii projektowanej moŜe wynosić 1 cm 
- spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość, 
- prześwit między górną powierzchnią krawęŜnika i łatą 3 m nie powinien być większy od 1 cm  

7. OBMIAR ROBÓT 

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

7.2. Jednostka obmiarowa  
 Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego krawęŜnika betonowego . 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
− wykonanie koryta pod ławę, 
− wykonanie ławy, 
− wykonanie podsypki. 
 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 
PN-EN 1340:2004/AC:2007  KrawęŜniki betonowe. Wymagania i metody badań. 
PN- EN 2006-1:2003   Beton zwykły. 
PN-B-11213:1997   Materiały kamienne. Elementy kamienne: krawęŜniki uliczne, mostowe 
PN-B-06050    Roboty ziemne budowlane i drogowe. 
PN-B-06711    Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych 
PN-B-06712    Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
PN-B-19701    Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena  
      zgodności 
PN-B-32250    Materiały budowlane. Woda do betonów i zaprawa 
PN-63/B-06251             Roboty betonowe i  Ŝelbetowe. Wymagania techniczne   . 
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D - 08.03.01 

OBRZEśA  BETONOWE  
Kod CPV 45233222-1 Roboty w zakresie chodników 

 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem obrzeŜy  betonowych w ramach inwestycji: 
BUDOWA, ROZBUDOWA i MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ w  ZESPOLE SZKÓŁ 
GÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. H.SIENKIEWICZA w SZYDŁOWCU, ul. ZAMKOWA 1, dz. nr ew. 4150.  

1.2. Zakres stosowania SST 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót drogowych wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót obj ętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z ustawieniem obrzeŜy betonowych 6x20x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm.   

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe  są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

ObrzeŜa chodnikowe  – prefabrykowane belki betonowe, rozgraniczające jednostronnie lub dwustronnie 
ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  SST B-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Stosowane materiały 
ObrzeŜa  betonowe 6x20x100 cm gatunku I  powinny być wykonane z betonu klasy B-30 i spełniać 
wymagania normy BN-80/6775-03/01 i  BN-80/6775-03/04. 
KaŜda dostarczona partia obrzeŜy betonowych na budowę powinna posiadać atest producenta.  
Beton uŜyty do elementów prefabrykowanych powinien charakteryzować się nasiąkliwością <4% oraz 
mrozoodpornością i wodoszczelnością zgodnie z normą PN-88/B-06250. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów: 

- dla szerokości i wysokości ± 3 mm 
- dla  długości ± 8 mm 

Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeŜy: 
-     wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi –2 mm 

        - szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroŜy ograniczających nawierzchnie górne-niedopuszczalne. 

 Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712, a do 
zaprawy cementowo-piaskowej PN-79/B-06711.  

Cement uŜyty na zaprawę cementową do spoinowania powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-
EN-197-1. Przechowywanie cementu wg. BN-88/6731-08.  
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Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 . 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

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

3.2. Sprzęt do wykonania obrze Ŝy betonowych 
 Roboty związane z ustawieniem obrzeŜy betonowych naleŜy wykonywać ręcznie przy uŜyciu drobnego 
sprzętu pomocniczego.  

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport obrze Ŝy 
ObrzeŜa powinny być transportowane w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy w sposób chroniący 
przed uszkodzeniami.  
    

5. WYKONANIE ROBÓT 

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

5.2. Ustawienie obrze Ŝy betonowych 
Roboty naleŜy rozpocząć od wytyczenia linii obrzeŜa.. wykop pod obrzeŜa wykonać zgodnie 
z dokumentacją Projektową i normą PN-68/B-06050. Dno wykopu powinno być wyprofilowane 
i zagęszczone. Wskaźnik zagęszczenia ≥ 0,97. Szerokość spoin między obrzeŜami nie powinna 
przekraczać  1 cm.  

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Sprawdzenie podło Ŝa i obrze Ŝy  
Ocenę prefabrykatów naleŜy przeprowadzić zgodnie z PN-80/B-10021. Sprawdzenie wykonanych 
wykopów pod obrzeŜa polega na ocenie wskaźnika zagęszczenia gruntu w dnie wykopu oraz szerokości 
dna wykopu z tolerancją 
± 1 cm. 
Sprawdzenia ustawienia obrzeŜy  : 

- odchylenie linii w planie - max. Odchylenie moŜe wynosić 1 cm na kaŜde 100 m 
- odchylenie niwelety- max. ± 1 cm na kaŜde 100 m. 
- Równość górnej powierzchni obrzeŜy – tolerancja prześwitu pod łatą 3 –metrową≤ 1 cm na kaŜde  

100 m  

7. OBMIAR ROBÓT 

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

7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego obrzeŜa betonowego . 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie ze SST, Dokumentacją Projektową  jeŜeli wszystkie pomiary 
z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 
PN-68/B-06050  Roboty ziemne budowlane 
PN-88/B-06250  Beton zwykły 
PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów  
    i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów  
    i torowisk tramwajowych. KrawęŜniki i obrzeŜa. 
PN-B-19701  Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
PN-B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zaprawa. 
PN-80/B-10021  Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych. 
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D-09.00.00  

NAWIERZCHNIE SPORTOWE 
Kod CPV 45233250-6 

1. Wstęp 

1.1.1.1 1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania nawierzchni sportowych na 
boiskach w ramach inwestycji: BUDOWA, ROZBUDOWA i MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY 
SPORTOWEJ w  ZESPOLE SZKÓŁ GÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. H.SIENKIEWICZA w SZYDŁOWCU, 
ul. ZAMKOWA 1, dz. nr ew. 4150. 

 
1.2 Zakres stosowania specyfikacji  

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3 Zakres robót obj ętych specyfikacj ą 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na 
celu wykonanie: 

- nawierzchni sportowej CONIPUR SP-13 mm na boisku wielofunkcyjnym, stanowisku do 
pchnięcia kulą, bieŜni lekkoatletycznej  

- nawierzchni FLEXI-STEP „na ścieŜce zdrowia”  
 
1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami 
podanymi w SST B-00.00.00  „Wymagania ogólne” pkt 1.4 
 
1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność 
z dokumentacją projektową, specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru. 

2.  Materiały 
2.1.  Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w SST B-00.00.00 
„Wymagania ogólne”  pkt 2. 

2.2. Nawierzchnie sportowe CONIPUR SP-13 mm lub rów nowa Ŝna 
Nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubości warstwy 13mm, wymagająca 

podbudowy z mieszaniny kruszywa kwarcowego i granulatu gumowego połączonego lepiszczem 
poliuretanowym o grubości 35 mm.. 

Nawierzchnia winna być przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze, słuŜyć do pokrywania 
nawierzchni bieŜni lekkoatletycznych, sektorów i rozbiegów konkurencji technicznych zawodów la., boisk 
wielofunkcyjnych, szkolnych, placów rekreacji ruchowej. 

Posiadać certyfikat  IAAF, Atest Higieniczny PZH  oraz Aprobatę ITB . 

Nawierzchnia składa się  z dwóch warstw: elastycznej (nośnej)  i uŜytkowej. Warstwa nośna to  
mieszanina granulatu gumowego i  lepiszcza poliuretanowego. Układana jest mechanicznie, 
bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych . Tak wykonaną warstwę naleŜy pokryć 
warstwą uŜytkową, którą  stanowi system poliuretanowy  zmieszany z granulatem EPDM. Czynność tą 
wykonuje się  poprzez natrysk mechaniczny (przy uŜyciu specjalnej natryskarki). Grubość warstwy 
uŜytkowej 2 mm. Po całkowitym związaniu komponentów na nawierzchni są malowane linie farbami 
poliuretanowymi metodą natrysku. 
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Wymagane Parametry nawierzchni: 

Poz. Określenie parametru, jednostka Wartość wymagania 

1. Masa powierzchniowa nawierzchni ( kg/m2) 9,70 ± 0,3 

2. Wytrzymałość na rozciąganie ,  (MPa) ≥ 0,70 

3. WydłuŜenie względne przy rozciąganiu,   (%) ≥50 

4. Wytrzymałość na rozdzieranie,    (N) ≥ 100 

5. Ścieralność        (mm) ≤ 0,109 

6. Twardość według metody Shore’a . A ,  (Sh. A ) 65± 5 

7. 

Odporność na działanie zmiennych cykli 
hydrotechnicznych oceniona: 

przyrostem masy ,     (%) 

zmianą wyglądu zewnętrznego 

 

 

≤ 0,70 

bez zmian 

8. 

Mrozoodporność: 

przyrostem masy,    (%) 

wygląd powierzchni po badaniu 

 

≤ 0,80 

bez zmian 

9. 

Przyczepność do podkładu       (MPa) 

z mieszaniny kruszywa kwarcowego, granulatu 
gumowego i spoiwa PU 

 

≥ 0,5 

10. 

Współczynnik tarcia kinetycznego powierzchni: 

w stanie suchym 

w stanie mokrym 

 

≥ 0,35 

≥ 0,30 

11. 
Odporność na sztuczne starzenie, 

( stopień w skali szarej) 

5 

( bez zmian ) 

12. 

Odporność na uderzenie: 

powierzchnia odcisku kulki           ( mm2) 

stan powierzchni 

 

500 ± 25 

brak wgnieceń i 
spękań 

 

Podbudowa: 

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podłuŜnymi 
i poprzecznymi, odchyłki mierzone łatą o dł. 2 m. nie powinny być większe niŜ 2 mm . PodłoŜe powinno 
być wolne od zanieczyszczeń organicznych, kurzu, błota, piasku itp. Nie moŜe być zaolejone (plamy 
naleŜy  usunąć). 

Podbudowa z warstwy elastycznej gr.35mm powinna być uwałowana w taki sposób aby nie 
występowało wykruszania się warstwy górnej.  

2.3. Nawierzchnia FLEXI - STEP elastyczna kostka „L ” gr.4,5 cm w kolorze zielonym lub 
równowa Ŝna 

Nawierzchnia obramowana obrzeŜem poliuretanowym o wymiarach 5x25x100 cm „FLEX-STEP 
elastyczny krawęŜnik” w kolorze zielonym. 
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3. Sprzęt 

3.1    Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 3. 

Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego sprzętu zgodnie z zaleceniami producentów 
poszczególnych materiałów. 
 
4. Transport 
4.1  Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2  Załadunek, transport, rozładunek i składowanie  materiałów  

Powinny odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane 
poszczególnym materiałom przez producentów.  
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w SST  „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Wykonanie nawierzchni CONIPUR SP-13 mm 

Wykonanie warstwy no śnej - „elastycznej”. 
Składa się ona z granulatu gumowego   o granulacji  1-4mm , połączonego  lepiszczem 

poliuretanowym. Układana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas 
poliuretanowych. Granulat gumowy  mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU)  w mikserze.   

 Wykonanie warstwy u Ŝytkowej .                
Warstwę tą stanowi system poliuretanowy 2-składnikowy, który jest zmieszany z granulatem EPDM o 
granulacji 0,5-1,5mm w stosunku wagowym 60% x  40% . Czynność tą wykonuje się w mikserze 
przeznaczonym dla tworzyw . System  Conipur 216  jest systemem PU , którego  składnik i składnik B  są 
mieszane w stosunku wagowym  A:B= 1:2. Tak przygotowany produkt  rozprowadza się  na warstwie 
nośnej poprzez natrysk mechaniczny. Całkowita grubość systemu wynosi ok. 13mm. 
Warunki niezb ędne do prawidłowej instalacji nawierzchni 
Podczas wykonywania prac , naleŜy bezwzględnie przestrzegać aby wilgotność otoczenia oscylowała 
w przedziale  40-90% , a temperatura podłoŜa  powinna być wyŜsza o co najmniej 3oC od panującej 
w danym miejscu temperatury punktu rosy. 
 
5.3. Wykonanie nawierzchni FLEX-STEP zgodnie z wyma ganiami producenta systemu. 

6.   Kontrola jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót   podano w  SST„Wymagania ogólne” pkt 6. 

Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie 
o jakości lub znakiem jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 

NaleŜy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 
wilgotnościowych). Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, nawierzchni. 

Wyniki kontroli materiałów i wykonania nawierzchni powinny być wpisywane do dziennika budowy 
i akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową jest m2. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej. 

8. Odbiór robót 

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
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Odbiór powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru 
na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. 
Odbiór materiałów i robót  – powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz 
sprawdzenie właściwości technicznych z wystawionymi atestami wytwórcy. Nie naleŜy stosować 
materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
Odbiór powinien obejmowa ć: 

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego (ocena wzrokowa), 
- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni nawierzchni 
- sprawdzenie grubości warstw nawierzchni  
- sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów. 

Odbiór nawierzchni CONIPUR 
- nawierzchnia powinna mieć jednakową  grubość , a tam  gdzie będzie uŜytkowana w obuwiu 

z kolcami powinna wynosić min. 13  mm, 
- powinna posiadać jednorodną fakturę zewnętrzną   oraz jednolity kolor, 
- warstwa uŜytkowa powinna być  związana  na trwałe z warstwą elastyczną, 
- nie naleŜy  dopuścić do powstawania zlewów oraz powstałych z nadmiaru natrysku, 
- nie naleŜy zwiększać grubości warstwy górnej, całość  musi być przepuszczalna dla wody,  
- powstałe łączenia (wynikające z technologii instalacji) powinny być liniami prostymi, bez uskoków 

utrudniających późniejsze uŜytkowanie, 
- spadki poprzeczne i podłuŜne  oraz grubości nawierzchni powinny odpowiadać wartościom 

określonych w przepisach IAAF i PZLA (w przypadku stadionów la) lub innych przepisów 
(w przypadku boisk, kortów itp).  

9. Podstawa płatno ści 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułoŜonej nawierzchni wg ceny jednostkowej, która obejmuje:  
 - przygotowanie podłoŜa, 
 - dostarczenie materiałów i sprzętu, 
 - wykonanie warstw nawierzchniowych, 
 - oczyszczenie stanowiska pracy. 

10. Przepisy zwi ązane 

         Normy drogowe oraz wymagania producentów n awierzchni sportowych. 
1. Norma  DIN 18035 Part 6 (Sports grounds; syntetics surfaces) , 04/1978 wraz z późniejszymi 
zmianami.  
2.  Aprobata Techniczna  ITB , która jest podstawą do stosowania w budownictwie na terenie Polski. 
3. Norma DIN 18035/6 - tolerancje nierówności nawierzchni sztucznej.  
4. Norma DIN 18202 (Tolerances for building) 05/1986 , tabela nr.3, wiersz 7 . 
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D - 07.06.01 

OGRODZENIA 
Kod CPV: 45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem ogrodzenia w ramach inwestycji: BUDOWA, 
ROZBUDOWA i MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ w  ZESPOLE SZKÓŁ 
GÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. H.SIENKIEWICZA w SZYDŁOWCU, ul. ZAMKOWA 1, dz. nr ew. 4150. 

1.2. Zakres stosowania SST 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót drogowych wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót obj ętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z wykonaniem: 

• ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego 
• ogrodzenia boiska do siatkówki plaŜowej 
• ogrodzenia terenu 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe  są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

ogrodzenie - przegroda fizyczna, chroniąca przed przedostawaniem się na teren niepoŜądanych 
intruzów, tj. ludzi, zwierząt i pojazdów,. 

wysoko ść ogrodzenia - odległość między poziomem terenu a najwyŜszym punktem ogrodzenia.  
UŜyte w niniejszej ST są zgodne ustawą Prawo budowlane, rozporządzeniami wykonawczymi do tej 
ustawy, nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych: 

konstrukcja stalowa no śna – elementy stalowe o charakterze konstrukcyjnym, 

element konstrukcyjny  – część konstrukcji słuŜąca do przeniesienia sił, 

stęŜenie  – system elementów konstrukcyjnych, zwykle przekątnych, ściskanych i rozciąganych 
usztywniających konstrukcję, 

złącze – konstrukcja utworzona przez przyległe części dwóch lub więcej wyrobów, elementów 
budowlanych zestawionych razem albo połączonych z zastosowaniem lub bez łączników, 

nakładka stykowa  – element o małym przekroju, stosowany zwykle do zakrycia złącza, 

kształtownik  – wyrób hutniczy o stałym, lecz złoŜonym przekroju poprzecznym, małym w stosunku do 
jego długości. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  SST B-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
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2.2. Materiały 

2.2.1. Ogrodzenie boiska wielofunkcyjnego  
System ,,Bekasport” firmy ,,Betafence” lub równowaŜny o wys. 4,00 m. Całkowita wysokość słupów 4,80 
m. Słupy w dwóch wersjach: 
 - 80x50x3 wys.4, 80 m – 69 sztuk 
 - 80x80x3 wys.4, 80 m – 4 sztuki 
Elementy stalowe w kolorze zielonym. 
W ogrodzeniu 2 wejścia na teren boiska – 

a) brama dwuskrzydłowa o szer.  ~250cm i wys. 300cm, otwierana na zewnątrz 
b) furtka jednoskrzydłowa o szer. 92cm i wys. 200cm, otwierana na zewnątrz 

Stopy fundamentowe słupów ogrodzenia wykonać wg projektu konstrukcji.  

2.2.2. Boisko do siatkówki pla Ŝowej 
System ,,Bekasport” firmy ,,Betafence” lub równowaŜny o wys. 4,00 m. Całkowita wysokość słupów 4,80 
m. Słupy w dwóch wersjach: 
 - 80x50x3 wys.4, 80 m – 23 sztuki 
 - 80x80x3 wys.4, 80 m – 2 sztuki (przy furtce) 
Elementy stalowe w kolorze zielonym. 
W ogrodzeniu: furtka jednoskrzydłowa o szer. 92cm i wys. 200cm, otwierana na zewnątrz. 
Minipalisada betonowa ,,Nostalit" producent Bruk-Bet lub równowaŜny o wym. 12x18cm, wys. 80 cm, 
kolor Ŝółty jasny. Długość całkowita wzdłuŜ ogrodzenia ~71,6m. Palisada - 20 cm powyŜej poziomu 
piasku boiska.  

2.2.3. Ogrodzenie terenu 
Istniejące ogrodzenie działki w całości do demontaŜu ze względu na zły stan techniczny. 
Nowe ogrodzenie o wysokości całkowitej 2,00 m. Ogrodzenie składa się z przęseł ,,Barofor Deco” firmy 
,,Betafence” lub równowaŜnych osadzonych na murku z piaskowca szydłowieckiego. Panele ,,Barofor 
Deco” o wym. 2520 mm x1500 mm są mocowane do systemowych słupków o przekroju 60 mm x 60 mm 
x 2 mm zakończonych kapturkiem. Słupki ogrodzenia zatopione są w stopach Ŝelbetowych 
posadowionych 100 cm poniŜej poziomu terenu. Beton klasy B15. Ze względu na znaczne nachylenie 
terenu murek kamienny uskokowy, o wysokości między 40cm-45cm. Całkowita szerokość murku wynosi 
33 cm. Słupki ogrodzenia w dwóch wysokościach: 2100 mm (na poziomym murku) oraz 2400 mm (na 
uskokach murku). Na murku prefabrykowana czapka betonowa z kapinosem o szer. 43cm oraz o wys. 
6,5cm.  
W ogrodzeniu: 
 - brama samonośna ,,Robusta 1650”  o szer. 500cm i wys. 200cm dla samochodów osobowych,  
 - dwuskrzydłowa brama ,,Barofor Deco” firmy ,,Betafence” o szerokości 200cm dla pieszych. 
 

Materiał ogrodzenia projektowanego 

Kamień łamany – piaskowiec szydłowiecki ~60 m3 

Konstrukcja Ŝelbetowa (stopy, ławy i słupy) ~64 m3 

Panele stalowe w systemie Barofor Deco firmy Betafence ~432 mb 
 

Elementy stalowe ogrodzenia projektowanego 

 Wymiary elementu (mm) 
Ilość 

elementów 

Słupek Barofor Deco firmy Betafence 60x60x2100 123 

Słupek Barofor Deco firmy Betafence 60x60x2400 52 

Przęsło Barofor Deco firmy Betafence 2520x1500 153 

Przęsło Barofor Deco firmy Betafence Krótsze niŜ 2520x1500 6 
Brama samonośna, przesuwna Robusta 1650 firmy 
Betafence 5000x2000 1 

Furtka Barofor Deco, dwuskrzydłowa firmy Betafence 2000x2000 1 
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2.2.5. Materiały do wykonania fundamentów betonowan ych „na mokro”  
 Słupki ogrodzenia osadzone w stopach fundamentowych osadzonych na głębokości ok. 70 cm wg 
projektu konstrukcji. Deskowanie powinno zapewnić sztywność i niezmienność układu oraz 
bezpieczeństwo konstrukcji. Deskowanie powinno być skonstruowane w sposób umoŜliwiający łatwy jego 
montaŜ i demontaŜ. Przed wypełnieniem mieszanką betonową, deskowanie powinno być sprawdzone, 
aby wykluczało wyciek zaprawy z mieszanki betonowej. 
 Klasa betonu B-15. Beton powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06250. Składnikami betonu są: 
cement, kruszywo, woda i domieszki. 
 Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy 32,5 i spełniać 
wymagania PN-B-19701. Transport i przechowywanie cementu powinny być zgodne z ustaleniami 
podanymi w BN-88/6731-08. 
 Kruszywo do betonu (piasek, Ŝwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo 
łamane) powinno spełniać wymagania PN-B-06712 . 
 Woda powinna być „odmiany 1” i spełniać wymagania PN-B-32250. Bez badań laboratoryjnych 
moŜna stosować wodę pitną. 
 Domieszki chemiczne do betonu powinny być stosowane jeśli przewidują to dokumentacja 
projektowa lub wskazania InŜyniera, przy czym w przypadku braku danych dotyczących rodzaju 
domieszek, ich dobór powinien być dokonany zgodnie z zaleceniami PN-B-06250. Domieszki powinny 
spełniać wymagania PN-B-23010. 
 Pręty zbrojenia mogą być stosowane zgodnie z dokumentacją projektową. Pręty zbrojenia powinny 
odpowiadać PN-B-06251. Stal dostarczona na budowę powinna być zaopatrzona w zaświadczenie 
(atest) stwierdzające jej gatunek. Właściwości mechaniczne stali uŜywanej do zbrojenia betonu powinny 
odpowiadać postanowieniom PN-B-03264. 

3. SPRZĘT 
  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

Sprzęt do wykonania ogrodzenia 
 Ustawienie ogrodzenia wykonuje się w zasadzie ręcznie, przy uŜyciu drobnego sprzętu 
pomocniczego, jak: szpadle, drągi stalowe, młotki, obcęgi, wyciągarki do napinania linek i siatki, itp. 
 Przy przewozie, załadunku, wyładunku i wykonywaniu ogrodzenia moŜna stosować: środki 
transportu, Ŝurawie samochodowe, ew. wiertnice do wykonywania dołów pod słupki, małe betoniarki 
przewoźne do wykonywania fundamentów betonowych „na mokro”, przewoźne zbiorniki do wody, sprzęt 
spawalniczy, itp., pod warunkiem zaakceptowania przez InŜyniera. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Pakowanie i magazynowanie materiałów metalowyc h 
Elementy ogrodzeniowe powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem 
i zniszczeniem, określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku 
polskim. Na kaŜdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca: 
- nazwę i adres producenta, 
- nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 
- datę produkcji i nr partii, 
- wymiary, 
- liczbę sztuk w pakiecie lub opakowaniu, 
- numer aprobaty technicznej, 
- nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 
- znak budowlany. 
Przechowywanie elementów powinno zapewniać stałą gotowość uŜycia ich do montaŜu. Materiały 
powinny być przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamkniętych lub magazynach półotwartych 
z bocznymi osłonami przeciwdeszczowymi. Powinny być one odizolowane od materiałów i substancji 
działających szkodliwie na metale takich jak wapno, zaprawy, kwasy, farby, itp. 
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4.3. Transport materiałów  
Transport materiałów powinien odbywać się w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas 
jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem.  

5. WYKONANIE ROBÓT 

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

5.2. Warunki przyst ąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania ogrodzeń powinny być zakończone wszystkie roboty związane 
z wykonywaniem elementów stanowiących cokół ogrodzenia. 

5.3. Monta Ŝ elementów ogrodzenia 

5.3.1. Roboty przygotowawcze 
Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiału i sprzętu powinno odbywać się zgodnie ze 
specyfikacją podaną w projekcie technicznym.  

5.3.2. Przygotowanie podło Ŝa 
Przed przystąpieniem do robót naleŜy sprawdzić: 
- rozstaw i wymiary gniazd do betonowania słupków i ich zgodność z dokumentacją projektową,  
- powierzchnia gniazd powinna być oczyszczona z kurzu i zanieczyszczeń i zwilŜona. 

5.3.3. Monta Ŝ ogrodzenia 
MontaŜ wyrobów powinien sprowadzać się do scalania połączeniami śrubowymi elementów wyrobu 
i mocowania wyrobu do podłoŜa. Wiercenie lub przebijanie otworów w elementach w trakcie montaŜu jest 
nie dopuszczalne ze względu na zastosowane  powłoki antykorozyjne wyrobów.  
MontaŜ powinien być poprzedzony wytrasowaniem miejsc otworów montaŜowych w podłoŜu: posadzce, 
ścianach. Nie dopuszcza się do montaŜu śrubami z uszkodzonymi łbami. 

Ogrodzenie panelowe: 
MontaŜ w linii prostej przebiega w systemie słup, panel, słup. Pierwszy panel zamontować pomiędzy 
słupami, po czym słupy zabetonować w gniazdach w półsuchym betonie. 
Następne panele powinny być montowane w systemie: słup połączony z panelem dołączone do 
zabetonowanego słupa.  
W przypadku wznoszącego się terenu stosować standardowe łączniki elementów umoŜliwiające 
wyrównanie róŜnych wysokości. 

Furtki i bramy w systemie ogrodzeń montować zgodnie z instrukcją producenta danego systemu.  
KaŜda brama i furtka powinna być kompletna z niezbędnym wyposaŜeniem jak zawiasy, rygle, zamki itp. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania w czasie wykonywania robót 

6.2.1. Badanie materiałów 
Badanie materiałów zastosowanych do wykonania ogrodzenia naleŜy przeprowadzić pośrednio na 
podstawie załączonych zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta oraz zaświadczeń  
wykonawcy z kontroli jakości  elementów stwierdzających zgodność uŜytych materiałów  z wymaganiami 
dokumentacji technicznej. W przypadku, gdy producent elementów przeprowadził badania jakości 
materiałów we własnym zakresie, wyniki tych badań powinny być załączone do dokumentacji odbiorczej. 

6.2.2. Badania gotowych elementów 
Badania gotowych elementów powinno obejmować co najmniej sprawdzenie: 
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- wymiarów – taśm a stalową z dokładnością do 1 mm, suwmiarką, szczelinomierzem,, 
- wykończenia powierzchni – liniałem metalowym i szczelinomierzem, 
- zabezpieczenia antykorozyjnego – makroskopowo, przez pomiar grubości powłoki i jej szczelności, 

Powłoki nie powinny wykazywać pęcherzy, odprysków, łuszczenia lub pęknięć, 
- rodzajów, liczby i wielkości okuć oraz ich zamocowanie – na zgodność z dokumentacją techniczną 

oraz ich zamocowania  i działania przez oględziny, 
- połączeń konstrukcyjnych – na zgodność z niniejszą specyfikacją, wymaganiami norm państwowych 

lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.. Wymienione badania naleŜy 
przeprowadzać przy odbiorze kaŜdej partii elementów. 

Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora 
nadzoru. 

6.2.3. Badanie jako ści wbudowania 

Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 
- stan i wygląd elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania, 
- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposób osadzenia elementów, 
- stan i wygląd wykończenia wbudowanych elementów na zgodność z dokumentacją techniczną. 
Z dokonanego odbioru naleŜy sporządzić protokół.  

7. OBMIAR ROBÓT 

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

7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest: 
- m (metr) wykonanego ogrodzenia, obmiar polega na określeniu rzeczywistej długości ogrodzenia, 
łącznie z bramami i furtkami, 
- szt. (kpl.) wykonanej bramy, furtki lub kołowrotu, 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie ze SST, Dokumentacją Projektową  jeŜeli wszystkie pomiary 
z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór elementów przed wbudowaniem  
Przy odbiorze powinny być sprawdzone następujące cechy: 
- zgodność wykonania elementów i ich składowych z dokumentacją techniczną, 
- wymiary gotowego elementu i jego kształt, 
- prawidłowość wykonania połączeń (przekroje, długość i rozmieszczenie spawów, śrub), średnice 

otworów, 
- dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach, 
- rodzaj zastosowanych materiałów, 
- zabezpieczenie wyrobów przed korozją. 

8.3. Odbiór elementów po wbudowaniu i wyko ńczeniu 
Przy odbiorze elementów ogrodzenia powinny być sprawdzone: 
- prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, 
- zgodność wbudowanego elementu z projektem. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 
1. PN-B-03264 Konstrukcje betonowe Ŝelbetowe i spręŜone. Obliczenia statyczne i 

projektowanie 
  2. PN-B-06250 Beton zwykły 
  3. PN-B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne 
  4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
  5. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia 
  6. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności 
  7. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
  8. PN-H-04623 Ochrona przed korozją. Pomiar grubości powłok metalowych 

metodami nieniszczącymi 
  9. PN-H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności 

korozyjnej środowisk 
10. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego 

zastosowania 
11. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego 

przeznaczenia 
12. PN-H-82200 Cynk 
13. PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyŜszonej wytrzymałości. Gatunki 
14. PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania 

cieplnego. Gatunki 
15. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki 
16. PN-H-84023-07 Stal określonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki 
17. PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do nawęglania. Gatunki 
18. PN-H-93010 Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco 
19. PN-H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i 

Ŝeliwa do malowania. Ogólne wytyczne 
20. PN-H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne 

wytyczne 
21. PN-M-69011 Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach spawanych. 

Podział i wymagania 
22. PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczanie klasy 

wadliwości na podstawie oględzin zewnętrznych 
23. PN-M-82054 Śruby, wkręty i nakrętki stalowe ogólnego przeznaczenia. Ogólne 

wymagania i badania 
24. PN-M-82054-03 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne śrub i wkrętów 
25. PN-ISO-8501-1 Przygotowanie podłoŜy stalowych przed nakładaniem farb i 

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

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

aluminiowe na konstrukcjach stalowych, staliwnych i Ŝeliwnych. 
Wymagania i badania 

10.2. Inne dokumenty 
Instrukcje montaŜu elementów ogrodzeń panelowych  wydane przez poszczególnych Producentów 
Dokumentacja i specyfikacje w zamówieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa, 
2005. 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych” Arkady, Warszawa 1997 
Norma DIN 18195, część 1 do 6, wydanie:2000-08 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Część B – Roboty wykończeniowe, zeszyt 4 
„Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne”. wydane ITB – 2003r. 
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Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odb ioru Robót Budowlanych 
– INSTALACJE SANITARNE 

 
D – 03.02.01 

 KANALIZACJA DESZCZOWA i DRENA ś 
Kod CPV: 45232130-2 Rurociągi do odprowadzania wody burzowej 

 
1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
kanalizacji deszczowej i drenaŜu w ramach budowy: BUDOWA, ROZBUDOWA i MODERNIZACJA 
INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ w  ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. 
H.SIENKIEWICZA w SZYDŁOWCU, ul. ZAMKOWA 1, dz. nr ew. 4150. 
 
1.2 Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja techniczna wchodzi w skład dokumentacji przetargowej i stanowi jeden z dokumentów 
kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robót związanych. Nazwa i lokalizacja inwestycji została podana 
w tytule dokumentacji. 

1.3 Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą Techniczn ą 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dotyczące realizacji robót związanych 
z wykonaniem: 

- kanalizacji deszczowej 

• instalacji kanalizacji deszczowej „czystej”, odprowadzającej wody deszczowe z dachów 
budynków, chodników, placów i urządzeń sportowych, 

• instalacji kanalizacji deszczowej „brudnej”, do której włączone zostanie odwodnienie liniowe 
odprowadzające ścieki z jezdni oraz parkingu. 

- drenaŜu 

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania ścieków 
opadowych. 

1.4.2. Kanały 

1.4.2.1. Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków. 

1.4.2.2. Kanał deszczowy - kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków opadowych. 

1.4.2.3. Przykanalik - kanał przeznaczony do połączenia wpustu deszczowego z siecią kanalizacji 
deszczowej. 

1.4.2.4. Kanał zbiorczy - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z co najmniej dwóch kanałów 
bocznych. 

1.4.2.5. Kolektor główny - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów oraz kanałów zbiorczych i 
odprowadzenia ich do odbiornika. 

1.4.2.6. Kanał nieprzełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej mniejszej niŜ 1,0 m. 

1.4.2.7. Kanał przełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej równej lub większej niŜ 1,0 m. 

1.4.3. Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci 

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym przeznaczona do 
kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w 
planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 

1.4.3.3. Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej 
dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 
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1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna mająca dodatkowy przewód 
pionowy umoŜliwiający wytrącenie nadmiaru energii ścieków, spływających z wyŜej połoŜonego kanału 
dopływowego do niŜej połoŜonego kanału odpływowego. 

1.4.3.5. Studzienka bezwłazowa - ślepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu 
włazowego, spełniająca funkcje studzienki połączeniowej. 

1.4.3.6. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przełazowym przeznaczona do kontroli i 
prawidłowej eksploatacji kanałów. 

1.4.3.7. Komora połączeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch 
kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 

1.4.3.8. Komora spadowa (kaskadowa) - komora mająca pochylnię i zagłębienie dna umoŜliwiające 
wytrącenie nadmiaru energii ścieków spływających z wyŜej połoŜonego kanału dopływowego. 

1.4.3.9. Wylot ścieków - element na końcu kanału odprowadzającego ścieki do odbiornika. 

1.4.3.10. Przejście syfonowe - jeden lub więcej zamkniętych przewodów kanalizacyjnych z rur Ŝeliwnych, 
stalowych lub Ŝelbetowych pracujących pod ciśnieniem, przeznaczonych do przepływu ścieków pod 
przeszkodą na trasie kanału. 

1.4.3.11. Zbiornik retencyjny - obiekt budowlany na sieci kanalizacyjnej przeznaczony do okresowego 
zatrzymania części ścieków opadowych i zredukowania maksymalnego natęŜenia przepływu. 

1.4.3.12. Przepompownia ścieków - obiekt budowlany wyposaŜony w zespoły pompowe, instalacje i 
pomocnicze urządzenia techniczne, przeznaczone do przepompowywania ścieków z poziomu niŜszego 
na wyŜszy. 

1.4.3.13. Wpust deszczowy - urządzenie do odbioru ścieków opadowych, spływających do kanału z 
utwardzonych powierzchni terenu. 

1.4.4. Elementy studzienek i komór 

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do czynności 
eksploatacyjnych. Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty 
lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzędną spocznika. 

1.4.4.2. Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony do 
zejścia obsługi do komory roboczej. 

1.4.4.3. Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorę roboczą. 

1.4.4.4. Właz kanałowy - element Ŝeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek 
rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umoŜliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim ścieków. 

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a ścianą komory 
roboczej. 

1.4.5. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 
z definicjami podanymi w D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 

 1.5. Odpowiedzialno ść Wykonawcy robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Zamawiającego. Pozostałe ogólne warunki dotyczące 
robót podano w części ogólnej specyfikacji. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania warunki podano w części 
ogólnej specyfikacji technicznej.  

2.2. Rury kanałowe 
Instalacja kanalizacji deszczowej - rury kanalizacyjne kielichowe z polichlorku winylu klasy S 

o parametrach: 
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- materiał PVC-U o gęstości 1,4 g/cm3, współczynniku przewodności cieplnej 0,15 W/moC, 

module spręŜystości 3000 N/mm2 (producent Gebert lub równowaŜne), 
- SN 8 kN/m2 SDR 34, 
- ścianka z rdzeniem spienionym, 
- łączenie rur kielichowe, 
- kielichy rur wzdłuŜne wyposaŜone w fabrycznie montowane uszczelki, bose końce rur 

fazowane. 
Projektowane przełoŜenie istniejącego kolektora kanalizacji deszczowej miejskiej o średnicy 

Ø500 naleŜy wykonać z rur kanalizacyjnych kielichowych z polietylenu PE-HD (producent Gebert lub 
równowaŜne) o parametrach: 

- materiał PE-HD, 
- SN 8 kN/m2 SDR 34, 
- łączenie rur kielichowe, 
- kielichy rur wzdłuŜne wyposaŜone w fabrycznie montowane uszczelki. 

2.3. Studzienki rewizyjne 
Zaprojektowano 24 studzienek kanalizacyjnych. Studzienki powinny odpowiadać normie PN-B-

10729 „Studzienki kanalizacyjne”. Do powyŜszych celów przyjęto zgodnie z normą PN-EN 476 i PN-B-
10729 studzienki o średnicy wewnętrznej - w zaleŜności od potrzeb: Ø1,00 m, Ø1,20 m i Ø1,40 m. 

Płytę denną, kinetę oraz dolną część studni betonowej ∅1,0, ∅1,2 oraz Ø1,4 m do wysokości 20 
cm nad rurę wymurować z cegły kanalizacyjnej łączonej na zaprawie cementowej. Górną część komory 
wykonać z kręgów Ŝelbetowych. Połączenia kręgów Ŝelbetowych zatrzeć na gładko z obu stron zaprawą 
cementową. Stopnie złazowe wykonać z prętów stalowych ∅ 25 mm. Stopnie zabezpieczyć 
antykorozyjnie. Kominy złazowe wykonać przy uŜyciu płyty pośredniej i pokrywowej. Kręgi oraz płyty 
układać na zaprawie cementowej. Na płycie pokrywowej osadzić właz Ŝeliwny typu cięŜkiego D-400 
(w jezdniach, parkingach) i typu lekkiego B-125 (w zieleńcach) na zaprawie cementowej. Regulację 
wysokości osadzenia włazu przeprowadzić poprzez wykonanie podmurówki z cegły kanalizacyjnej klasy 
„150” na zaprawie cementowej. Przejście rury PE-HD i PVC przez ścianę studzienki naleŜy wykonać 
poprzez łącznik dla rur, a następnie obetonować. Połączenie rur wykonać  w odległości 1 m od lica 
studzienki (przy przejściu przez ścianę zastosować 1 m odcinek rury). Powierzchnie zewnętrzne studni 
rewizyjnych oraz płytę stropową zaizolować 2 x Gumbit. W dnach studzienek wykonać kinety. 

Wykończenie wysokościowe studni i wpustów kanalizacyjnych regulować łącznie z połoŜeniem 
warstwy ścieralnej nawierzchni drogowej. 

2.4. Separator zanieczyszcze ń substancji ropopochodnych 
Separator substancji ropopochodnych wraz ze zintegrowanym osadnikiem typ AQUAFIX AIO 

10/2500 firmy Hauraton lub równowaŜnym - na kanalizacji deszczowej „brudnej” . Separator wyposaŜony 
jest dodatkowo w urządzenie alarmowe typ W3 chroniące separator przed przekroczeniem grubości 
warstwy oleju oraz najwyŜszego stanu cieczy. Urządzenie alarmowe składa się z sygnalizatora oraz 
dwóch czujników. Czujniki naleŜy umieścić bezpośrednio w separatorze, natomiast sygnalizator 
akustyczno – optyczny naleŜy umieścić w pomieszczeniu ochrony. 

Separator naleŜy posadowić na gruncie nośnym. Fundament pod separator naleŜy wykonać 
o grubości 10 cm z betonu B10. Płytę fundamentową naleŜy wykonać o wymiarach większych od 
wymiarów separatora o 20 cm i naleŜy ją posadowić na podsypce piaskowej o grubości min. 5 cm. 

2.5. Wpusty uliczne 
Wpusty uliczne z osadnikami, rusztem Ŝeliwnym kratowym przejazdowym o wymiarach 400 x 400 

mm firmy Hauraton FASERFIX-SUPER typ 40/40 lub równowaŜne. 

2.6. Odwodnienia liniowe 
W zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej stosowane są następujące rodzaje odwodnień 

liniowych: 
- zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej „czystej” – odwodnienie liniowe bieŜni oraz boiska 
wielofunkcyjnego realizowane jest poprzez ciągi korytek szczelinowcyh typ SPORTFIX SUPER firmy 
Hauraton lub równowaŜne 
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- zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej „brudnej” – odwodnienie liniowe parkingów oraz drogi 
realizowane poprzez ciąg odwodnienia liniowego FASERFIX - SUPER 150 KS przykrytego rusztem 
Ŝeliwnym w klasie obciąŜeń D400 firmy Hauraton lub równowaŜne. 

2.7. DrenaŜ boiska wielofunkcyjnego, boiska do siatkówki pla Ŝowej oraz ścieŜki zdrowia 
2.7.1. Rury drenarskie  Ø80 i Ø113 mm z filtrem syntetycznym, 
2.7.2. Studzienki drenarskie o średnicy Ø315 mm. Studzienki te naleŜy wyposaŜyć we włazy Ŝeliwne typ 
B125. 

2.8. DrenaŜ bieŜni 
2.8.1. Sączki z rur drenarskich Ø50 mm z filtrem syntetycznym, 
2.8.2. Zbieracz z rur kanalizacyjnych PVC-U SN 8 Ø110 mm, 
2.8.3. Studzienki drenarskie o średnicy Ø315 mm. Studzienki te naleŜy wyposaŜyć we włazy Ŝeliwne typ 
B125. 

3. Sprzęt. 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu podane w  pkt.3 „Wymagania ogólne” . 
3.2. Sprzęt do wykonania kanalizacji deszczowej 
 Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazać się moŜliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
− Ŝurawi budowlanych samochodowych, 
− koparek przedsiębiernych, 
− spycharek kołowych lub gąsiennicowych, 
− sprzętu do zagęszczania gruntu, 
− wciągarek mechanicznych, 
− beczkowozów. 

4. Transport. 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu podano w pkt.4  „Wymagania ogólne” . 
4.2. Transport rur kanałowych 
 Rury kanalizacyjne mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.  
 Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuŜ środka transportu, z wyjątkiem rur 
betonowych o stosunku średnicy nominalnej do długości, większej niŜ 1,0 m, które naleŜy przewozić w 
pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie. 
 Wykonawca zabezpieczy wyroby przewoŜone w pozycji poziomej przed przesuwaniem 
i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. 
 Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie moŜe przewyŜszać ścian środka transportu 
o więcej niŜ 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu (rury kamionkowe nie wyŜej niŜ 2 m). 
 Pierwszą warstwę rur kielichowych naleŜy układać na podkładach drewnianych, zaś poszczególne 
warstwy w miejscach stykania się wyrobów naleŜy przekładać materiałem wyściółkowym (o grubości 
warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu). 
4.3. Transport kr ęgów 
 Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do 
pozycji wbudowania. 
 Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewoŜonych elementów, Wykonawca dokona ich 
usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich 
materiałów. 
 Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicach 1,2 m i 1,4 m naleŜy wykonywać za pomocą 
minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 
4.4. Transport cegły kanalizacyjnej 
 Cegła kanalizacyjna moŜe być przewoŜona dowolnymi środkami transportu w jednostkach 
ładunkowych lub luzem. 
 Jednostki ładunkowe naleŜy układać na środkach transportu samochodowego w jednej warstwie. 
 Cegły transportowane luzem naleŜy układać na środkach przewozowych ściśle jedne obok drugich, 
w jednakowej liczbie warstw na powierzchni środka transportu. 
 Wysokość ładunku nie powinna przekraczać wysokości burt. 
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 Cegły luzem mogą być przewoŜone środkami transportu samochodowego pod warunkiem 
stosowania opinek. 
 Załadunek i wyładunek cegły w jednostkach ładunkowych powinien się odbywać mechanicznie za 
pomocą urządzeń wyposaŜonych w osprzęt kleszczowy, widłowy lub chwytakowy. Załadunek i wyładunek 
wyrobów przewoŜonych luzem powinien odbywać się ręcznie przy uŜyciu przyrządów pomocniczych. 
4.5. Transport włazów kanałowych 
 Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 
 Włazy typu cięŜkiego mogą być przewoŜone luzem, natomiast typu lekkiego naleŜy układać na 
paletach po 10 szt. i łączyć taśmą stalową. 
4.6. Transport wpustów Ŝeliwnych 
 Skrzynki lub ramki wpustów mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczony przed przesuwaniem się podczas transportu. 
4.7. Transport mieszanki betonowej 
 Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie 
spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniŜenia 
temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. 
4.8. Transport kruszyw 
 Kruszywa mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je 
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 
4.9. Transport cementu i jego przechowywanie 
 Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08. 

5. Wykonanie robót. 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót podano w pkt.5   „Wymagania ogólne”. 
5.2. Roboty przygotowawcze 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za 
pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. 
 W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe 
(z rzędnymi sprawdzonymi przez słuŜby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaŜe 
InŜynierowi. 
5.3. Roboty ziemne 
 Wykopy naleŜy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót - wykopu 
(ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych 
oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 
 Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje się 
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. Deskowanie ścian 
naleŜy prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez 
Wykonawcę na odkład. 
 Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, 
przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyŜszym od rzędnej projektowanej o 0,20 m. 
Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed ułoŜeniem 
przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony 
z InŜynierem. 
5.4. Przygotowanie podło Ŝa 
 W gruntach suchych piaszczystych, Ŝwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podłoŜem jest 
grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. 
 W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoŜe naleŜy wykonać z warstwy 
tłucznia lub Ŝwiru z piaskiem o grubości od 15 do 20 cm łącznie z ułoŜonymi sączkami odwadniającymi. 
Dla przewodów o średnicy powyŜej 0,50 m, na warstwie odwadniającej naleŜy wykonać fundament 
betonowy, zgodnie z dokumentacją projektową. 
 Zagęszczenie podłoŜa powinno być zgodne z określonym w SST. 
5.5. Roboty monta Ŝowe 
 Spadki i głębokość posadowienia rurociągu powinny spełniać poniŜsze warunki: 
-      najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić dopuszczalne minimalne prędkości przepływu, tj. od 
0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mogą być jednak mniejsze: 
-      dla kanałów o średnicy do 0,4 m - 3 ‰, 
-      dla kanałów i kolektorów przelotowych -1 ‰ 
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       głębokość posadowienia powinna wynosić w zaleŜności od stref przemarzania gruntów, od 1,0 
do 1,3 m (zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71). 
 Przy mniejszych zagłębieniach zachodzi konieczność odpowiedniego ocieplenia kanału. 
 Ponadto naleŜy dąŜyć do tego, aby zagłębienie kanału na końcówce sieci wynosiło minimum 2,5 m 
w celu zapewnienia moŜliwości ewentualnego skanalizowania obiektów połoŜonych przy tym kanale. 

5.5.1. Rury kanałowe 

 Rury ułoŜone w wykopie na znacznych głębokościach (ponad 6 m) oraz znacznie obciąŜone, w celu 
zwiększenia wytrzymałości powinny być wzmocnione zgodnie z dokumentacją projektową. 
 Poszczególne ułoŜone rury powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku 
długości rury i mocno podbite, aby rura nie zmieniła połoŜenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy. 
 Uszczelnienia złączy rur kanałowych moŜna wykonać: 
−  sznurem konopnym smołowanym i kitem bitumicznym w przypadku stosowania rur kamionkowych 
średnicy 0,20 m, 

−  zaprawą cementową 1:2 lub 1:3 i dodatkowo opaskami betonowymi lub Ŝelbetowymi w przypadku 
uszczelniania rur betonowych o średnicy od 0,20 do 1,0 m, 

− sznurem konopnym i folią aluminiową przy stosowaniu rur Ŝeliwnych kielichowych ciśnieniowych 
średnicy od 0,2 do1,0 m. 

 Połączenia kanałów stosować naleŜy zawsze w studzience lub w komorze (kanały o średnicy do 
0,3 m moŜna łączyć na wpust lub poprzez studzienkę krytą - ślepą). 
 Kąt zawarty między osiami kanałów dopływowego i odpływowego - zbiorczego powinien zawierać 
się w granicach  od 45 do 90o. 
 Rury naleŜy układać w temperaturze powyŜej 0o C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywać 
w temperaturze nie mniejszej niŜ +8o C. 
 Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy naleŜy zabezpieczyć końce 
ułoŜonego kanału przed zamuleniem. 

5.5.2. Przykanaliki 

 Pzy wykonywaniu przykanalików naleŜy przestrzegać następujących zasad: 
− trasa przykanalika powinna być prosta, bez załamań w planie i pionie (z wyjątkiem łuków dla 

podłączenia do wpustu bocznego w kanale lub do syfonu przy podłączeniach do kanału 
ogólnospławnego), 

− minimalny przekrój przewodu przykanalika powinien wynosić 0,20 m (dla pojedynczych wpustów 
i przykanalików nie dłuŜszych niŜ 12 m moŜna stosować średnicę 0,15 m), 

− długość przykanalika od studzienki ściekowej (wpustu ulicznego) do kanału lub studzienki rewizyjnej 
połączeniowej nie powinna przekraczać 24 m, 

− włączenie przykanalika do kanału moŜe być wykonane za pośrednictwem studzienki rewizyjnej, 
studzienki krytej (tzw. ślepej) lub wpustu bocznego, 

− spadki przykanalików powinny wynosić od min. 20 ‰ do max. 400 ‰ z tym, Ŝe przy spadkach 
większych od 250 ‰ naleŜy stosować rury Ŝeliwne, 

− kierunek trasy przykanalika powinien być zgodny z kierunkiem spadku kanału zbiorczego, 
− włączenie przykanalika do kanału powinno być wykonane pod kątem min. 45o, max. 90o (optymalnym 

60o), 
−  włączenie przykanalika do kanału poprzez studzienkę połączeniową naleŜy dokonywać tak, aby 

wysokość spadku przykanalika nad podłogą studzienki wynosiła max. 50,0 cm. W przypadku 
konieczności włączenia przykanalika na wysokości większej naleŜy stosować przepady (kaskady) 
umieszczone na zewnątrz poza ścianką studzienki, 

−  włączenia przykanalików z dwóch stron do kanału zbiorczego poprzez wpusty boczne powinny być 
usytuowane w odległości min. 1,0 m od siebie. 

5.5.3. Studzienki kanalizacyjne 

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych naleŜy przestrzegać następujących zasad: 
− studzienki przelotowe powinny być lokalizowane na odcinkach prostych kanałów w odpowiednich 

odległościach (max. 50 m przy średnicach kanału do 0,50 m i 70 m przy średnicach powyŜej 0,50 m) 
lub na zmianie kierunku kanału, 

− studzienki połączeniowe powinny być lokalizowane na połączeniu jednego lub dwóch kanałów 
bocznych, 
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− wszystkie kanały w studzienkach naleŜy łączyć oś w oś (w studzienkach krytych), 
− studzienki naleŜy wykonywać na uprzednio wzmocnionym (warstwą tłucznia lub Ŝwiru) dnie wykopu 

i przygotowanym fundamencie betonowym, 
− studzienki wykonywać naleŜy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych 

warunkach gruntowych (przy występowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym, 
 Studzienki rewizyjne składają się z następujących części: 
− komory roboczej, 
− komina włazowego, 
− dna studzienki, 
−  włazu kanałowego, 
− stopni złazowych. 
 Komora robocza powinna mieć wysokość minimum 2,0 m. W przypadku studzienek płytkich (kiedy 
głębokość ułoŜenia kanału oraz warunki ukształtowania terenu nie pozwalają zapewnić ww. wysokości) 
dopuszcza się wysokość komory roboczej mniejszą niŜ 2,0 m. 
 Przejścia rur kanalizacyjnych przez ściany komory naleŜy obudować i uszczelnić materiałem 
plastycznym ustalonym w dokumentacji projektowej. 
 Komin włazowy powinien być wykonany z kręgów Ŝelbetowych o średnicy 0,80 m wg BN-86/8971-
08. Posadowienie komina naleŜy wykonać na płycie Ŝelbetowej przejściowej w takim miejscu, aby 
pokrywa włazu znajdowała się nad spocznikiem o największej powierzchni. 
 Dno studzienki naleŜy wykonać na mokro w formie płyty dennej z wyprofilowaną kinetą. 
 Kineta w dolnej części (do wysokości równej połowie średnicy kanału) powinna mieć przekrój 
zgodny z przekrojem kanału, a powyŜej przedłuŜony pionowymi ściankami do poziomu maksymalnego 
napełnienia kanału. Przy zmianie kierunku trasy kanału kineta powinna mieć kształt łuku stycznego do 
kierunku kanału, natomiast w przypadku zmiany średnicy kanału powinna ona stanowić przejście 
z jednego wymiaru w drugi. 
 Dno studzienki powinno mieć spadek co najmniej 3 ‰ w kierunku kinety. 
 Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach naraŜonych na obciąŜenia 
dynamiczne)powinny mieć właz typu cięŜkiego wg PN-H-74051-02. W innych przypadkach moŜna 
stosować włazy typu lekkiego wg PN-H-74051-01. 
 Poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy, natomiast w trawnikach 
i zieleńcach górna krawędź włazu powinna znajdować się na wysokości min. 8 cm ponad poziomem  
terenu. 
 W ścianie komory roboczej oraz komina włazowego naleŜy zamontować mijankowo stopnie 
złazowe w dwóch rzędach, w odległościach pionowych 0,30 m i w odległości poziomej osi stopni 0,30 m. 

5.5.4. Izolacje 

 Studzienki zabezpiecza się przez posmarowanie z zewnątrz izolacją bitumiczną. 
 Dopuszcza się stosowanie innego środka izolacyjnego uzgodnionego z InŜynierem. 
 W środowisku słabo agresywnym, niezaleŜnie od czynnika agresji, studzienki naleŜy zabezpieczyć 
przez zagruntowanie izolacją asfaltową oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym 
na gorąco wg PN-C-96177. 
 
5.5.5. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 
 Zasypywanie rur w wykopie naleŜy prowadzić warstwami grubości 20 cm. Materiał zasypkowy 
powinien być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu. Wskaźnik zagęszczenia 
powinien być zgodny z określonym w dokumentacji projektowej. 
 Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z InŜynierem. 
 
6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli  jakości robót podano w „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
 
6.2. Kontrola, pomiary i badania 
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do betonu 
i zapraw i ustalić receptę. 

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
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 Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie 
i z częstotliwością określoną w dokumentacji i zaakceptowaną przez InŜyniera. 
 W szczególności kontrola powinna obejmować: 
− sprawdzenie rzędnych załoŜonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów 

wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 
− badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
− badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoŜa z kruszywa 

mineralnego lub betonu, 
− badanie odchylenia osi kolektora, 
− sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową załoŜenia przewodów i studzienek, 
− badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego, 
− sprawdzenie prawidłowości ułoŜenia przewodów, 
− sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 
− badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 
− sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych (kratek) i pokryw włazowych, 
− sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją. 

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

− odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić 
więcej niŜ ± 5 cm, 

− odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niŜ 0,1 m, 
− odchylenie grubości warstwy podłoŜa nie powinno przekraczać ± 3 cm, 
− odchylenie szerokości warstwy podłoŜa nie powinno przekraczać ± 5 cm, 
− odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułoŜonego kolektora od osi 

przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ± 5 mm, 
− odchylenie spadku ułoŜonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać -5% 

projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy 
zwiększonym spadku), 

− wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m powinien 
być zgodny z pkt 5.5.9, 

− rzędne kratek ściekowych i pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do ± 5 mm. 

7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w pkt. 7  „Wymagania ogólne”. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest : 
 - m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji 
 - kpl (komplet) wykonanej i odebranej studni lub separatora 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w pkt.8  „Wymagania ogólne”. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
− roboty montaŜowe wykonania rur kanałowych i przykanalika, 
− wykonane studzienki ściekowe i kanalizacyjne, 
− wykonane komory, 
− wykonana izolacja, 
− zasypany  zagęszczony wykop. 
 Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie korekt 
i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 
 Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 
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 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w pkt. 9 „Wymagania ogólne”. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje: 
− oznakowanie robót, 
− dostawę materiałów, 
− wykonanie robót przygotowawczych, 
− wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnienie, 
− przygotowanie podłoŜa i fundamentu, 
− wykonanie sączków, 
− wykonanie wylotu kolektora, 
− ułoŜenie przewodów kanalizacyjnych, przykanalików, studni, studzienek ściekowych, 
− wykonanie izolacji rur i studzienek, 
− zasypanie i zagęszczenie wykopu, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
  1.     PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
  2.     PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. świr 

i mieszanka 
  3.     PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
  4.     PN-B-12037 Cegła pełna wypalana z gliny - kanalizacyjna 
  5.     PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
  6.     PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco 
  7.     PN-H-74051-00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania 
  8.     PN-H-74051-01 Włazy kanałowe. Klasa A (włazy typu lekkiego) 
  9.    PN-H-74051-02 Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu cięŜkiego) 
10.    PN-H-74086 Stopnie Ŝeliwne do studzienek kontrolnych 
11.    BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
12. BN-62/6738-03,04, 07        Beton hydrotechniczny 
13.    BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i Ŝelbetowe. 

10.2. Inne dokumenty 
1. Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki 
Budowlanej - Warszawa 1986 r. 
2. Katalog budownictwa 
KB4-4.12.1.(6)     Studzienki połączeniowe (lipiec 1980) 
KB4-4.12.1.(7)     Studzienki przelotowe (lipiec 1980) 
KB4-4.12.1.(8)     Studzienki spadowe (lipiec 1980) 
KB4-4.12.1.(11)   Studzienki ślepe (lipiec 1980) 
KB4-3.3.1.10.(1)  Studzienki ściekowe do odwodnienia dróg (październik 1983) 
KB1-22.2.6.(6)     Kręgi betonowe średnicy 50 cm; wysokości 30 lub  60 cm 
3. „Katalog powtarzalnych elementów drogowych”. „Transprojekt” - Warszawa, 1979-1982 r. 
4. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urządzeń sieciowych, wodociągowych i 
kanalizacyjnych, BPC WiK „Cewok” i BPBBO Miastoprojekt- Warszawa, zaakceptowane i zalecone do 
stosowania przez Zespół Doradczy ds. procesu inwestycyjnego powołany przez Prezydenta m.st. 
Warszawy - sierpień 1984 r. 
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Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odb ioru Robót Budowlanych –  
INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

E-07.07.01 
INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZEWN ĘTRZNE 

 
Kody CPV: 45315700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych, 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji 
elektrycznych, 45315300-1 Instalacja zasilania elektrycznego, 45311100-1 Roboty w zakresie 
okablowania elektrycznego, 45312310-3 Ochrona odgromowa 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  instalacji 
elektrycznych w ramach budowy: BUDOWA, ROZBUDOWA i MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY 
SPORTOWEJ w  ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. H.SIENKIEWICZA w SZYDŁOWCU, 
ul. ZAMKOWA 1, dz. nr ew. 4150. 

1.2 Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej 
Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót opisanych 
w punkcie 1.1. 

1.3 Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą Techniczn ą 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dotyczące montaŜu: 

- złącza kablowo-rozdzielczego 
- układu pomiarowego dla Budynku Liceum 
- instalacji elektrycznych Budynku Magazynu 
- oświetlenia terenu 

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Słup o świetleniowy  - konstrukcja wsporcza osadzona bezpośrednio w gruncie, słuŜąca do 
zamocowania oprawy oświetleniowej na wysokości nie większej niŜ 14 m. 
1.4.2. Maszt o świetleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona w gruncie za pomocą fundamentu, 
słuŜąca do zamocowania opraw oświetleniowych na wysokości powyŜej 16 m. 
1.4.3. Wysi ęgnik  - element rurowy łączący słup oświetleniowy z oprawą. 
1.4.4. Oprawa o świetleniowa  - urządzenie słuŜące do rozdziału, filtracji i przekształcania strumienia 
świetlnego wysyłanego przez źródło światła, zawierające wszystkie niezbędne detale do przymocowania 
i połączenia z instalacją elektryczną. 
1.4.5. Kabel  - przewód wieloŜyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu elektrycznego, 
mogący pracować pod i nad ziemią. 
1.4.6. Fundament  - konstrukcja Ŝelbetowa zagłębiona w ziemi, słuŜąca do utrzymania masztu lub szafy 
oświetleniowej w pozycji pracy. 
1.4.7. Szafa oświetleniowa  - urządzenie rozdzielczo-sterownicze bezpośrednio zasilające instalacje 
oświetleniowe. 
1.4.8. Dodatkowa ochrona przeciwpora Ŝeniowa  - ochrona części przewodzących dostępnych w 
wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych. 
1.4.9. Pozostałe okre ślenia podstawowe  są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami 
i definicjami podanymi w punkcie „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

1.5. Odpowiedzialno ść Wykonawcy robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania raz ich zgodność z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną i poleceniami Zamawiającego. Pozostałe ogólne warunki dotyczące robót 
podano w części ogólnej specyfikacji. 
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2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów, ich pozyskania i składowania.  
Warunki podano w części ogólnej specyfikacji technicznej. 

2.2. Złącze kablowo-rozdzielcze:  
2.2.1. Fundament prefabrykowany pod szafę rozdzielczą 
2.2.2. Złącze kablowo-rozdzielcze ZR 

2.3. Układ Pomiarowy Budynku Liceum:  
6.1.1. Kabel z Ŝyłami Cu YKY-0,6/1kV, 5x4 mm2 
6.1.2. Opaska kablowa OKi - ocechowana 
6.1.3. Tablica rozdzielcza TE 

2.4. Instalacje elektryczne Budynku Magazynu:  
2.4.1. Folia z PCW koloru niebieskiego 
2.4.2. Gniazdo wtyczkowe 2p+Z p/t 16A 250V IP44 
2.4.3. Kabel z Ŝyłami Cu YKY-0,6/1kV, 5x4 mm2 
2.4.4. Łącznik p/t 1-bieg. bryzgoszczelny 250V/6A 
2.4.5. Łącznik p/t bryzgoszczelny  schodowy 250V/6A 
2.4.6. Łącznik p/t świecznikowy bryzgoszczelny 250V/6A 
2.4.7. Opaska kablowa OKi - ocechowana 
2.4.8. Oprawa oświetleniowa n/t 1x15W IP-54 
2.4.9. Oprawa świetlówkowa n/t 2x18W PC IP65 
2.4.10. Oprawa świetlówkowa n/t 2x36W PC IP65 
2.4.11. Osłona rurowa giętka do kabli DVK 50 mm 
2.4.12. Przewód YDY-450/750 V 3x1,5mm2 
2.4.13. Przewód YDY-450/750 V 3x2,5mm2 
2.4.14. Puszka odgałęźna z PCW PO-75x75/380 IP-42 
2.4.15. Puszka PO 60 mm końcowa bez pokrywy 
2.4.16. Tablica rozdzielcza TM 

2.5. Oświetlenie terenu:  
2.5.1. Folia z PCW koloru niebieskiego 
2.5.2. Fundament F 100/30 
2.5.3. Fundament F 120/43 
2.5.4. Fundament F5 
2.5.5. Fundament prefabrykowany pod szafę rozdzielczą 
2.5.6. Kabel z Ŝyłami Cu YKSY-0,6/1KV 5x2,5mm2 (YKY) 
2.5.7. Kabel z Ŝyłami Cu YKSY-0,6/1kV, 7x1,5mm2 
2.5.8. Kabel z Ŝyłami Cu YKY-0,6/1kV, 3x4 mm2 
2.5.9. Kabel z Ŝyłami Cu YKY-0,6/1kV, 3x6 mm2 
2.5.10. Kabel z Ŝyłami Cu YKY-0,6/1kV, 4x4 mm2 
2.5.11. Kabel z Ŝyłami Cu YKY-0,6/1kV, 4x6 mm2 
2.5.12. Kabel z Ŝyłami Cu YKY-0,6/1kV, 5x10 mm2 
2.5.13. Kabel z Ŝyłami Cu YKY-0,6/1kV, 5x16 mm2 
2.5.14. Kabel z Ŝyłami Cu YKY-0,6/1kV, 5x4 mm2 
2.5.15. Lampa oświetleniowa kompletna typu JET1 CL1 70W 230V HST/HIT-CE FLG + HIT-CE 70W 
2.5.16. Maszt oświetleniowy okrągły Altor h=16m 
2.5.17. Naświetlacz typu CHAMPION 1000W 230VHQI-TSS O WI 
2.5.18. Naświetlacz typu TROIKA 400W 230V HIT/E40 60/70D 
2.5.19. Opaska kablowa OKi - ocechowana 
2.5.20. Poprzeczka 0.3m (lub 0.5) fi 76 na 1 projektor 
2.5.21. Poprzeczka 1.1m fi 103 na 2 projektory 
2.5.22. Poprzeczka 1.1m fi 76 na 2 projektory 
2.5.23. Poprzeczka 1.8m fi 103 na 3 projektory 
2.5.24. Przewód YDY-450/750 V 3x1,5mm2 
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2.5.25. Przewód YDY-450/750 V 3x2,5mm2 
2.5.26. Słup oświetleniowy parkowy okrągły Auriga h=5m 
2.5.27. Słup oświetleniowy uliczny okrągły Antares h=10m 
2.5.28. Szafa oświetleniowa SO-1 
2.5.29. Szafa oświetleniowa SO-2 
2.5.30. Szafa oświetleniowa SO-3 
2.5.31. Tablica TSO 
2.5.32. Układ zasilający do naświetlacza CHAMPION 1000W 
2.5.33. Wysięgnik S OC 1/1/5 (wys.1m, dł.1m, kąt 5st.) 
2.5.34. Złącze oświetl. zewn. słup. IZK 1-bezp. 
2.5.35. Złącze oświetl. zewn. słup. IZK 2-bezp. 
2.5.36. Złącze oświetl. zewn. słup. IZK 3-bezp. 

3. SPRZĘT 
Do wykonania robót montaŜowych instalacji Wykonawca powinien wykazać się moŜliwością korzystania 
ze specjalistycznych narzędzi i elektronarzędzi z uwzględnieniem najnowszych rozwiązań technicznych, 
szczególnie w zakresie montaŜu kabli i ich zarabiania. Do robót montaŜowych i izolacyjnych Wykonawca 
winien dysponować systemem rusztowań przejezdno-przesuwnych/ podnośnikami noŜycowymi. 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu zostały przedstawione w części ogólnej specyfikacji technicznej.  
Stosować specyficzne wymagania poszczególnych producentów, których materiały i urządzenia są 
dostarczane na budowę w uzgodnieniu z InŜynierem. 
Wykonawca zadba o to, aby dostawa całego sprzętu i materiałów była zharmonizowana z postępem 
robót i zamówiona z wyprzedzeniem gwarantującym terminowe zakończenie prac. JeŜeli nie uzgodniono 
inaczej, Wykonawca nie będzie organizował dostaw materiałów wcześniej niŜ 30 dni przed ich 
wbudowaniem, lub wcześniej niŜ to ustalono szczegółowo dla poszczególnych robót, z wyjątkiem sytuacji 
uzasadnionych i uzgodnionych wcześniej z InŜynierem budowy. Wykonawca poinformuje InŜyniera, nie 
później niŜ 3 dni przed planowaną dostawą, o terminie dostawy i umoŜliwi InŜynierowi ocenę jakości 
materiału w momencie dostawy na Plac Budowy. InŜynier skontroluje zgodność materiałów z wymogami 
specyfikacji oraz kompletność wymaganych dokumentów w momencie dostawy lub później, jednak 
zawsze przed ich wbudowaniem. Nie spełnienie wymagań skutkuje odrzuceniem materiałów, 
skierowaniem ich do badań laboratoryjnych na koszt Wykonawcy lub przeznaczeniem ich do 
zastosowania w innym miejscu niŜ planowane z ich przewartościowaniem przez InŜyniera. Decyzje te za 
kaŜdym razem podejmuje InŜynier. Materiał odrzucony w momencie dostawy nie moŜe być rozładowany 
i składowany na Placu Budowy. Materiał odrzucony po rozładunku będzie usunięty z Placu Budowy na 
koszt Wykonawcy w ciągu 2 dni. Odmowie rozładunku lub poleceniu usunięcia z Placu Budowy podlega 
równieŜ dostawa materiału w terminie wcześniejszym niŜ 30 dni przed planowanym wbudowaniem, lub 
wcześniejszym niŜ przewidują ustalenia szczegółowe dla poszczególnych robót, jeŜeli fakt ten nie był 
wcześniej uzgodniony z InŜynierem. 
W przypadku stwierdzenia złej jakości materiałów, Wykonawca pozyska te materiały z innego źródła. 
InŜynier kaŜdorazowo ustali tryb akceptacji i zamówienia materiałów z alternatywnego źródła.  
Wykonawca będzie zobowiązany do pokrycia wszystkich dodatkowych kosztów związanych z badaniami 
laboratoryjnymi i zamianą wadliwych materiałów. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość, właściwości do robót i były 
dostępne do kontroli przez InŜyniera, zgodnie z wymogami Specyfikacji. Miejsca czasowego składowania 
będą zlokalizowane w obrębie Placu Budowy w miejscach zgodnych z projektem zagospodarowania 
terenu lub innych uzgodnionych wcześniej z InŜynierem. Materiały budowlane składowane tymczasowo 
będą zabezpieczone przed kradzieŜą przez Wykonawcę. 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót. 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w części ogólnej specyfikacji technicznej.  
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, projektem organizacji robót 
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami ST, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a 
takŜe w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań 
materiałów i robót, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające 
na rozwaŜną kwestię. 
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. 

5.2. Wymagania szczegółowe dotycz ące projektowanych instalacji elektrycznych 
wewn ętrznych 

5.2.1. Wstęp 
Bez względu na rodzaj instalacji i sposób ich montaŜu, naleŜy przeprowadzić następujące roboty 
podstawowe: 

– trasowanie 
– montaŜ konstrukcji wsporczych i uchwytów 
– przejścia przez ściany i stropy 
– kucie wnęk i bruzd 
– układanie orurowania i oprzewodowania 
– montaŜ puszek 
– wciąganie przewodów do rur 
– przygotowanie i łączenie przewodów 
– montaŜ sprzętu i osprzętu 
– montaŜ opraw 
– montaŜ aparatury 
– podejścia do odbiorników 
– próby montaŜowe 
– ochrona antykorozyjna 

5.2.2. Trasowanie 
Trasowanie naleŜy wykonać uwzględniając konstrukcję budynku oraz zapewniając bezkolizyjność 
z innymi instalacjami. 
Trasa instalacji powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji i remontów. 
Wskazane jest, aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 
5.2.3.  Monta Ŝ konstrukcji wsporczych i uchwytów 
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułoŜenia na nich instalacji elektrycznych,  bez  względu 
na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoŜa w sposób trwały,  uwzględniający warunki 
lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować oraz sam rodzaj instalacji. 
Przy układaniu przewodów na uchwytach : 
  - odległości między uchwytami dla przewodów kabelkowych nie powinny być większe niŜ 0,5 m. 
  - rozstawienie uchwytów powinno być takie, aby odległości między nimi ze względów estetycznych  
 były jednakowe, uchwyty między innymi znajdowały się w pobliŜu sprzętu i osprzętu, do którego 
 dany przewód jest wprowadzany oraz aby zwisy przewodów między uchwytami nie były widoczne       
Przy układaniu przewodów na specjalnie utworzonych podłoŜach : 
 - na przygotowanej trasie naleŜy podłoŜa specjalne  (korytka, wsporniki itp.) mocować zgodnie 
 z projektem  i odpowiednimi instrukcjami, 
 - po sprawdzeniu jakości mocowań oraz ich zgodności z projektem i instrukcjami montaŜu na 
 podłoŜach tych naleŜy układać przewody kabelkowe „luzem” lub mocować ( w zaleŜności od  
 wymagań określonych w projekcie, rodzaju przewodów kabelkowych oraz kierunku trasy  
 poziomego, pionowego ) 
5.2.4.  Przejścia przez ściany i stropy 
Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany i stropy  itp. muszą być chronione 
przed uszkodzeniami. 
Przejścia wymienione wyŜej naleŜy wykonywać w przepustach rurowych. 
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Obwody instalacji elektrycznych przechodzących przez podłogi muszą być chronione do wysokości 
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed uszkodzeniem mechanicznym 
moŜna stosować rury stalowe, z tworzyw sztucznych, kształtowniki, korytka itp. 
W przypadku stosowania specjalnie utworzonych podłoŜy (korytka, drabinki) przejścia te muszą być 
dostosowane do wymiarów podłoŜy. Zaleca się, aby w takich przypadkach otwory do przejść były 
wykonywane przy robotach budowlanych. Do podłoŜy tych moŜna mocować sprzęt i osprzęt.  
5.2.5.  Kucie wn ęk i bruzd 
Wielkość wnęk dostosować naleŜy do wielkości tablic z aparaturą, wielkość bruzd naleŜy dostosować do 
średnic rur lub szerokości przewodu wtynkowego. 
Rury i przewody wtynkowe układać naleŜy jednowarstwowo. 
Zabrania się kucia bruzd, wnęk i przebić w elementach konstrukcyjno-budowlanych. 
Przy przejściach przez ściany lub ze ściany na strop, rura lub przewód wtynkowy, całe winny być pokryte 
tynkiem. 
Z uwagi na zły stan tynków oraz występujące przewody kominowe naleŜy zachować szczególną 
ostroŜność przy wykonywaniu bruzd i wnęk. 
5.2.6.  Układanie orurowania i oprzewodowania 
Orurowanie i oprzewodowanie wtynkowe naleŜy układać w wykutych bruzdach mocując je do podłoŜa 
klamerkami lub tynkiem. Stosowane klamerki powinny być zabezpieczone przed rdzewieniem. 
Łuki rur powinny być łagodne, przy kształtowaniu łuku spłaszczenie rury nie moŜe być większe niŜ 15% 
wewnętrznej średnicy. 
5.2.7.  Monta Ŝ puszek 
Puszki naleŜy osadzać w ścianach w sposób trwały. Przed montaŜem w puszkach naleŜy wyciąć otwory 
w ilości i o średnicach właściwych do wprowadzanych rur lub przewodów wtynkowych. 
Puszki powinny być osadzone  na takiej głębokości, aby ich górna krawędź była zrównana z tynkiem. 
5.2.8.  Wciąganie przewodów do rur 
Przewody jednoŜyłowe powinny być wciągane do rur, po ich ułoŜeniu i zatynkowaniu, za pomocą 
spręŜyny instalacyjnej (śladu). 
Niedopuszczalne jest układanie rur wraz z wciągniętymi przewodami. 
5.2.9.  Przygotowanie i ł ączenie przewodów 

Końce oprzewodowania winny być odizolowane na długości zapewniającej prawidłowe podłączenie, 
zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moŜe powodować uszkodzeń mechanicznych Ŝył. 

W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów naleŜy wykonywać w sprzęcie i osprzęcie 
instalacyjnym i w odbiornikach. Połączenia skręcane mogą być wykonywane jedynie na przewodach 
miedzianych, jednodrutowych o przekroju do 10 mm2. 

Odcinki przewodów przyłączonych 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 w liczbie, do jakich 
zacisk ten jest przystosowany. 

Końce przewodów wieloŜyłowych powinny być zabezpieczone końcówkami zaprasowanymi lub przez 
ocynkowanie. 

W przypadku  gdy odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz przewody,    
sposób przyłączenia naleŜy uzgodnić z projektantem. 

W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody są przyłączane za pomocą oczek, pomiędzy   
oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki metalowe,  zabezpieczone  
przed korozją w sposób umoŜliwiający przepływ prądu. 

5.2.10.  Monta Ŝ sprz ętu i osprz ętu 
Sprzęt i osprzęt instalacyjny naleŜy mocować do podłoŜa w sposób trwały zapewniający mocne 
i bezpieczne jego osadzenie. 
Do mocowania sprzętu i osprzętu (gniazda wtykowe, łączniki i puszki rozgałęźne) mogą słuŜyć 
konstrukcje wsporcze przykręcane do podłoŜa za  pomocą kołków i śrub rozporowych. 
Gniazda wtykowe i łączniki podtynkowe naleŜy mocować w puszkach. 
5.2.11.  Monta Ŝ opraw 
Uchwyty do mocowania opraw naleŜy mocować przez: 
 - wkręcanie w metalowy kołek  rozporowy 
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 - lub zabetonowanie. 
Mocowanie winno wytrzymać siłę 500 N. 
Do mocowania opraw nie mogą być stosowane kołki rozporowe z tworzywa sztucznego. 
Przewody opraw oświetleniowych naleŜy łączyć z przewodami wypustów za pomocą złączy 
świecznikowych. Dopuszcza się podłączenie opraw oświetleniowych przelotowo, pod warunkiem 
zastosowania złączy przelotowych. 
5.2.12.     Monta Ŝ aparatury 
WyposaŜenie  rozdzielnic określa dokumentacja projektowa. 
Rozdzielnice powinny być trwale mocowane w przygotowanych do tego celu wnękach, zgodnie 
z instrukcją producenta. 
Osprzęt zabezpieczający naleŜy mocować na szynie TH. 
Połączenia międzyaparaturowe naleŜy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. Przygotowanie Ŝył i 
łączenie przewodów naleŜy wykonać analogicznie jak w pkt. 5.2.9. 
Przewody zasilające przyłączać naleŜy do styku nieruchomego, przewody odbiorcze do styku ruchomego 
aparatury. 
5.2.13. Podejścia do odbiorników 

Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników naleŜy wykonać w miejscach bezkolizyjnych, 
bezpiecznych oraz w sposób estetyczny. 

Podejścia od przewodów ułoŜonych w podłodze naleŜy wykonywać w rurach stalowych, zamocowanych 
pod powierzchnią podłogi. Rury muszą spełniać odpowiednie warunki wytrzymałościowe i być 
wyprowadzone ponad podłogę do wysokości koniecznej dla danego odbiornika. 

Do odbiorników zamocowanych na ścianach podejścia naleŜy wykonać przewodami ułoŜonymi na   tych 
ścianach. 
 5.2.14.  Próby monta Ŝowe 
Po zakończeniu robót elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca zobowiązany jest do    
przeprowadzenia tzw. prób montaŜowych, tj. technicznego sprawdzenia jakości wykonanych robót  wraz 
z dokonaniem potrzebnych  badań i pomiarów (prac regulacyjno - pomiarowych ) i próbnym 
uruchomieniem ( "bieg luzem" ) poszczególnych przewodów, instalacji, urządzeń, maszyn itp. Zakres 
prób montaŜowych naleŜy uzgodnić z inwestorem.  
Wyniki prób montaŜowych powinny być ujęte w szczegółowych protokołach lub udokumentowane  
odpowiednim wpisem w dzienniku budowy, stanowią one m.in. podstawę odbioru robót oraz podstawę do 
stwierdzenia przygotowania do podjęcia prac rozruchowych. 
Zakres podstawowych prób montaŜowych obejmuje : 
 a) pomiar rezystancji izolacji instalacji, który naleŜy wykonać dla kaŜdego obwodu oddzielnie od 

strony zasilania; pomiarów naleŜy dokonać induktorem 500 V lub 1000 V; rezystancja  izolacji 
mierzona między badaną fazą, a pozostałymi fazami połączonymi z przewodem  neutralnym lub 
uziemiającym nie  moŜe być mniejsza od : 

  - 0,25 MΩ    dla instalacji 230 V, 
  - 0,50 MΩ    dla instalacji 400 V, 
 b) pomiar rezystancji izolacji odbiorników; rezystancja izolacji silników, itp. mierzona induktorem 

500 V nie moŜe być mniejsza od 1 MΩ   , 
 c) sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych w tym głównych i dodatkowych połączeń  

wyrównawczych 
 d) sprawdzenie skuteczności ochrony przez samoczynne wyłączenie zasilania 
 e) sprawdzenie działania urządzeń ochronnych róŜnicowo-prądowych 
 f) badanie urządzenia piorunochronnego 
 g) pomiar natęŜenia oświetlenia  
Z prób montaŜowych naleŜy sporządzić protokół. 
Po pozytywnym zakończeniu wszystkich badań i pomiarów objętych próbami montaŜowymi naleŜy 
załączyć instalacje pod napięcie i sprawdzić, czy : 
  - punkty świetlne są załączane zgodnie z załoŜonym programem, 
 - w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe są dokładnie dołączone do właściwych  zacisków, 
 - silniki obracają się we właściwym kierunku. 

 
5.2.15.  Koordynacja robót elektrycznych z innymi r obotami 
Koordynacja robót budowlano - montaŜowych poszczególnych rodzajów powinna być dokonywana we 
wszystkich fazach procesu inwestycyjnego, począwszy od projektowania, a skończywszy na rozruchu i 
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przekazaniu do eksploatacji. Koordynacją naleŜy objąć równieŜ projekty organizacji budowy i robót, 
ogólne harmonogramy budowy oraz fazę realizacji ( wykonawstwa ) inwestycji. 
Wykonywanie robót koordynować na bieŜąco z kierownikiem budowy – przedstawicielem generalnego 
wykonawcy i kierownikami robót poszczególnych rodzajów. 
Ogólny harmonogram budowy powinien określać zakres oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia 
poszczególnych rodzajów robót lub ich etapów i powinien być tak uzgodniony, aby zapewniał prawidłowy 
przebieg zasadniczych robót ogólnobudowlanych, a równocześnie umoŜliwiał technicznie i ekonomicznie 
prawidłowe wykonawstwo robót specjalistycznych ( w tym i elektrycznych ). Ogólny harmonogram 
budowy powinien stanowić podstawę do opracowania szczegółowych harmonogramów robót 
elektrycznych. 

5.3. Oświetlenie terenu 

5.3.1. Wykopy pod fundamenty i kable 

 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 się 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 wypadkach wykopy wykonane powinny być bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu 
i  zgodnie z PN-68/B-06050 . 
 Wykop rowka pod kabel powinien być zgodny z dokumentacją projektową, SST lub wskazaniami 
InŜyniera. Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowka powinny być 
wykonane w sposób zapewniający ich stateczność. 
 W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, naleŜy 
powierzchnię terenu wyprofilować ze spadkiem umoŜliwiającym łatwy odpływ wody poza teren 
przylegający do wykopu. 
 Zasypanie fundamentu lub kabla naleŜy dokonać gruntem z wykopu, bez zanieczyszczeń (np. 
darniny, korzeni, odpadków). Zasypanie naleŜy wykonać warstwami grubości od 15 do 20 cm 
i zagęszczać ubijakami ręcznymi lub zagęszczarką wibracyjną. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien 
wynosić 0,95 według BN-77/8931-12. Zagęszczenie naleŜy wykonywać w taki sposób aby nie 
spowodować uszkodzeń fundamentu lub kabla. 
 Nadmiar gruntu z wykopu, pozostający po zasypaniu fundamentu lub kabla, naleŜy rozplantować w 
pobliŜu lub odwieźć na miejsce wskazane w SST lub przez InŜyniera. 

5.3.2. Monta Ŝ fundamentów prefabrykowanych 

 MontaŜ fundamentów naleŜy wykonać zgodnie z wytycznymi montaŜu dla konkretnego fundamentu, 
zamieszczonymi w dokumentacji projektowej. 
 Fundament powinien być ustawiany przy pomocy dźwigu, na 10 cm warstwie betonu B 10, 
spełniającego wymagania PN-88/B-06250 lub zagęszczonego Ŝwiru spełniającego wymagania BN-
66/6774-01. 
 Przed jego zasypaniem naleŜy sprawdzić rzędne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego 
ścianek i poziom górnej powierzchni, do której przytwierdzona jest płyta mocująca. 
 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. 

5.3.3. Monta Ŝ masztów  

 Przed przystąpieniem do montaŜu masztu naleŜy sprawdzić stan powierzchni stykowych 
elementów łączeniowych, oczyszczając je z brudu, lodu itp. oraz stan powłoki antykorozyjnej, którą 
w przypadku uszkodzenia podczas transportu, naleŜy uzupełnić. 
 Maszt ustawiać naleŜy przy pomocy dźwigu. Podczas podnoszenia masztu naleŜy zwrócić uwagę, 
aby nie spowodować odkształcenia elementów lub ich zniszczenia. 
 Przed zdjęciem z haka, ustawiany maszt powinien być zabezpieczony przed upadkiem. 
 Nakrętki śrub mocujących maszt powinny być dokręcane dwustadiowo i trwale zabezpieczone przed 
odkręceniem.  
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Odchyłka osi masztu od pionu nie moŜe być większa od 0,001 wysokości masztu. 
 Po wykonaniu robót montaŜowych naleŜy sprawdzić stan powierzchni malowanych i w przypadku 
miejscowych ubytków, uzupełnić powłokę malując zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej. Nie naleŜy malować przy temperaturze otoczenia niŜszej niŜ 5oC i wilgotności względnej 
powietrza przekraczającej 80%. 

5.3.4. Monta Ŝ słupów 

 Słupy naleŜy ustawiać dźwigiem w uprzednio przygotowane i częściowo wykonane fundamenty. 
Spód słupa powinien opierać się na warstwie betonu marki B 10 wg PN-88/B-06250 grubości min. 10 cm 
lub na płycie chodnikowej o wymiarach 50 x 50 x 7 cm. 
 Głębokość posadowienia słupa oraz typ fundamentu naleŜy wykonać według dokumentacji 
projektowej. 
 Odchyłka osi słupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moŜe być większa niŜ 0,001 wysokości słupa. 
 Słup naleŜy ustawiać tak, aby jego wnęka znajdowała się od strony chodnika, a przy jego braku, od 
strony przeciwnej niŜ nadjeŜdŜające pojazdy oraz nie powinna być połoŜona niŜej niŜ 20 cm od 
powierzchni chodnika lub gruntu. 

5.3.5. Monta Ŝ opraw 

 MontaŜ opraw na wysięgnikach naleŜy wykonywać przy pomocy samochodu z balkonem. 
 KaŜdą oprawę przed zamontowaniem naleŜy podłączyć do sieci i sprawdzić jej działanie 
(sprawdzenie zaświecenia się lampy). 
 Oprawy naleŜy montować po uprzednim wciągnięciu przewodów zasilających do słupów. 
 NaleŜy stosować przewody pojedyncze o izolacji wzmocnionej z Ŝyłami miedzianymi o przekroju 
Ŝyły nie mniejszym niŜ 1 mm2. 
 Ilość przewodów zaleŜna jest od ilości opraw. 
 Od tabliczki bezpiecznikowej do kaŜdej oprawy naleŜy prowadzić po dwa przewody. Oprawy naleŜy 
mocować na wysięgnikach 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 dla II i III strefy wiatrowej. 

5.3.6. Układanie kabli 

 Kable naleŜy układać w trasach wytyczonych przez fachowe słuŜby geodezyjne. Układanie kabli 
powinno być zgodne z normą PN-76/E-05125.  
 Kable powinny być układane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, skręcanie, 
rozciąganie itp. 
 Temperatura otoczenia przy układaniu kabli nie powinna być mniejsza niŜ 0oC. 
 Kabel moŜna zginać jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia powinien być 
moŜliwie duŜy, jednak nie mniejszy niŜ 10-krotna zewnętrzna jego średnica. 
 Bezpośrednio w gruncie kable naleŜy układać na głębokości 0,7 m z dokładnością ± 5 cm na 
warstwie piasku o grubości 10 cm z przykryciem równieŜ 10 cm warstwą piasku, a następnie warstwą 
gruntu rodzimego o grubości co najmniej 15 cm. 
 Jako ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdłuŜ całej trasy, co najmniej 25 cm nad 
kablem, naleŜy układać folię koloru niebieskiego szerokości 20 cm. 
 Przy skrzyŜowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, 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. 
 Po wykonaniu linii kablowej naleŜy pomierzyć rezystancję izolacji poszczególnych odcinków kabla 
induktorem o napięciu nie mniejszym niŜ 2,5 kV, przy czym rezystancja nie moŜe być mniejsza niŜ 20 
Momów/m. 

5.3.7. Monta Ŝ szafy o świetleniowej 

 MontaŜ szafy oświetleniowej naleŜy wykonać według instrukcji montaŜu dostarczonej przez 
producenta szafy i fundamentu. 
 Instrukcja powinna zawierać wskazówki dotyczące montaŜu i kolejności wykonywanych robót, 
a mianowicie: 
 - wykopów pod fundament, 
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 - montaŜ fundamentu, 
 - ustawienie i zamontowanie szafy na fundamencie, 
 - wykonanie instalacji ochrony przeciwporaŜeniowej, 
 - podłączenie do szafy kabli oświetleniowych i sterowniczych, 
 - zasypanie wykopu i roboty wykończeniowe. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Zasady kontroli jako ści robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć załoŜoną 
jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę i jakość materiałów i zapewnia odpowiedni system 
kontroli włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
przeprowadzenia badań . 

6.2. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymogami norm. W przypadku, gdy normy 
nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować moŜna wytyczne krajowe, albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

6.3. Raporty z bada ń 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej. 

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektora Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

6.5. Wykopy pod fundamenty i kable 
 Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie ścian wykopu powinno być zgodne z dokumentacją 
projektową i SST. 
 Po zasypaniu fundamentów lub kabli naleŜy sprawdzić wskaźnik zagęszczenia gruntu wg p. 5.2 
oraz sprawdzić sposób usunięcia nadmiaru gruntu z wykopu. 

6.6. Fundamenty  
 Program badań powinien obejmować sprawdzenie kształtu i wymiarów, wyglądu zewnętrznego oraz 
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. 

6.7. Latarnie i maszty o świetleniowe 
 Elementy latarń i masztów powinny być zgodne z dokumentacją projektową i BN-79/9068-01. 
 Latarnie i maszty oświetleniowe, po ich montaŜu, podlegają sprawdzeniu pod względem: 
-      dokładności ustawienia pionowego słupów, 
-      prawidłowości ustawienia wysięgnika i opraw względem osi oświetlanej jezdni, 
-      jakości połączeń kabli i przewodów na tabliczce bezpiecznikowo-zaciskowej oraz na zaciskach 
oprawy, 
-      jakości połączeń śrubowych słupów, masztów, wysięgników i opraw, 
-      stanu antykorozyjnej powłoki ochronnej wszystkich elementów. 

6.8. Linia kablowa 
 W czasie wykonywania i po zakończeniu robót kablowych naleŜy przeprowadzić następujące 
pomiary: 
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-      głębokości zakopania kabla, 
-      grubości podsypki piaskowej nad i pod kablem, 
-      odległości folii ochronnej od kabla, 
-      rezystancji izolacji i ciągłości Ŝył kabla. 
 Pomiary naleŜy wykonywać co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjątkiem pomiarów rezystancji i 
ciągłości Ŝył kabla, które naleŜy wykonywać dla kaŜdego odcinka kabla. 
 Ponadto naleŜy sprawdzić wskaźnik zagęszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru 
ziemi. 

6.9. Szafa oświetleniowa 
 Przed zamontowaniem naleŜy sprawdzić, czy szafa oświetleniowa lub jej części odpowiadają tym 
wymaganiom dokumentacji projektowej, których spełnienie moŜe być stwierdzone bez uŜycia narzędzi 
i bez demontaŜu podzespołów.  
Sprawdzeniem naleŜy objąć jakość wykonania i wykończenia, a zwłaszcza: 
-      stan pokryć antykorozyjnych, 
-      ciągłość przewodów ochronnych i ich podłączenie do wszystkich metalowych elementów mogących 
znaleźć się pod napięciem, 
-      jakość wykonania połączeń w obwodach głównych i pomocniczych, 
-      jakość konstrukcji. 
 Po zamontowaniu szafy na fundamencie naleŜy sprawdzić: 
-      jakość połączeń śrubowych pomiędzy fundamentem a konstrukcją szafy,  
-      stan powłok antykorozyjnych, 
-      jakość połączeń kabli zasilających odpływowych i sterowniczych, 
-      zgodność schematu szafy ze stanem faktycznym. Schemat taki powinien być zamieszczony na 
widocznym miejscu wewnątrz szafy. 

6.10. Pomiar nat ęŜenia o świetlenia 
 Pomiary naleŜy wykonywać po upływie co najmniej 0,5 godz. od włączenia lamp. Lampy przed 
pomiarem powinny być wyświecone minimum przez 100 godzin. Pomiary naleŜy wykonywać przy suchej 
i czystej nawierzchni, wolnej od pojazdów, pieszych i jakichkolwiek obiektów obcych, mogących 
zniekształcić przebieg pomiaru. Pomiarów nie naleŜy przeprowadzać podczas nocy księŜycowych oraz 
w złych warunkach atmosferycznych (mgła, śnieŜyca, unoszący się kurz itp.). Do pomiarów naleŜy 
uŜywać przyrządów pomiarowych o zakresach zapewniających przy kaŜdym pomiarze odchylenia nie 
mniejsze od 30% całej skali na danym zakresie. 
 Pomiary natęŜenia oświetlania naleŜy wykonywać za pomocą luksomierza wyposaŜonego 
w urządzenie do korekcji kątowej, a element światłoczuły powinien posiadać urządzenie umoŜliwiające 
dokładne poziomowanie podczas pomiaru. 
 Pomiary naleŜy przeprowadzać dla punktów jezdni, zgodnie z PN-76/E-02032. 

6.11. Zasady post ępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót 
 Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach SST zostaną 
przez InŜyniera odrzucone. 
 Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień SST zostaną rozebrane 
i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST  pkt 7 ” Wymagania ogólne”. Obmiar robót naleŜy wykonać 
według stosownych ustaleń przed wykonaniem robót z Inspektorem Nadzoru, potwierdzonych 
protokołem. Obmiary wykonywać w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjętymi w kosztorysowaniu. 
Obmiary instalacji wykonywać komisyjnie w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostki obmiarów robót : 
- urządzenia wraz z elementami montaŜowymi i pomocniczymi  szt. (kpl) 
- osprzęt elektryczny, oprawy oświetleniowe     szt. 
- kable i przewody         mb 
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- dla osprzętu elektroinstalacyjnego (łączniki, gniazda )   szt. 
- dla montaŜu opraw          szt. 
- oznakowanie instalacji        kpl 
- rozruch i testowanie instalacji       kpl 
- dla latarni, masztów i szaf oświetleniowych      szt. 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Odbiory mi ędzyoperacyjne: 
Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają: 
przebieg tras kabli i przewodów w zakresie zgodności z projektem oraz  PN-76/E-05125, jakość połączeń 
elektrycznych, typ zastosowanych przewodów i kabli, sposób ich prowadzenia i mocowania, stan izolacji, 
oznaczenia, lokalizacja osprzętu i urządzeń, zgodność typów z dokumentacją projektową i prawidłowość 
oznaczeń, sprawdzenie tabliczek znamionowych, opisów kabli i przewodów, listew zaciskowych, 
oznaczników itd. 

8.2. Odbiór cz ęściowy:  

Odbiorowi częściowemu naleŜy poddać elementy urządzeń instalacji, których w wyniku postępu robót, 
sprawdzenie jest niemoŜliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego. 
W szczególności dotyczy to odbiorów tak zwanych robót zanikających (przewodów, rur, kabli i osprzętu 
przed tynkowaniem, zasypaniem, zakryciem). 
KaŜdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego powinien być sporządzony protokół i dokonany 
zapis w dzienniku budowy. 

8.3. Odbiór ko ńcowy: 
Przy odbiorze linii kablowych naleŜy przedłoŜyć protokół odbiorów częściowych przed zakryciem, 
przy odbiorze instalacji elektrycznych wewnętrznych naleŜy przedłoŜyć protokół odbiorów częściowych 
przewodów przed tynkowaniem, 
w szczególności naleŜy skontrolować: 
• uŜycie właściwych materiałów, elementów i urządzeń, 
• prawidłowość wykonania i zabezpieczenia połączeń, 
• jakość zastosowanych materiałów, 
• odległości przewodów względem siebie, względem przegród budowlanych i innych instalacji zgodnie 
z PN-76/E-05125 i innymi przepisami technicznymi, 
• prawidłowość działania zabezpieczeń, 
• skuteczność ochrony od poraŜeń, 
• stan izolacji, 
• wartości rezystancji uziemień , 
• prawidłowość realizacji funkcji sterowniczych, sygnalizacyjnych, alarmowych i programów 
uŜytkowych, 
• prawidłowość wykonania mocowań oraz konstrukcji i korytek tras kabli i przewodów, 
• prawidłowość zainstalowania aparatów i urządzeń, 
• jakość wykonania przejść przez przegrody budowlane a w szczególności zastosowania odpowiednich 
uszczelnień w przypadku przejść przez przegrody i strefy poŜarowe, 
• zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną. 

8.4. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
-      wykopy pod fundamenty i kable, 
-      wykonanie fundamentów i ustojów, 
-      ułoŜenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem, 
-      wykonanie uziomów taśmowych. 
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9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Cena określona w umowie z Wykonawcą będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej. 
 
10. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY I NORMY                                                                          
10.1. NORMY: 
PN–84/E-02033  Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym 
PN–IEC 60364  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Komplet 
PN–IEC 60364 -4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przeciwporaŜeniowa 
PN–IEC 60364 -4-42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed skutkami   
    oddziaływania cieplnego. 
PN–IEC 60364 -4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed prądem   
    przeciwciąŜeniowym. 
PN-IEC 60364 -4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca   
    bezpieczeństwo. Odłączanie i łączenie 
PN–IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ wyposaŜenia  
    elektrycznego. Oprzewodowanie. 
PN–IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ wyposaŜenia  
    elektrycznego. ObciąŜalność prądowa długotrwała 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– IEC 60364 -5-559 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ wyposaŜenia  
    elektrycznego. Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe. 
PN– IEC 60364 -5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ wyposaŜenia  
    elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 
PN– IEC 60364 -6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze 
PN-88/E-04300  Badania techniczne przy odbiorach 
PN-91/M-42029  Urządzenia elektryczne. Ogólne wymagania i badania. 
PN-84/3067-01.00 Sprzęt elektroinstalacyjny. Rury i złączki elektroinstalacyjne z tworzyw sztucznych. 
    Wymagania i badania. 
PN-74/C-89200  Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary. (Zmiana Biul.PKNMiJ  
    nr 4/80, poz.19). 
PN-88/E-02000  Napięcia znamionowe 
PN-90/E-05023  Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami lub cyframi. 
PN-92/E-05031  Klasyfikacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia ochrony 
    przed poraŜeniem elektrycznym. 
PN-91/E-05160/01 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Wymagania dotyczące zestawów  
    badanych w pełnym i niepełnym zakresie badań.  
PN-91/E-06150/10 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa. Przepisy ogólne. 
PN-91/E-06150/20 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa. Wyłączniki. 
PN-89/E-06292  MontaŜ urządzeń elektroenergetycznych niskonapięciowych na wspornikach  
    szynowych. Wymiary. 
PN-77/E-06305/13 Elektryczne oprawy oświetleniowe. Ogólne wymagania i badania. Wymiary części 
    do mocowania i zawieszania. (Zmiana Biul. PKNMiJ nr 1-2/79, poz.3). 
PN-92/E-8106  Stopnie ochrony zapewnione przez obudowy (kod IP). 
PN-87/E-90050  Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe.  
    Ogólne wymagania i badania. 
PN-90/E-93003  Wyłączniki samoczynne do zabezpieczania urządzeń elektrycznych. 
PN-76/E-93050  Łączniki do urządzeń i aparatów na napięcie do 500 V i prądy do 63 A.   
    Wymagania i badania. 
PN-85/E-93150  Łączniki do stałych instalacji elektrycznych domowych i podobnych. Ogólne  
    wymagania i badania. 
PN-88/E-93200  Gniazda wtyczkowe i wtyczki do uŜytku domowego i podobnego. Wymagania  
    i badania. 
PN-EN 50146:2002 (U) WyposaŜenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznej. 
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PN-EN 60664-1:2003 (U) Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia. 
PN-EN 60670-1:2005 (U) Puszki i obudowy do sprzętu elektroinstalacyjnego do uŜytku domowego  
    i podobnego. 
PN-EN 60898-1:2003 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetęŜeniowych  
    w instalacjach domowych i podobnych. Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu  
    przemiennego. 
PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń    
    przetęŜeniowych w instalacjach domowych i podobnych. Część 1: Wyłączniki do 
    obwodów prądu przemiennego. (Zmiana A1) 
PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń    
    przetęŜeniowych w instalacjach domowych i podobnych. Część 1: Wyłączniki do 
    obwodów prądu przemiennego. 
PN-EN 61008-1:2005 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki róŜnicowoprądowe bez wbudowanego  
    zabezpieczenia nadprądowego do uŜytku domowego i podobnego (RCBO).  
    Postanowienia ogólne.  
PN-EN 61009-1:2005 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki róŜnicowoprądowe z wbudowanym  
    zabezpieczeniem nadprądowym do uŜytku domowego i podobnego (RCBO).  
    Postanowienia ogólne.  
PN-E-93207:1998  Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki odgałęźne na napięcie 
    do 750 V do przewodów o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania.  
PN-E-93207:1998/Az:1999  Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki odgałęźne na  
    napięcie do 750 V do przewodów o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania 
    (zmiana A1).      
10.2. Inne dokumenty  
• Ustawa z dn.7.07.1994 r. Prawo Budowlane (z późniejszymi zmianami) 
• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – MontaŜowych, Instalacje Elektryczne 
wydanie aktualne.   
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz z późniejszymi zmianami (Du z 2004 poz 1138) 
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z 16 07.1999 w sprawie warunków 
technicznych uŜytkowania budynków mieszkalnych ( Dz.U. z 1999r nr 74 poz.836), 
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki, z dnia 17.09.1999r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy urządzeniach i instalacjach energetycznych 
• Poradniki techniczne, DTR producentów aparatów, osprzętu i urządzeń. 
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E-01.03.02 

PRZEBUDOWA  KABLOWYCH  LINII  NN  
Kody CPV: 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych, 45315300-1 Instalacja zasilania 
elektrycznego, 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego. 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania przebudowy 
linii kablowych NN w ramach budowy: BUDOWA, ROZBUDOWA i MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY 
SPORTOWEJ w  ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. H.SIENKIEWICZA w SZYDŁOWCU, 
ul. ZAMKOWA 1, dz. nr ew. 4150. 

1.2 Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej 
Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót opisanych 
w punkcie 1.1. 

1.3 Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą Techniczn ą 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dotyczące przebudowy linii kablowej NN. 

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Linia kablowa - kabel wieloŜyłowy lub wiązka kabli jednoŜyłowych w układzie wielofazowym albo 
kilka kabli jedno- lub wieloŜyłowych połączonych równolegle, łącznie z osprzętem, ułoŜone na wspólnej 
trasie i łączące zaciski tych samych dwóch urządzeń elektrycznych jedno- lub wielofazowych. 

1.4.2. Trasa kablowa - pas terenu, w którym ułoŜone są jedna lub więcej linii kablowych. 

1.4.3. Napięcie znamionowe linii - napięcie międzyprzewodowe, na które linia kablowa została 
zbudowana. 

1.4.4. Osprzęt linii kablowej - zbiór elementów przeznaczonych do łączenia, rozgałęziania lub 
zakończenia kabli. 

1.4.5. Osłona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, 
chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego. 

1.4.6. SkrzyŜowanie - takie 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. 

1.4.7. ZbliŜenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym odległość między linią kablową, 
urządzeniem podziemnym itp. jest mniejsza niŜ odległość dopuszczalna dla danych warunków układania 
bez stosowania przegród  lub osłon zabezpieczających i w których nie występuje skrzyŜowanie. 

1.4.8. Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okrągłym przeznaczona do ochrony kabla przed 
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego. 

1.4.9. Dodatkowa ochrona przeciwporaŜeniowa - ochrona części przewodzących, dostępnych w wypadku 
pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych. 

1.4.10. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z normą PN-61/E-01002 i definicjami podanymi 
w SST „Wymagania ogólne”. 

1.5. Odpowiedzialno ść Wykonawcy robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania raz ich zgodność z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną i poleceniami Zamawiającego. Pozostałe ogólne warunki dotyczące robót 
podano w części ogólnej specyfikacji. 
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2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów, ich pozyskania i składowania.  
Warunki podano w części ogólnej specyfikacji technicznej. 

2.2. Kable 
 Przy przebudowie linii kablowych naleŜy stosować kable uzgodnione z zakładem energetycznym 
oraz zgodne z dokumentacją projektową. 
 Kabel YAKY 4x120 mm2, 0,6/1 kV wg PN-76/E-90301  
Przekrój Ŝył kabli powinien być dobrany w zaleŜności od dopuszczalnego spadku napięcia 
i dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prądy robocze i zwarciowe wg zarządzenia MGiE 
oraz powinien spełniać wymagania skuteczności zerowania w instalacjach zerowanych wg zarządzenia 
Ministra Przemysłu. 
 Bębny z kablami naleŜy przechowywać w pomieszczeniach pokrytych dachem, na utwardzonym 
podłoŜu. 

2.3. Mufy kablowe 
 Mufy powinny być dostosowane do typu kabla, jego napięcia znamionowego, przekroju i liczby Ŝył 
oraz do mocy zwarcia, występujących w miejscach ich zainstalowania. Mufy przelotowe kabli o powłoce 
metalowej o napięciu znamionowym wyŜszym niŜ 1 kV powinny mieć wkładki metalowe do łączenia 
z powłokami metalowymi łączonych kabli. 
 Zgodnie z projektem -  Mufa przelotowa SMOE 81548 na kabel do 1kV – wg  PN-74/E-06401. 

2.4. Piasek 
 Piasek do układania kabli w gruncie powinien odpowiadać wymaganiom BN-87/6774-04. 

2.5. Folia 
 Folię naleŜy stosować do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zaleca się 
stosowanie folii kalendrowanej z uplastycznionego PCW o grubości od 0,4 do 0,6 mm, gat. I. Dla ochrony 
kabli o napięciu znamionowym do 1 kV naleŜy stosować folię koloru niebieskiego. 
 Szerokość folii powinna być taka, aby przykrywała ułoŜone kable, lecz nie węŜsza niŜ 20 cm. 
 Folia powinna spełniać wymagania BN-68/6353-03. 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania 
 Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak teŜ przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, 
sprzętu itp. 
 Sprzęt uŜywany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację InŜyniera. 
 Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach InŜyniera w terminie przewidzianym 
kontraktem. 
3.2. Sprzęt do wykonania linii  kablowej 
 Wykonawca przystępujący do przebudowy linii kablowej winien wykazać się moŜliwością 
korzystania z następujących maszyn i sprzętu, gwarantujących właściwą jakość robót: 
-     spawarki transformatorowej, 
-     zagęszczarki wibracyjnej spalinowej, 
-     ręcznego zestawu świdrów do wiercenia poziomego otworów do ∅ 15 cm, 
-     wciągarki mechanicznej z napędem elektrycznym od 5 do 10 t., 
-     zespołu prądotwórczego trójfazowego, przewoźnego 20 kVA. 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania 
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 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. 
 Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach InŜyniera, w terminie przewidzianym 
kontraktem. 
4.2. Środki transportu 
 Wykonawca przystępujący do przebudowy linii kablowej powinien wykazać się moŜliwością 
korzystania z następujących  środków transportu: 
-     samochodu skrzyniowego, 
-     samochodu dostawczego, 
-     przyczepy do przewoŜenia kabli, 
-     samochodu samowyładowczego, 
-     ciągnika kołowego. 
 Na środkach transportu przewoŜone materiały powinny być zabezpieczone przed ich 
przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Przebudowa linii kablowych 
 Metoda przebudowy uzaleŜniona jest od warunków technicznych wydawanych przez uŜytkownika 
linii. Warunki te określają ogólne zasady przebudowy i okres, w którym moŜliwe jest odłączenie napięcia 
w linii przebudowywanej. 
 Wykonawca powinien opracować i przedstawić do akceptacji InŜyniera harmonogram robót, 
zawierający uzgodnione z uŜytkownikiem okresy wyłączenia napięcia w przebudowywanych liniach 
kablowych. 
Przebudowę linii naleŜy wykonywać zgodnie z normami i przepisami budowy oraz bezpieczeństwa 
i higieny pracy. 
5.2. Demonta Ŝ linii kablowej 
 DemontaŜ odcinka linii kablowej naleŜy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz 
zaleceniami uŜytkownika tej linii. 
 Wykonawca ma obowiązek wykonania demontaŜu linii kablowej w moŜliwie taki sposób, aby jej 
elementy nie zostały uszkodzone lub zniszczone. 
 W przypadku niemoŜności zdemontowania elementów linii bez ich uszkodzenia, Wykonawca 
powinien powiadomić o tym InŜyniera i uzyskać od niego zgodę na jej uszkodzenie lub zniszczenie. 
 W szczególnych przypadkach Wykonawca moŜe pozostawić element linii bez jego demontaŜu, o ile 
uzyska na to zgodę InŜyniera. 
 Wszelkie wykopy związane z odkopaniem linii kablowej powinny być zasypane gruntem 
zagęszczanym warstwami co 20 cm i wyrównane do poziomu istniejącego terenu. 
 Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego przekazania Zamawiającemu wszystkich 
materiałów pochodzących z demontaŜu i dostarczenie ich do wskazanego miejsca. 
5.3. Rowy pod kable 
 Rowy pod kable naleŜy wykonywać za pomocą sprzętu mechanicznego lub ręcznie w zaleŜności od 
warunków terenowych i podziemnego uzbrojenia terenu, po uprzednim wytyczeniu ich tras przez słuŜby 
geodezyjne. 
 Wymiary poprzeczne rowów uzaleŜnione są od rodzaju kabli i ich ilości układanych w jednej 
warstwie. 
 Głębokość rowu określona jest głębokością ułoŜenia kabla wg p. 5.4.4 powiększoną o 10 cm, 
natomiast szerokość dna rowu obliczamy ze wzoru: 
S = nd + (n-1) a + 20  [cm] 
gdzie: n - ilość kabli w jednej warstwie, 
 d - suma średnic zewn. Wszystkich kabli w warstwie, 
 a - suma odległości pomiędzy kablami wg tablicy 1. 
5.4. Układanie kabli 
5.4.1. Ogólne wymagania 
 Układanie kabli powinno być wykonane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, 
skręcanie, rozciąganie itp. Ponadto przy układaniu powinny być zachowane środki ostroŜności 
zapobiegające uszkodzeniu innych kabli lub urządzeń znajdujących się na trasie budowanej linii. 
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 Zaleca się stosowanie rolek w przypadku układania kabli o masie większej niŜ 4 kg/m. Rolki 
powinny być ustawione w takich odległościach od siebie, aby spoczywający na nich kabel nie dotykał 
podłoŜa. 
 Podczas przechowywania, układania i montaŜu, końce kabla naleŜy zabezpieczyć przed wilgocią 
oraz wpływami chemicznymi i atmosferycznymi przez: 
- szczelne zalutowanie powłoki, 
- nałoŜenie kapturka z tworzywa sztucznego (rodzaju jak izolacja). 
5.4.2. Temperatura otoczenia i kabla 
 Temperatura otoczenia i kabla przy układaniu nie powinna być niŜsza niŜ: 
a) 4oC - w przypadku kabli o izolacji papierowej o powłoce metalowej, 
b) 0oC - w przypadku kabli o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych. 
 W przypadku kabli o innej konstrukcji niŜ wymienione w pozycji a) i b) temperatura otoczenia 
i temperatura układanego kabla - wg ustaleń wytwórcy. 
 Zabrania się podgrzewania kabli ogniem. 
 Wzrost temperatury otoczenia ułoŜonego kabla na dowolnie małym odcinku trasy linii kablowej 
powodowany przez sąsiednie źródła ciepła, np. rurociąg cieplny, nie powinien przekraczać 5oC. 
5.4.3. Zginanie kabli 
 Przy układaniu kabli moŜna zginać kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promień 
gięcia powinien być moŜliwie duŜy, nie mniejszy niŜ: 
a) 25-krotna zewnętrzna średnica kabla - w przypadku kabli olejowych, 
b) 20-krotna zewnętrzna średnica kabla - w przypadku kabli jednoŜyłowych o izolacji papierowej 

i o powłoce ołowianej, kabli o izolacji polietylenowej i o powłoce polwinitowej oraz kabli wieloŜyłowych 
o izolacji papierowej i o powłoce aluminiowej o liczbie Ŝył nie przekraczających 4, 

c) 15-krotna zewnętrzna średnica kabla - w przypadku kabli wieloŜyłowych o izolacji papierowej 
i o powłoce ołowianej oraz w przypadku kabli wieloŜyłowych skręcanych z kabli jednoŜyłowych o 
liczbie Ŝył nie przekraczających 4. 

5.4.4. Układanie kabli bezpo średnio w gruncie 
d)  Kable naleŜy układać na dnie rowu pod kable, jeŜeli grunt jest piaszczysty, w pozostałych 

przypadkach kable naleŜy układać na warstwie piasku o grubości co najmniej 10 cm. Nie naleŜy 
układać kabli bezpośrednio na dnie wykopu kamiennego lub w gruncie, który mógłby uszkodzić kabel, 
ani bezpośrednio zasypywać takim gruntem. 

e)  Kable naleŜy zasypywać warstwą piasku o grubości co najmniej 10 cm, następnie warstwą 
rodzimego gruntu o grubości co najmniej 15 cm, a następnie przykryć folią z tworzywa sztucznego. 
Odległość folii od kabla powinna wynosić co najmniej 25 cm. 

f)  Grunt naleŜy zagęszczać warstwami co najmniej 20 cm. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien 
osiągnąć co najmniej 0,85 wg BN-72/8932-01. 

g)  Głębokość ułoŜenia kabli w gruncie mierzona od powierzchni gruntu do zewnętrznej powierzchni 
kabla powinna wynosić nie mniej niŜ: 

      70 cm - w przypadku kabli o napięciu znamionowym do 1 kV, z wyjątkiem kabli ułoŜonych 
w gruncie na uŜytkach rolnych, 
  80 cm - w przypadku kabli o napięciu znamionowym wyŜszym niŜ 1 kV, lecz nie 
przekraczającym 15 kV, z wyjątkiem kabli ułoŜonych w gruncie na uŜytkach rolnych, 
  90 cm - w przypadku kabli o napięciu znamionowym do 15 kV ułoŜonych w gruncie na 
uŜytkach rolnych,  
  100 cm - w przypadku kabli o napięciu znamionowym wyŜszym niŜ 15 kV . 
h)  Kable powinny być ułoŜone w rowie linią falistą z zapasem (od 1 do 3% długości wykopu) 

wystarczającym do skompensowania moŜliwych przesunięć gruntu. Przy mufach zaleca się 
pozostawić zapas kabli po obu stronach mufy, łącznie nie mniej niŜ: 

  4 m - w przypadku kabli o izolacji papierowej nasyconej lub z tworzyw sztucznych, o napięciu 
znamionowym od 15 do 40 kV, 
  3 m - w przypadku kabli o izolacji papierowej nasyconej lub z tworzyw sztucznych, o napięciu 
znamionowym od 1 do 10 kV, 
  1 m - w przypadku kabli o izolacji z tworzyw sztucznych, o napięciu znamionowym 1 kV. 
5.5. Wykonanie muf  
Łączenie, odgałęzianie i zakańczanie kabli naleŜy wykonywać przy uŜyciu muf kablowych. 
Nie naleŜy stosować muf odgałęźnych do kabli o napięciu znamionowym wyŜszym niŜ 1 kV. 
Mufy powinny być tak umieszczone, aby nie było utrudnione wykonywanie prac montaŜowych. 
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 W przypadku wiązek kabli składających się z kabli jednoŜyłowych, zaleca się przesunięcie 
względem siebie (wzdłuŜ kabla) muf montowanych na poszczególnych kablach. 
 Metalowe wkładki muf przelotowych powinny być przylutowane szczelnie do powłok metalowych 
kabli. 
 Miejsca połączeń Ŝył kabli w mufach powinny być izolowane oddzielnie, przy czym rozkład pola 
elektrycznego w izolacji tych miejsc powinien być zbliŜony do rozkładu pola w kablu. Na izolację miejsc 
łączenia Ŝył zaleca się stosować materiały izolacyjne o własnościach zbliŜonych do własności izolacji 
łączonych kabli. Dopuszcza się niewykonywanie oddzielnego izolowania miejsc łączenia Ŝył kabli o 
napięciu znamionowym nie przekraczającym 1 kV, jeŜeli mufy wykonywane są z Ŝywic 
samoutwardzalnych. 
 Mufy przelotowe kabli olejowych umieszczone bezpośrednio w gruncie powinny mieć osłonę 
otaczającą wykonaną z materiałów niepalnych, np. z cegieł wg BN-64/6791-02, połączonych zaprawą 
cementowo-wapienną wg PN-65/B-14503 i wykonaną zgodnie z dokumentacją projektową. 

5.6. Oznaczenie linii kablowych 
 Kable ułoŜone w gruncie powinny być zaopatrzone na całej długości w trwałe oznaczniki (np. opaski 
kablowe typu OK) rozmieszczone w odstępach nie większych niŜ 10 m oraz przy mufach i miejscach 
charakterystycznych, np. przy skrzyŜowaniach. 
 Na oznacznikach powinny znajdować się trwałe napisy zawierające: 
−      symbol i numer ewidencyjny linii, 
−      oznaczenie kabla, 
−      znak uŜytkownika kabla, 
−      znak fazy (przy kablach jednoŜyłowych), 
−      rok ułoŜenia kabla. 
 Trasa kabli ułoŜonych w gruncie na terenach niezabudowanych z dala od charakterystycznych 
stałych punktów terenu, powinna być oznaczona trwałymi oznacznikami trasy, np. słupkami betonowymi 
typu SD wkopanymi w grunt, w sposób nie utrudniający komunikacji. Na oznacznikach trasy naleŜy 
umieścić trwały napis w postaci ogólnego symbolu kabla „K”. Na prostej trasie kabla oznaczniki powinny 
być umieszczone w odstępach około 100 m, ponadto naleŜy je umieszczać w miejscach zmiany kierunku 
kabla i w miejscach skrzyŜowań lub zbliŜeń. 
  
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w punkcie „Wymagania ogólne”. 
 Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia załoŜonej jakości wykonywanych robót przy 
przebudowie linii kablowej.. 
 Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wskazania 
InŜynierowi zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z dokumentacją projektową, SST,  
i PZJ. 
 Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi 
w specyfikacjach, mogą być przez InŜyniera dopuszczone do uŜycia bez badań. 
 Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić InŜyniera o rodzaju i terminie 
badania. 
 Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji InŜyniera. 
 Wykonawca powiadamia pisemnie InŜyniera o zakończeniu kaŜdej roboty zanikającej, którą moŜe 
kontynuować dopiero po stwierdzeniu przez InŜyniera i ewentualnie przedstawiciela, odpowiedniego dla 
danego terenu Zakładu Energetycznego - załoŜonej jakości. 
6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenia 
o jakości lub atesty stosowanych materiałów. 
 Na Ŝądanie InŜyniera, naleŜy dokonać testowania sprzętu posiadającego moŜliwość nastawienia 
mechanizmów regulacyjnych. 
 W wyniku badań testujących naleŜy przedstawić InŜynierowi świadectwa cechowania. 
6.3. Badania w czasie wykonywania robót 
6.3.1. Rowy pod kable 
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 Po wykonaniu rowów pod kable, sprawdzeniu podlegają wymiary poprzeczne rowu i zgodność ich 
tras z dokumentacją geodezyjną. Odchyłka trasy rowu od wytyczenia geodezyjnego nie powinna 
przekraczać 0,5 m. 
6.3.2. Kable i osprz ęt kablowy 
 Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodności z wymaganiami norm przedmiotowych lub 
dokumentów, według których zostały wykonane, na podstawie atestów, protokółów odbioru albo innych 
dokumentów. 
6.3.3. Układanie kabli 
 W czasie wykonywania i po zakończeniu robót kablowych naleŜy przeprowadzić następujące 
pomiary: 
-     głębokości zakopania kabla, 
-     grubości podsypki piaskowej nad i pod kablem, 
-     odległości folii ochronnej od kabla, 
-     stopnia zagęszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru gruntu. 
 Pomiary naleŜy wykonywać co 10 m budowanej linii kablowej, a uzyskane wyniki mogą być uznane 
za dobre, jeŜeli odbiegają od załoŜonych w dokumentacji nie więcej niŜ o 10%. 
6.3.4. Sprawdzenie ci ągło ści Ŝył 
 Sprawdzenie ciągłości Ŝył roboczych i powrotnych oraz zgodności faz naleŜy wykonać przy uŜyciu 
przyrządów o napięciu nie przekraczającym 24 V. Wynik sprawdzenia naleŜy uznać za dodatni, jeŜeli 
poszczególne Ŝyły nie mają przerw oraz jeśli poszczególne fazy na obu końcach linii są oznaczone 
identycznie. 
6.3.5. Pomiar rezystancji izolacji 
 Pomiar naleŜy wykonać za pomocą megaomomierza o napięciu nie mniejszym niŜ 2,5 kV, 
dokonując odczytu po czasie niezbędnym do ustalenia się mierzonej wartości. Wynik naleŜy uznać za 
dodatni, jeŜeli rezystancja izolacji wynosi co najmniej: 
-     20 MΩ/km - linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z papieru nasyconego, 
o napięciu znamionowym do 1 kV, 
-     50 MΩ/km - linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z papieru nasyconego, 
o napięciu znamionowym wyŜszym niŜ 1 kV oraz kablami elektroenergetycznymi o izolacji z tworzyw 
sztucznych, 
-     0,75 dopuszczalnej wartości rezystancji izolacji kabli wykonanych wg PN-76/E-90300. 
6.3.6. Próba napi ęciowa izolacji 
 Próbie napięciowej izolacji podlegają wszystkie linie kablowe. Dopuszcza się niewykonywanie 
próby napięciowej izolacji linii wykonanych kablami o napięciu znamionowym do 1 kV. Próbę napięciową 
naleŜy wykonać prądem stałym lub wyprostowanym. 
 W przypadku linii kablowej o napięciu znamionowym wyŜszym niŜ 1 kV, prąd upływu naleŜy 
mierzyć oddzielnie dla kaŜdej Ŝyły. 
 Wynik próby napięciowej izolacji naleŜy uznać za dodatni, jeŜeli: 
-     izolacja kaŜdej Ŝyły wytrzyma przez 20 min. bez przeskoku, przebicia i bez objawów przebicia 
częściowego, napięcie probiercze o wartości równej 0,75 napięcia probierczego kabla wg PN-76/E-90250 
i PN-76/E-90300, 
-     wartość prądu upływu dla poszczególnych Ŝył nie przekroczy 300 µA/km i nie wzrasta w czasie 
ostatnich 4 min. badania; w liniach o długości nie przekraczającej 300 m dopuszcza się wartość prądu 
upływu 100 µA. 
6.4. Badania po wykonaniu robót 
 W przypadku zadawalających wyników pomiarów i badań wykonanych przed i w czasie 
wykonywania robót, na wniosek Wykonawcy, InŜynier moŜe wyrazić zgodę na niewykonywanie badań po 
wykonaniu robót. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w punkcie „Wymagania ogólne”. 
 Obmiaru robót dokonać naleŜy w oparciu o dokumentację projektową i ewentualnie dodatkowe 
ustalenia, wynikłe w czasie budowy, akceptowane przez InŜyniera. 
 Jednostką obmiarową dla linii kablowej jest metr. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w pkt. „Wymagania ogólne”. 
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 Przy przekazywaniu linii kablowej do eksploatacji, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 
Zamawiającemu następujące dokumenty: 
-     projektową dokumentację powykonawczą, 
-     geodezyjną dokumentację powykonawczą, 
-     protokóły z dokonanych pomiarów, 
-     protokóły odbioru robót zanikających, 
-     ewentualną ocenę robót wydaną przez zakład energetyczny. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w pkt. „Wymagania ogólne”. 
Płatność za metr naleŜy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości uŜytych materiałów 
i wykonanych robót na podstawie wyników pomiarów i badań kontrolnych. 
Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje: 
-     roboty przygotowawcze, 
-     oznakowanie robót, 
-     przygotowanie, dostarczenie i wbudowanie materiałów, 
-     odłączenie i demontaŜ kolidującego odcinka linii kablowej, 
-     podłączenie linii do sieci, zgodnie z dokumentacją projektową, 
-     wykonanie inwentaryzacji przebiegu kabli pod gruntem. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 

1. PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Nazwy i określenia. 
2. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 

budowa. 
3. PN-74/E-06401 Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu 

znamionowym do 60 kV. Ogólne wymagania i badania. 
4. PN-76/E-90250 Kable elektroenergetyczne o izolacji i powłoce metalowej na 

napięcie znamionowe nie przekraczające 23/40 kV. 
5. PN-76/E-90251 Kable elektroenergetyczne o izolacji papierowej i powłoce 

metalowej. Kable o powłoce ołowianej na napięcie znamionowe nie 
przekraczające 23/40 kV. 

6. PN-76/E-90300 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw 
termoplastycznych, na napięcie znamionowe nie przekraczające 
18/30 kV. Ogólne wymagania i badania. 

7. PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i 
powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe 0,6/1 kV. 

8. PN-76/E-90304 Kable sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i 
powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe 0,6/1 kV. 

9. PN-76/E-90306 Kable elektroenergetyczne o izolacji polietylenowej, na napięcie 
znamionowe powyŜej 3,6/6 kV. 

10. PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne. 
11. PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
12. PN-b0/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego 

zastosowania. 
13. BN-64/6791-02 Cegła budowlana pełna. 
14. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
15. BN-68/6353-03 Folia kalendrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku 

winylu. 
16. BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek. 
17. BN-71/8976-31 Odległości poziome gazociągów wysokiego ciśnienia od obiektów 

terenowych. 
18. BN-73/3725-16 Znakowanie kabli, przewodów i Ŝył (analogia). 
19. BN-74/3233-17 Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe. 
20. E-16 Zalewy kablowe. 

10.2. Inne dokumenty 
21.    Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r. 
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22.    Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montaŜowych i rozbiórkowych. Dz. 
U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 r. 
23.    Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporaŜeniowej. Dz. U. 
Nr 81 z dnia 26.11.1990 r. 
24.    Zarządzenie nr 29 Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 1974 r. w sprawie doboru 
przewodów i kabli elektroenergetycznych do obciąŜeń prądem elektrycznym. 
25.    Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 r. Dz. U. Nr 14 z dnia 15.04.1985 r. 
 


