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WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1.0. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne, które muszą być przestrzegane 
przez Wykonawcę robót oraz stosowane w ścisłym powiązaniu ze Szczegółowymi  Specyfikacjami 
Technicznymi.. Specyfikacja Techniczna zawiera zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót 
budowlanych, obejmujące szczególnie wymagane właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu 
wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót wraz z określeniem zakresu prac dla 
inwestycji polegającej na budowie świetlicy wiejskiej we wsi Chwałków z zagospodarowaniem terenu. 

1.2. Zakres stosowania 

Specyfikacja jest sporządzona na podstawie projektu budowlanego opracowanego przez Biuro Projektów i 
opisuje zasady rozwiązań techniczno materiałowych określonych w projekcie budowlanym. 
Zastosowanie w trakcie realizacji robót materiałów lub rozwiązań innych niż określono w projekcie 
budowlanym, nie unieważnia Specyfikacji. 
Wykonawca zobowiązany jest opracować plan BIOZ, szczegółowy wykaz materiałów zawierający 
specyfikację świadectw jakości, atestów, certyfikatów, świadectw gwarancyjnych lub aprobat technicznych, 
wykaz sprzętu, maszyn i środków transportu, wykaz pracowników kierujących robotami, nadzorujących i 
wykonujących roboty, zawierający informacje o kwalifikacjach zawodowych, uprawnieniach do 
wykonywania robót, kierowania robotami, obsługi sprzętu, maszyn i środków transportu jak również 
informacje dotyczące aktualnych szkoleń i instruktaży w zakresie BHP. 
Szczegółowy wykaz materiałów, sprzętu i maszyn oraz plan BIOZ wymagają akceptacji Inżyniera. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Wymagania ogólne należy stosować łącznie z niżej wymienionymi Szczegółowymi Specyfikacjami 
Technicznymi. 
 

I.BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNE 
Zakres prac wg kodów CPV: 
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego 
45262500-6 Roboty murarskie i murowe 
45262300-4 Betonowanie 
45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych 
45261200-6 Wykonywanie pokryć dachowych i malowanie dachów 
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
45410000-4 Tynkowanie 
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 
45421141-4 Instalowanie przegród 
45442100-8 Roboty malarskie 
45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych 
45443000-4 Roboty elewacyjne 
45111290-7 Roboty przygotowawcze do świadczenia usług 
 

Temat szczegółowej specyfikacji technicznej: 
1. Roboty ziemne pod fundamenty      str.10 
1.1. Wykopy pod fundamenty w gruncie niespoistym   
1.2. Wykopy pod fundamenty w gruncie spoistym  
1.3. Zasypanie wykopów z zagęszczeniem  
    
2. Zbrojenie        str.19 
2.1. Stal zbrojeniowa 
 
3. Beton konstrukcyjny       str.25 
3.1 Beton konstrukcyjny 
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4. Konstrukcje drewniane      str.35 
4.1 Konstrukcje drewniane dachowe 

 
5. Roboty murowe       str.39 
5.1. Roboty murowe z bloczków systemowych z betonu komórkowego 

 
6. Przewody wentylacyjne       str.43 
6.1. Przewody wentylacyjne 
 
7. Pokrycia dachowe       str.48 
7.1. Pokrycie z dachówki ceramicznej 

 
8. Okna, drzwi        str.51 
8.1. Okna i drzwi aluminiowe 
8.2. Okna  PCV 
8.3. Drzwi drewniane 

 
9. Izolacje wodochronne       str.60 
9.1. Izolacje wodochronne posadzek na gruncie 
9.2. Izolacje papy asfaltowej i powłokowe wykonane na zimno 

 
10. Izolacje termiczne       str.65 
10.1. Izolacje z płyt styropianowych 
10.2. Izolacje z płyt wełny mineralnej 
 
11. Rynny i rury spustowe       str.70 
11.1. Rynny i rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej 
 
12. Roboty tynkarskie       str.73 
12.1. Tynki cienkowarstwowe 
12.2. Tynki cementowo-wapienne 
12.3. Tynki gipsowo -wapienne 
12.4. Roboty okładzinowe 
 
13. Roboty malarskie       str.88 
13.1.         Roboty malarskie 
 
14. Roboty podłogowe       str.92 
14.1. Posadzki z płytek gres 
14.2. Posadzki z parkietu 

 
15. Plac zabaw        str.99 
16. Ogrodzenie        str.102 

 
II.INSTALACYJNO-SANITARNE: 
 
Zakres prac wg kodów CPV: 
45232460-4 Roboty sanitarne 
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne 
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych 
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Temat szczegółowej specyfikacji technicznej: 
17.1 Instalacja wewnętrzna wodno-kanalizacyna    str.104 
17.2 Przyłącze wodociągowe       str.109 
17.3. Przyłącze kanalizacji sanitarnej      str.114 

 
III.INSTALACYJE ELEKTRYCZNE: 
 
Zakres prac wg kodów CPV: 
45311100-1          Przewody instalacji elektrycznych 
45311200-2 Oprawy elektryczne 
45315700-5 Instalowanie rozdzielnic elektrycznych 
45316110-9 Instalowanie drogowego sprzętu oświetleniowego 
45231400-9 Roboty w zakresie el-en linii kablowych nn 
45317000-4 Wewnętrzne linie zasilające 
45317000-2 Instalacja odgromowa, połączenia wyrównawcze 

 
Temat szczegółowej specyfikacji technicznej:     
18. Roboty branży elektrycznej      str.117 

 Rozdzielnice i tablice elektryczne       
 Instalacje oświetleniowe, gniazd wtykowych i siłowa     
 Instalacja oświetlneia awaryjnego – ewakuacyjnego     
 Instalacja połączeń wyrównawc zych       
 Instalacja odgromowa         

19. Sieci energetyczne i zasilające      str.128 
 

IV.DROGI 
 
Zakres prac wg kodów CPV: 
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 
 
 
         Temat szczegółowej specyfikacji technicznej: 

20. D-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE      str.137 
21. D-01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH str.143 
22. D-01.02.02 ZDJĘCIE  WARSTWY  HUMUSU     str.146 
23. D-02.00.01 ROBOTY ZIEMNE WYMAGANIA OGÓLNE   str.148 
24. D-02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW      str.152 
25. D-02.03.01 WYKONANIE NASYPÓW      str.153 
26. D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM 

 I ZAGĘSZCZANIEM        str.156 
27. D-04.04.02 PODBUDOWA  Z  KRUSZYWA  ŁAMANEGO  

STABILIZOWANEGO  MECHANICZNIE     str.159 
28. D-04.05.01 WARSTWA WZMACNIAJĄCA Z PIASKU  

STABILIZOWANEGO CEMENTEM      str.165 
           29. D-05.03.23a NAWIERZCHNIA Z KOSTKI   

BRUKOWEJ BETONOWEJ       str.171 
30. D-08.01.01 KRAWĘŻNIKI  BETONOWE     str.175 
31. D-08.03.01 OBRZEŻA BETONOWE      str.180 
32. D-09.01.01 ZIELEŃ        str.183 
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1.4. Określenia podstawowe i skróty 

Użyte w ST określenia należy rozumieć następująco: 
Inwestor – gmina-właściciel działki pod budowę świetlicy. 
Wykonawca – osoba prawna lub fizyczna wykonująca przedmiot kontraktu, odpowiedzialna za jakość prac oraz ich 
zgodność z dokumentacją projektową, ST i zaleceniami Inwestora 
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem dokumentacji projektowej. 
Inżynier – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad realizacją Robót i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, 
protokoły odbiorów częściowych i końcowych, książki obmiarów 
Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja sporządzona przez Wykonawcę, obejmująca całość robót 
wykonanych z naniesionymi zmianami, dokonanymi w trakcie wykonywania robót 
Dziennik budowy – opatrzony pieczęcią zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do notowania przebiegu 
realizacji zadania inwestycyjnego, dokonanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji 
technicznej.  
Rejestr obmiarów – akceptowany przez inżyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania 
przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych 
załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 
Ślepy kosztorys – wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich wykonania 
Specyfikacje techniczne (ST) – zbiór wymagań technicznych związanych z realizacją obiektu, kontrolą i odbiorem 
poszczególnych elementów robót 
Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia 
wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót. 
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami 
technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 
Polecenie Inżyniera – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera w formie pisemnej dotyczące 
sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

 
PN  - Polska Norma 
BN  - Branżowa Norma 
PZJ  - Program Zapewnienia Jakości – opracowany przez Wykonawcę 

i przedstawiony do zatwierdzenia przez Inżyniera program zagwarantowania 
wykonania robót zgodnie z wymaganiami ISO.  

KB  - Katalog Budownictwa 
BIOZ  - Plan Bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 
1.5. Projekt Budowlany i dokumenty uzupełniające 

Po przyjęciu ofert Inżynier przekaże Wykonawcy dwa egzemplarze Projektu Budowlanego i dokumentacji 
uzupełniającej do wykorzystania podczas wykonywania robót.  
 

1.6. Błędy i opuszczenia 

Każdy oczywisty błąd lub opuszczenie stwierdzone przez Wykonawcę w jakichkolwiek Dokumentach 
Kontraktowych należy zgłosić Inżynierowi, który wyda odpowiednie instrukcje w celu uniknięcia takiego błędu lub 
opuszczenia. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Inżyniera Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich 
są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.  
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu 
powinien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku 
rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i 
dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne 
są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być 
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jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to na 
nie zadawalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty 
rozebrane na koszt Wykonawcy. 
1.7. Przekazanie placu budowy 

Inżynier zapewni przekazanie przez Zamawiającego placu budowy Wykonawcy, a potem zorganizuje 
komisyjny przegląd placu budowy w obecności Zamawiającego lub jego przedstawiciela oraz Wykonawcy. Z 
przeglądu Komisja sporządzi protokół określający warunki placu budowy, co będzie stanowiło podstawę do 
uzgodnienia zakresu odpowiedzialności Wykonawcy za ewentualne późniejsze szkody. Zamawiający w 
terminie określonym w umowie na prace budowlane przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz 
Dokumentację Projektową oraz  Specyfikację Techniczną. 

1.8. Tablice informacyjne 

Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zapewni i zainstaluje tablice informacyjne zgodnie z wymogami 
Rodz.3 Rozporządzenia Ministra Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej z dnia 15 grudnia 1994r z 
późniejszymi zmianami 

1.9. Bezpieczeństwo na placu budowy 

Po przekazaniu terenu placu budowy Wykonawca będzie odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszystkich 
zatrudnionych osób, za ochronę przed wandalizmem i kradzieżą materiałów i sprzętu oraz za bezpieczeństwo 
ruchu publicznego oraz wewnętrznego na tym terenie przez cały okres prowadzenia robót. 
Dla bezpieczeństwa publicznego Wykonawca zainstaluje na całym odcinku robót znaki informujące o 
prowadzonych robotach budowlanych. 
Jeżeli wystąpi konieczność objazdu, to takie objazdy mogą być wykonane po uzyskaniu przez Wykonawcę 
zgody Inżyniera na proponowaną metodę wykonania objazdu oraz po wykonaniu oznakowania 
zapewniającego bezpieczeństwo ruchu i innych środków ochronnych. 
Jeżeli inni Wykonawcy będą musieli przejeżdżać przez teren placu budowy, Wykonawca odpowiedzialny za 
ten teren ponosi w dalszym ciągu odpowiedzialność za bezpieczeństwo, aż do czasu wydania przez Inżyniera 
świadectwa odbioru placu budowy lub jego części. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu 
budowy w okresie trwania realizacji budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do 
ochrony osób upoważnionych do przebywania na posesji. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega 
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
Podczas realizacji prac (od przejęcia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest odpowiedzialny za 
ochronę robót oraz mienia Inwestora przekazanego razem z placem budowy. Wykonawca będzie utrzymywać 
roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub 
jego elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas do momentu odbioru końcowego. Jeśli 
wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru powinien 
rozpocząć prace utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny od wezwania pod rygorem wstrzymania robót z 
winy Wykonawcy. 

 
2.POWIĄZANIA PRAWNE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA 
 
2.1. Stosowanie się do ustaleń prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie obowiązujące oraz przepisy wydane 
przez władze miejscowe, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i jest w pełni odpowiedzialny za ich 
przestrzeganie podczas prowadzenia budowy. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych lub innych praw własności i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszystkich wymagań prawnych, odnośnie wykorzystania opatentowanych rozwiązań projektowych, 
urządzeń, materiałów lub metod i w sposób ciągły będzie informować inspektora o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Niedotrzymanie wyżej wymienionych wymagań 
spowoduje następstwa prawne lub finansowe, w całości obciążające Wykonawcę. 
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2.2. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego.  
 
2.3. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie 
budowy, w pomieszczeniach szkoły, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 
robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
 2.4. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się 
użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego 
odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe, użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko, a ich 
zastosowanie zostanie wcześniej zaakceptowane przez Zamawiającego. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. 
materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli 
wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od 
właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia 
zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego 
poniesie Zamawiający. 
 
2.5. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, 
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji 
dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie 
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, 
które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy oraz 
powiadomić inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót.  
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi inżyniera i 
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw.  
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 
2.6. Dziennik Budowy 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z Rozdz.2 Zarządzenia Ministra 
Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej z dnia 15 grudnia 1994r. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do uzgodnienia proponowaną formę i szczegółowy spis treści Dziennika 
Budowy. Dziennik Budowy jest prowadzony w języku polskim. 

 
3.MATERIAŁY 
3.1. Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do 
robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania 
lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 
przez inżyniera.  
Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego 
źródła uzyskają zatwierdzenie. 
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Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu robót. 
 
3.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z 
jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 
dostarczyć inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną 
przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia inżynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 
spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z 
dostarczeniem materiałów do prowadzenia robót budowlanych. 
 
3.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli 
przez inżyniera. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z 
inżynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
3.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w 
miejscu wskazanym przez inżyniera. Jeśli inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót 
niż te, dla których zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez inżyniera.  
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.  
 
3.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed 
użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez inżyniera. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody inżyniera . 
 
3.6. Inspekcja wytwórni 
Wytwórnie, zarówno przed jak i po akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego mogą być kontrolowane w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami ST. 
W czasie prowadzenia inspekcji, inspektor będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz wolny 
dostęp w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się proces produkcji materiałów przeznaczonych 
do wbudowania na terenie budowy. 
 
4.SPRZĘT 
Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
inżyniera, a w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 
przez inżyniera. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inżyniera w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam 
gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 
robotach, Wykonawca powiadomi inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem 
sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji inżyniera, może być później zmieniany bez jego zgody. 
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Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez 
inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
 
5.TRANSPORT 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów oraz 
sprzętu na i z terenu budowy. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz co do przewozu nietypowych 
ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał inżyniera. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, ST i wskazaniach inżyniera, w terminie przewidzianym umową. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez Wykonawcę 
pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt 
Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami 
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
6.WYKONANIE ROBÓT 
 Ogólne zasady wykonywania Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość zastosowanych materiałów 
i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji 
robót oraz poleceniami inżyniera. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na 
piśmie przez inżyniera. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, 
jeśli wymagać tego będzie inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót 
lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy 
podejmowaniu decyzji inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy 
produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię.  
Polecenia inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 
Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
7. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126 z późniejszymi 
zamianami) 

2. Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1995r. w sprawie 
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995r., poz. 29) 

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14 poz. 60 z późniejszymi zmianami). 
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I.BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNE 
1.ROBOTY ZIEMNE POD FUNDAMENTY 

1.1.WYKOPY POD FUNDAMENTY W GRUNCIE NIESPOISTYM  
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych 
związanych z realizacją fundamentów . 
1.2. Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
wykopów pod fundamenty. 
1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w specyfikacji Wymagania ogólne. 
1.4.1. Fundament konstrukcji. 

Element konstrukcji współpracujący z gruntem – przekazujący wszelkie obciążenia z konstrukcji na grunt. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
2. MATERIAŁY 

Grunt rodzimy składający się z piasków drobnych i pylastych, piasków grubych i średnich oraz żwirów i pospółki.. 
3.SPRZĘT 

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie Roboty ziemne można wykonać przy użyciu dowolnego typu 
sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 
4. TRANSPORT 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je umieścić równomiernie na całej 
powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty ziemne. 
5.2. Sprawdzanie zgodności warunków terenowych z projektowymi. 

Przed przystąpieniem do wykonania wykopów należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi w projekcie 
technicznym. W tym celu należy wykonać pobieżny kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. Wszelkie 
odstępstwa w tym zakresie, od dokumentacji powinny być wpisywane w dzienniku budowy i potwierdzone przez 
Inżyniera. 
5.3. Sprawdzenie zgodności istniejących warunków gruntowo-wodnych z dokumentacją projektową. 
Po wykonaniu wykopu należy dokonać jego odbioru (oględziny) przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru. 
Odbiór powinien potwierdzić zgodność przyjętych w projekcie warunków gruntowych w poziomie posadowienia z 
rzeczywistymi. Wszelkie odstępstwa w tym zakresie, od dokumentacji powinny być wpisywane w dzienniku 
budowy i potwierdzone przez Inżyniera. 
W przypadku stwierdzenia występowania innych gruntów, mogących mieć wpływ na przyjęte rozwiązania 
projektowe w zakresie posadowienia obiektu, należy dokonać powtórnego odbioru z udziałem projektanta 
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konstrukcji i uprawnionego geologa (najlepiej autora dokumentacji geologicznej będącej podstawą opracowania 
projektowego). O wynikach odbioru należy pisemnie powiadomić Inżyniera. 
5.4. Zabezpieczenie skarp wykopów. 

(1) Przyjęto nachylenie skarp wykopu 1:0,6 (dla gruntu niespoistego zagęszczonego). Z uwagi na możliwość 
wystąpienia różnego rodzaju gruntów dopuszcza się stosowanie bezpiecznego nachylenia skarpy 1:1. 

(2) W wykopach ze skarpami o nachyleniu bezpiecznym powinny być stosowane następujące zabezpieczenia: 
 w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi skarpy na szerokości równej 3-krotnej głębokości 

wykopu powierzchnia powinna mieć odpowiednie spadki umożliwiające łatwy odpływ wód z od 
krawędzi wykopu; 

 naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, jak np. rozmycie przez wody opadowe 
powinno być usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń w każdym punkcie skarpy; 

 stan skarpy należy sprawdzić okresowo w zależności od występowania czynników niekorzystnych 
(silne opady deszczu). 

5.5. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów. 

(1) Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu. 
(2) Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna być 

usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu – wykonać ręcznie. 
(3) W przypadku przegłębienia wykopów poniżej przewidzianego poziomu, a zwłaszcza poniżej 

projektowanego poziomu posadowienia należy porozumieć się z Inżynierem celem podjęcia odpowiednich 
decyzji. 

(4) W miejscach naruszenia istniejącej struktury gruntu, w czasie wykonywania ciągów kanalizacyjnych 
zlokalizowanych pod projektowymi fundamentami należy wykonać zasypkę .. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

(1) Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami: 
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy 

odbiorze. 
BN-8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
BN-8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. 

(2) Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w 
niniejszej Specyfikacji oraz dokumentacji projektowej. 
W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 
 odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości 
 zapewnienie stateczności skarp 
 odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót 
 dokładność wykonania wykopów (usytuowanie) 

Pomiary kształtu wykopu. 
Tolerancja przy wymiarach wykopów: 

 ±15 cm dla wykopów o szerokości dna większej niż 1,5 m 
 ±5 cm dla wykopów o szerokości dna mniejszej niż 1,5 m 

Tolerancja dna wykopów: ±2 cm. 
7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiaru ilościowego dokonuje się w m3 gruntu w stanie rodzimym. Ilość wykonywanych robót, która stanowi 
podstawę płatności określa się wg wzoru: 

 21213
1 GGGGhV   

gdzie: 
G1 – pole rzutu dna wykopu, 
G2 – pole powierzchni górnych skarp wykopu, 
h – średnia głębokość wykopu liczona od spodu do powierzchni terenu. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją. 
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Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz pisemnymi decyzjami Inżyniera. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu . 

8.2.1. Dokumenty i dane. 

Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robót ulegających zakryciu są następujące dane i dokumenty: 
 dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy, 
 dane geotechniczne zawierające informacje o rodzaju gruntu, w którym wykonywane były roboty 

fundamentowe, 
 dziennik budowy. 

8.2.2. Zakres. 

Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 
 zgodności wykonywanych wykopów z projektem, 
 rzędnych wykopu. 

8.3. Odbiór końcowy . 

Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty: 
 wyniki wszystkich wymaganych pomiarów, 
 protokoły wszystkich odbiorów robót zanikających. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za 1 m3 wykopu. Cena obejmuje wyznaczenie zarysu wykopu, odspojenie gruntu, wydobycie i załadowanie, 
odwiezienie go na wskazane przez Inżyniera miejsce, odwodnienie wykopu, wydobycie z dna wykopu przypadkowo 
zsuniętego gruntu. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze. 
BN-8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej. 
PN-B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wartości siarki metodą bromową. 
PN-B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu krzemianowego. 
PN-B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu żelazowego. 
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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1.2.WYKOPY POD FUNDAMENTY W GRUNCIE SPOISTYM 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych 
związanych z realizacją fundamentów obiektów objętych niniejszym kontraktem. 
 
1.2. Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
wykopów pod fundamenty. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w specyfikacji  Wymagania Ogólne. 
 
1.4.1. Fundament konstrukcji. 

Element konstrukcji współpracujący z gruntem – przekazujący wszelkie obciążenia z konstrukcji na grunt. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY 

Grunt rodzimy w postaci plastycznych i twardoplastycznych pyłów i glin pylastych. 
 
3.SPRZĘT 

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie Roboty ziemne można wykonać przy użyciu dowolnego typu 
sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 
 
4. TRANSPORT 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je umieścić równomiernie na całej 
powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty ziemne. 
 
5.2. Sprawdzanie zgodności warunków terenowych z projektowymi. 

Przed przystąpieniem do wykonania wykopów należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi w projekcie 
technicznym. W tym celu należy wykonać pobieżny kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. Wszelkie 
odstępstwa w tym zakresie, od dokumentacji powinny być wpisywane w dzienniku budowy i potwierdzone przez 
Inżyniera. 
 
5.3. Sprawdzenie zgodności istniejących warunków gruntowo-wodnych z dokumentacją projektową. 
Po wykonaniu wykopu należy dokonać jego odbioru (oględziny) przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru. 
Odbiór powinien potwierdzić zgodność przyjętych w projekcie warunków gruntowych w poziomie posadowienia z 
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rzeczywistymi. Wszelkie odstępstwa w tym zakresie, od dokumentacji powinny być wpisywane w dzienniku 
budowy i potwierdzone przez Inżyniera. 
W przypadku stwierdzenia występowania innych gruntów, mogących mieć wpływ na przyjęte rozwiązania 
projektowe w zakresie posadowienia obiektu, należy dokonać powtórnego odbioru z udziałem projektanta 
konstrukcji i uprawnionego geologa (najlepiej autora dokumentacji geologicznej będącej podstawą opracowania 
projektowego). O wynikach odbioru należy pisemnie powiadomić Inżyniera. 
 
5.4. Zabezpieczenie skarp wykopów. 

Przyjęto nachylenie skarp wykopu 1 : 0,43. 
W wykopach ze skarpami o nachyleniu bezpiecznym powinny być stosowane następujące zabezpieczenia: 

 w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi skarpy na szerokości równej 3-krotnej głębokości 
wykopu powierzchnia powinna mieć odpowiednie spadki umożliwiające łatwy odpływ wód z od 
krawędzi wykopu; 

 naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, jak np. rozmycie przez wody opadowe 
powinno być usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń w każdym punkcie skarpy; 

 stan skarpy należy sprawdzić okresowo w zależności od występowania czynników niekorzystnych 
(silne opady deszczu). 

 
5.5. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów. 

(1) Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu. 
(2) Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna być 

usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu – wykonać ręcznie. 
(3) W przypadku przegłębienia wykopów poniżej przewidzianego poziomu, a zwłaszcza poniżej 

projektowanego poziomu posadowienia należy porozumieć się z Inżynierem celem podjęcia odpowiednich 
decyzji. 

(4) W miejscach naruszenia istniejącej struktury gruntu, w czasie wykonywania ciągów kanalizacyjnych 
zlokalizowanych pod projektowymi fundamentami należy wykonać zasypkę. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI 

(3) Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami: 
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy 

odbiorze. 
BN-8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
BN-8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. 

(4) Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w 
niniejszej Specyfikacji oraz dokumentacji projektowej. 
W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 
 odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości 
 zapewnienie stateczności skarp 
 odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót 
 dokładność wykonania wykopów (usytuowanie) 

 
Pomiary kształtu wykopu. 
Tolerancja przy wymiarach wykopów: 

 ±15 cm dla wykopów o szerokości dna większej niż 1,5 m 
 ±5 cm dla wykopów o szerokości dna mniejszej niż 1,5 m 

Tolerancja dna wykopów: ±2 cm. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiaru ilościowego dokonuje się w m3 gruntu w stanie rodzimym. Ilość wykonywanych robót, która stanowi 
podstawę płatności określa się wg wzoru: 

 21213
1 GGGGhV   
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gdzie: 
G1 – pole rzutu dna wykopu, 
G2 – pole powierzchni górnych skarp wykopu, 
h – średnia głębokość wykopu liczona od spodu do powierzchni terenu. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją. 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz pisemnymi decyzjami Inżyniera. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

8.2.1. Dokumenty i dane. 

Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robót ulegających zakryciu są następujące dane i dokumenty: 
 dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy, 
 dane geotechniczne zawierające informacje o rodzaju gruntu, w którym wykonywane były roboty 

fundamentowe, 
 dziennik budowy. 

 
8.2.2. Zakres. 

Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 
 zgodności wykonywanych wykopów z projektem, 
 rzędnych wykopu. 

 
8.3. Odbiór końcowy. 

Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty: 
 wyniki wszystkich wymaganych pomiarów, 
 protokoły wszystkich odbiorów robót zanikających. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za 1 m3 wykopu. Cena obejmuje wyznaczenie zarysu wykopu, odspojenie gruntu, wydobycie i załadowanie, 
odwiezienie go na wskazane przez Inżyniera miejsce, odwodnienie wykopu, wydobycie z dna wykopu przypadkowo 
zsuniętego gruntu. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze. 
BN-8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej. 
PN-B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wartości siarki metodą bromową. 
PN-B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu krzemianowego. 
PN-B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu żelazowego. 
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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1.3.ZASYPANIE WYKOPÓW Z ZAGĘSZCZENIEM . 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych 
związanych z realizacją fundamentów obiektów objętych niniejszym kontraktem. 
1.2. Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
zasypek konstrukcyjnych w strefie fundamentów. 
1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
1.4.1. Fundament konstrukcji. 

Element konstrukcji współpracujący z gruntem – przekazujący wszelkie obciążenia z konstrukcji na grunt. 
1.4.2. Wskaźnik zagęszczenia. 

Jest to stosunek gęstości objętościowej szkieletu gruntowego Qd gruntu sztucznie zagęszczonego (nasypu) do 
maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu gruntowego Qds. 
1.4.3. Wilgotność optymalna gruntu. 

Wilgotność optymalna gruntu jest to wilgotność, przy której grunt ubijany w sposób znormalizowany uzyskuje 
maksymalną gęstość objętościową Qds. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
2. MATERIAŁY 

2.1. Do zasypywania wykopów należy użyć gruntu przepuszczalnego dowiezionego, o parametrach podanych dalej. 
2.2. Zasypywanie wykopów gruntem rodzimym jest niedopuszczalne gdyż nie spełnia on wymagań gruntu zasypek. 
2.3. Do wykonywania zasypki (zasypka konstrukcyjna) można stosować tylko grunty niespoiste o następujących 
właściwościach: 

 dobrej zagęszczalności, o wskaźniku różnoziarnistości „U” nie mniejszym niż 4 (żwiry)  
lub 5 (pospółki i piaski), 

 dobrej wodoprzepuszczalności, o współczynniku wodoprzepuszczalności „k” nie mniejszym niż 8 
(m/dobę) 

3.SPRZĘT 

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie Roboty ziemne można wykonać przy użyciu dowolnego typu 
sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 
4. TRANSPORT 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je umieścić równomiernie na całej 
powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem oraz zapewnić ochronę przed wpływami atmosferycznymi 
(deszcz, śnieg itd.). 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty ziemne. 
5.2. Zasypki. 

5.2.1. Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek. 
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Wykonawca może przystąpić do zasypywania po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera, co powinno być potwierdzone 
wpisem do dziennika budowy. 
5.2.2. Zasypki elementów konstrukcyjnych. 

Warunki szczegółowe wykonania zasypki. 
Zasypki strefy fundamentów należy wykonywać z gruntów piaszczystych, żwiru lub pospółki (zakres objęty 
kontraktem). 
Górną warstwę zasypki i grubości około 0,50 m należy wykonać z gruntów sypkich o wskaźniku 
wodoprzepuszczalności równym 9,0 m/dobę.  
Niedopuszczalne jest formowanie i zagęszczanie zasypów w granicach klina odłamu – przy użyciu ciężkiego 
sprzętu, np. spychacza. 
Każda warstwa gruntu zasypki powinna posiadać grubość 0,20 m. 
Można ją zagęszczać ręcznie lub mechanicznie. Wskaźnik zagęszczenia gruntu nie powinien być mniejszy niż: 
 1,00 – dla górnej warstwy zasypki grubości 0,20 m 
 1,00 – dla warstwy do głębokości 1,20 m  
 0,95 – dla warstw poniżej 1,20 m. 
W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy należy określać za pomocą oznaczenia 
wskaźnika zagęszczenia lub porównania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z 
normą BN-8931-02. 
Porównanie modułów należy stosować tylko dla gruntów gruboziarnistych, dla których nie jest możliwe określenie 
wskaźnika zagęszczenia Is, według BN-8931-12. Wskaźnik zagęszczenia, określony wg BN-77/8931-12 powinien 
spełniać wymagania podane wyżej. 
Jeżeli jako kryterium oceny 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. 
Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające to wykonawca powinien 
spulchniać warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie zagęścić. 
Wilgotność gruntu zagęszczanego powinna być zbliżona do wilgotności optymalnej dla danego gruntu. W 
przypadku, gdy wilgotność ta wynosi mniej niż 80% wilgotności optymalnej, zagęszczaną warstwę gruntu należy 
polewać wodą. Jeżeli wilgotność gruntu jest większa od optymalnej, grunt przed zagęszczeniem powinien być 
osuszony. 
Wilgotność optymalna i maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego, powinny być wyznaczone 
laboratoryjnie. W przypadku braku badań laboratoryjnych wilgotność optymalną gruntu można przyjmować 
orientacyjnie: 

 dla piasków, żwirów – 10%. 
Przy zagęszczaniu gruntu zasypki należy przestrzegać następujących zasad: 

 rozścielać grunt warstwami o równej grubości – sposobem ręcznym lub lekkim sprzętem 
mechanicznym, 

 warstwę nasypanego gruntu zagęszczać na całej powierzchni, przy jednakowej liczbie przejść 
urządzenia zagęszczającego. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

(5) Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami: 
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy 

odbiorze. 
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

(6) Sprawdzenie wykonania zasypek konstrukcyjnych polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 
określonymi w niniejszej ST i w dokumentacji projektowej, szczególną uwagę należy zwrócić na: 
 badania przydatności gruntów przeznaczonych na zasypkę, 
 badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw zasypki (nie grubszych niż 20 cm), 
 badania zagęszczenia wykonanej zasypki. 

6.1. Badanie przydatności gruntów przewidzianych na zasypkę. 

W badaniu należy określić wg PN-B-04481: 
 skład granulometryczny, 
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 zawartość części organicznych, 
 wilgotność naturalną, 
 wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego, 
 granicę płynności, 
 kapilarność bierną wg PN-B-04493. 

6.2. Badanie kontrolne prawidłowości wykonania zasypki. 

Badanie kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw zasypki polegają na sprawdzeniu: 
– przestrzegania następujących ograniczeń przy wbudowaniu gruntów w okresie deszczów i mrozów, 
– wykonywanie zasypki należy przerwać, jeżeli wilgotność gruntu przekracza wartość dopuszczalną, tzn. 

jest większa od wilgotności optymalnej o więcej niż 20% jej wartości, 
– jeżeli warstwa gruntu niezagęszczonego uległa przewilgoceniu, a wykonawca nie jest w stanie osuszyć 

jej i zagęścić w czasie zaakceptowanym przez Inżyniera, to może on nakazać wykonawcy usunięcie 
wadliwej warstwy, 

– osuszenie można przeprowadzić w sposób mechaniczny lub chemiczny poprzez wymieszanie z 
wapnem palonym lub hydratyzowanym, 

– niedopuszczalne jest wykonanie zasypki w temperaturze, przy której nie jest możliwe osiągnięcie 
wymaganego wskaźnika zagęszczenia, 

– wykonywanie zasypki należy przerwać w czasie dużych opadów śniegu; przed wznowieniem prac 
należy usunąć śnieg z powierzchni już wykonanej. 

6.3. Sprawdzenie zagęszczenia zasypki. 

Sprawdzenie zagęszczenia zasypki polega na skontrolowaniu zgodności wartości wskaźnika zagęszczenia Is lub 
stosunku modułów odkształcenia z wartościami podanymi w punkcie 5.2.2. 
Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia należy przeprowadzić według BN-77/8931-12, a modułów odkształcenia 
według BN-64/8931-02. 
Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy musi być potwierdzona przez Inżyniera wpisem do dziennika 
budowy. 
Ocenę wyników zagęszczenia zasypki, zawartych w dokumentach kontrolnych, przeprowadza się w następujący 
sposób: 

 oblicza się średnią arytmetyczną wszystkich wartości Is lub stosunku modułów odkształcenia Io, 
przedstawionych przez wykonawcę w raportach z bieżącej kontroli robót ziemnych, 

 zagęszczenie uznaje się za zgodne z wymaganiami jeżeli spełnione będą warunki: 
Is średnie nie mniej niż Is wymagane 
Io średnie nie mniej niż Io wymagane. 
2/3 wyników badań użytych do obliczenia średniej spełnia warunki zagęszczenia, a pozostałe wyniki 
nie powinny odbiegać o więcej niż 5% (Is) lub 10% (Io) od wartości wymaganej. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Zasypanie wykopów z zagęszczeniem. 
Ilość zasypki określa się w m3 przestrzeni wypełnienia z uwzględnieniem zmian sprawdzonych w naturze. Przy 
obmiarze robót należy zwrócić uwagę na fakt, że zasypki konstrukcyjne zostaną wykonane z dowiezionego 
materiału. 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją. 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz pisemnymi decyzjami Inżyniera. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu . 

8.2.1. Dokumenty i dane. 

Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robót ulegających zakryciu są następujące dane i dokumenty: 
 dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy, 
 dziennik budowy, 
 badania jakościowe materiałów użytych na zasypki konstrukcyjne. 

8.2.2. Zakres. 

Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 
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 grubości poszczególnych warstw zasypki, 
 wskaźnika zagęszczenia zasypki. 

8.3. Odbiór końcowy. 

Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty: 
 wyniki wszystkich wymaganych pomiarów, 
 protokoły wszystkich odbiorów robót zanikających. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za 1 m3 zasypki wg ceny jednostkowej, która uwzględnia dostarczenie materiałów, przygotowanie i 
utrzymanie w odpowiedniej wilgotności, wbudowanie w stanie optymalnej wilgotności zaakceptowanego przez 
Inżyniera materiału z jego zagęszczeniem i uformowaniem przewidzianego w projekcie kształtu zewnętrznego 
zasypki, a także uporządkowanie terenu wokół fundamentów. 
Cena obejmuje również przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze. 
BN-8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej. 
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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2.ZBROJENIE  

2.1.STAL ZBROJENIOWA 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem zbrojenia niesprężającego (stalowymi prętami wiotkimi) betonu fundamentów, wieńców i innych 
elementów konstrukcji obiektów objętych zakresem niniejszego kontraktu. 
1.2. Zakres stosowania ST. 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 
a) przygotowaniem zbrojenia 
b) montażem zbrojenia 
c) kontrolą jakości materiałów. 
Zakres rzeczowy robót do wykonania obejmuje zbrojenie fundamentów, stropów, stropodachu i innych elementów 
konstrukcji. 
1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne oraz zdefiniowanymi poniżej. 
1.4.1. Pręty stalowe wiotkie. 

Pręty stalowe o przekroju kołowym gładkie lub żebrowane o średnicy do 40 mm. 
1.4.2. Zbrojenie niesprężające. 

Zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzające do niej naprężeń  w sposób czynny. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, ogólną Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami Inżyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST  „Wymagania ogólne”. 
2. MATERIAŁY 

2.1. Stal zbrojeniowa. 

2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej. 

Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prętami wiotkimi w obiektach objętych zakresem niniejszego kontraktu 
stosuje się klasę i gatunek wg poniższych danych: 
Klasa A-0 – stal okrągła, gładka St0S. 
Klasa A-II – stal okrągła żebrowana 18G2 
Klasa A-III – stal okrągła, żebrowana 34GS. 
2.1.2. Własności stali zbrojeniowej. 

Gatunek St0S: 
 wytrzymałość charakterystyczna   220 MPa 
 wytrzymałość obliczeniowa    190 MPa 

 
Gatunek 18G2: 

 wytrzymałość charakterystyczna    355 MPa 
 wytrzymałość obliczeniowa    310 MPa 

 
Gatunek 34GS: 

 wytrzymałość charakterystyczna   410 MPa 
 wytrzymałość obliczeniowa    350 MPa 
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2.1.3. Wymagania przy odbiorze. 

Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-93215. Przeznaczona do odbioru na 
budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest, w którym ma być podane: 

 nazwa wytwórcy, 
 oznaczenie wyrobu wg PN-H-93215, 
 nr wytopu lub nr partii, 
 wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład techniczny według analizy wytopowej, 
 masa partii, 
 rodzaj próbki cieplnej. 

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do każdej wiązki prętów lub kręgu prętów (po dwie dla każdej 
wiązki) muszą znajdować się następujące dane: 

 znak wytwórcy, 
 średnica nominalna, 
 znak stali, 
 nr wytopu lub nr partii, 
 znak obróbki cieplnej. 

Każda wiązka i krąg prętów powinny mieć oznakowania farbą olejną. 
Przy odbiorze stali należy przeprowadzić następujące badania: 

 sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem, 
 sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-H-93215, 
 sprawdzenie wymiarów wg PN-H-93215, 
 sprawdzenie masy wg PN-H-93215. 

Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Próbki należy pobrać z różnych miejsc 
kręgu. 
Jakość prętów należy ocenić pozytywnie, jeżeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik pozytywny. 
2.1.4. Drut montażowy. 

Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego tzw. wiązałkowego, jeżeli nie stosuje się 
połączeń spawanych lub zgrzewanych. 
2.1.5. Podkładki dystansowe. 

Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub zaprawy i tworzyw sztucznych. 
Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do prętów. 
3.SPRZĘT 

Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego powinien spełniać wymagania obowiązujące w 
budownictwie ogólnym. 
W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu jak: giętarki, prostowarki, zgrzewarki, spawarki powinny być sprawne 
oraz posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi. 
Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP jak przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń elektrycznych. 
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. 
4. TRANSPORT 

Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu, żeby uniknąć trwałych odkształceń 
oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty zbrojarskie. 
5.2. Przygotowanie zbrojenia. 

5.2.1. Czyszczenie prętów. 

 Pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, 
kurzu i błota. 
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 Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną można opalać lampami benzynowymi lub 
czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcze. 

 Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. 
 Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub 

mechanicznie, lub też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należ sprawdzić wymiary przekrojów 
poprzecznych prętów. 

 Stal tylko zabrudzoną można zmyć strumieniem ciepłej wody. 
 Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. 
 Możliwe są też inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inżyniera. 

5.2.2. Prostowanie prętów. 

Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków i prostowarek. Dopuszczalna wielkość miejscowego 
odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. 
5.2.3. Cięcie prętów zbrojeniowych. 

Cięcie prętów zbrojeniowych 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 użyciu 
mechanicznych noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym. 
5.2.4. Odgięcia prętów. 

Pręty o średnicy do 16 mm można wyginać na zimno na budowie. 
5.3. Montaż zbrojenia. 

5.3.1. Wymagania ogólne. 

Do zbrojenia betonu konstrukcji zastosowano stal A-III, A-II i A-0. Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać 
jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów 
względem siebie i względem deskowania nie może ulec zmianie. W konstrukcję można wbudować stal pokrytą co 
najwyżej nalotem nie łuszczącej się rdzy. 
Nie można wbudować stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, 
zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie słonej wody. 
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. 
5.3.2. Montowanie zbrojenia. 

5.3.2.1. Łączenie prętów za pomocą spajania (wg PN-B-03264, tabl. 11). 
 zgrzewanie elektryczne oporowe doczołowe prętów, 
 spawanie łukiem elektrycznym prętów z nakładkami i dwoma spawami bocznymi, 
 spawanie łukiem elektrycznym prętów z nakładkami i czterema spawami bocznymi, 
 spawanie łukiem elektrycznym prętów z nakładką i jedną spoiną boczną, 
 spawanie łukiem elektrycznym prętów z nakładką z dwoma spoinami bocznymi, 
 połączenie spawaniem elektrycznym z topnikiem prętów zbrojeniowych z płaskownikiem w kształt 

teowy, 
 spawanie łukiem elektrycznym prętów zbrojeniowych z elementami płaskimi lub profilowanymi ze 

stali walcowanej dwoma spawami bocznymi, 
 spawanie łukiem elektrycznym prętów z płaską lub kształtowaną stałą czterema spoinami bocznymi. 

5.3.2.2. Łączenie pojedynczych prętów na zakład (bez spajania). 
Połączenia na zakład należy wykonywać wg p. 8.1.6.3. PN-B-03264. 
5.3.2.3. Skrzyżowania prętów. 
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym typu czarnego, o średnicy 1,6 mm, miękkim. 
6. KONTROLA JAKOŚCI 

Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz podanymi powyżej 
wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi. Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i 
rozmieszczania zbrojenia podano poniżej: 
 

Określenie wymiaru Wartość odchyłki 
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Od wymiarów siatek i szkieletów wiązanych lub 
zgrzewanych 
 
w długości elementu 
- przy wymiarze do 1 m: 
- przy wymiarze powyżej 1 m: 
 
w rozstawie prętów podłużnych, poprzecznych i 
strzemion 
- przy średnicy d ≤ 20 mm: 
- przy średnicy d > 20 mm: 
 
w położeniu odgięć prętów: 
 
w grubości warstwy otulającej: 
 
w położeniu połączeń (styków) prętów: 
 

 
 
 
 
±5 mm 
±10 mm 
 
 
 
±10 mm 
±0,5 d 
 
±2 d 
 
+10 mm, - 0 mm 
 
±25 mm 

 
Kontrola jakości materiałów dostarczonych na budowę – zgodnie z punktem 2.1.3. 
7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest 1 kg. Do obliczenia należności przyjmuje się teoretyczną ilość (kg) zmontowanego 
zbrojenia tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic (m) pomnożoną odpowiednio przez ich ciężar 
jednostkowy (kg/m). Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu 
wiązałkowego. 
Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach 
większych od wymaganych w projekcie. 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją Techniczną. 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z projektem i Specyfikacją Techniczną oraz pisemnymi poleceniami 
Inżyniera. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

8.2.1. Dokumenty i dane. 

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu są: 
 pisemne stwierdzenie Inżyniera w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z projektem i 

Specyfikacją Techniczną, 
 inne pisemne stwierdzenia Inżyniera o wykonaniu robót. 

8.2.2. Zakres robót. 

Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inżyniera lub inne dokumenty 
potwierdzone przez Inżyniera 
8.3. Odbiór końcowy. 

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inżyniera w dzienniku budowy zakończenia robót 
zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inżyniera na rozpoczęcie betonowania elementów, których zbrojenie polega 
odbiorowi. 
Generalnie odbiór powinien polegać na sprawdzeniu: 

 zgodności wykonania zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji żelbetowej, 
 zgodności z rysunkami roboczymi liczby prętów w poszczególnych przekrojach, 
 rozstawu strzemion, 
 prawidłowości wykonania złącz i długości zakotwień prętów, 
 prawidłowości osadzenia kotew, 
 zachowania wymaganej z projektem otuliny zbrojenia. 

Do odbioru robót mają zastosowanie postanowienia zawarte w ST Wymagania Ogólne. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Umowna cena jednostkowa obejmuje: 
- dostarczenie materiału, 
- oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, 
- przycinanie, łączenie,  
- montaż zbrojenia przy użyciu drutu wiązałkowego w deskowaniu  

zgodnie z projektem, niniejszą Specyfikacją, 
- oczyszczenie terenu robót, 
- usunięcie odpadów zbrojenia, stanowiących własność Wykonawcy. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu. 
PN-H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 
PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-H-840023/06 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 
PN-H-04310 Próba statyczna rozciągania metali. 
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
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3.BETON KONSTRUKCYJNY  
3.1.BETON KONSTRUKCYJNY 
 
1.Wstęp 

1.1.Przedmiot ST 

Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem konstrukcji 
betonowych słupów, stropów, podciągów, schodów i innych elementów konstrukcji obiektów objętych zakresem 
niniejszego kontraktu. 
 
1.2.Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3.Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonania 
betonu konstrukcyjnego, związanych z: 
- wykonaniem mieszanki betonowej 
- wykonaniem deskowań 
- układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej 
- pielęgnacją betonu 
 
1.4.Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne oraz podanymi poniżej: 
 
1.4.1.Beton zwykły 

Beton o gęstości powyżej 1,8 kg/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i 
grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 
 
1.4.2. Klasa betonu 

Symbol literowo-liczbowy (np. B25) klasyfikujący beton pod względem jego wytrzymałości na ściskanie. Liczba po 
literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną Rb

G. 
 
1.4.3.Mieszanka betonowa 

Mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. 
 
1.4.4.Nasiąkliwość betonu 

Stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton do jego masy w stanie suchym. 
 
1.4.5.Partia betonu 

Ilość betonu o tych samych wymaganiach, podlegająca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w okresie umownym – 
nie dłuższym niż 1 miesiąc – z takich samych składników, w ten sam sposób i w tych samych warunkach. 
 
1.4.6.Stopień mrozoodporności 

Symbol literowo-liczbowy (np. F50) klasyfikujący beton pod względem jego odporności na działanie mrozu. Liczba 
po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania i odmrażania próbek betonowych.  
 
 
1.4.7.Stopień wodoszczelności 
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Symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod względem przepuszczalności wody. Liczba po literze 
W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w MPa, działającego na próbki betonowe. 
 
1.4.8.Urabialność mieszanki betonowej 

Zdolność do łatwego i szczelnego wypełniania formy przy zachowaniu jednorodności mieszanki betonowej. 
 
1.4.9.Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie - Rb

G 

Wytrzymałość zapewniona z 95% prawdopodobieństwem, uzyskana  wyniku badania z ciskanie kostek sześciennych 
o boku 150mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z PN-B-06250. 
 
1.4.10.Zaczyn cementowy 

Mieszanina wody i cementu. 
 
1.4.11.Zaprawa 

Mieszanina cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków przechodzących przez sito kontrolne 
o boku oczka kwadratowego 2mm. 
 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji 
Wymagania Ogólne. 
 
2.Materiały. 

Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują postanowienia odpowiednich norm polskich. 
 
2.1.Składniki mieszanki betonowej. 

2.1.1.Cement – wymagania i badania 

a) Rodzaj i marka cementu 
Do stosowania dopuszcza się tylko cement portlandzki wg PN-B-30000 
- marki „32,5” – do betonu klasy B20, B25, B35 
- marki „42,5” – do betonu klasy B35 

b) Wymagania dotyczące składu cementu 
Wg ustaleń normy PN-B-30000 

c) Świadectwo jakości cementu 
Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości (atest) wraz z wynikami badań. 

d) Badania podstawowych parametrów cementu 
Cement pochodzący od każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-B-04300, a wyniki ocenione 
wg normy PN-B-30000. 

 
2.1.2.Kruszywo 

Do betonów należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom wg PN-B-06712. 
Jeśli w normach przedmiotowych na wyroby, elementy i konstrukcje nie postanowiono inaczej, zaleca się 
stosowanie kruszywa o marce nie niższej niż klasa betonu. 
W przypadku betonu o określonym stopniu mrozoodporności lub wodoszczelności zleca się stosowanie kruszywa o 
marce nie niższej niż 20. 
Zalecane łączne graniczne krzywe uziarnienia kruszyw do betonu, drobnego (0-2 mm) i grubego (powyżej 2mm), 
podano w załączniku  1 do normy PN-B-06250. 
Uziarnienie kruszywa powinno zapewniać uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej konsystencji przy 
możliwie najmniejszym zużyciu cementu i wody, prawidłowego zagęszczenia oraz odpowiedniej urabialności. 
Do betonu do konstrukcji żelbetowych należy stosować kruszywo przechodzące przez sito o boku oczka 
kwadratowego 31,5 mm. 
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W zależności od rodzaju elementu wymiar największego ziarna kruszywa powinien być mniejszy od: 
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu 
- 3/4 odległości w świetle między prętami leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku betonowania. 
 
Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia: 
- składu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 
- kształtu ziarn wg PN-78/B-06714/16 
- zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13 
- zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12 
 
W przypadku gdy badania kontrolne wykażą niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami wg  
PN-86/B-06712, użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodatek 
odpowiedniej frakcji kruszywa). 
W celu umożliwienia korekty recept roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności 
kruszywa wg PN-77/B-06714/18 i stałości frakcji 0 – 2 mm. 
 
2.1.3.Woda zarobowa. 

Woda zarobowa do betonu musi odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250. Wodę do betonu przewiduje się 
czerpać z wodociągów miejskich. Woda ta nie wymaga badania. 
 
2.1.4.Domieszki i dodatki do betonu 

Zaleca się stosowanie do betonów domieszek chemicznych o działaniu napowietrzającym, uplastyczniającym i 
przyspieszającym/opóźniającym wiązanie betonu. Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych: 
napowietrzająco - uplastyczniających i przyspieszająco – uplastyczniających. Domieszki do betonów muszą 
posiadać atest producenta. 
 
2.2.Beton 

Na budowie należy stosować beton o klasie określonej na rysunkach, dostarczony z wytwórni betonu. 
Beton musi spełniać następujące wymagania normy PN-88/B-06250: 
- wskaźnik wodno-cementowy c/w < 0,50 
- nasiąkliwość do 5% 
 
2.2.1.Skład mieszanki betonowej 

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien otrzymać projektowany skład mieszanki 
betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezależne laboratorium i podpisany przez uprawnionego inżyniera 
budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji wszystkich przeprowadzonych przez laboratorium badań i prób 
mieszanek powinny zostać przesłane Inżynierowi. Układanie mieszanki może nastąpić dopiero po zatwierdzeniu jej 
przez Inżyniera. 
 
Skład mieszanki betonowej powinien być zgodny z normą PN-88/B-06250 i spełniać wymagania: 
- Skład mieszanki betonowej powinien być taki, aby przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie 

mieszanki w wyniku zagęszczenia przez wibrowanie, 
- Wskaźnik wodno-cementowy w/c ma być mniejszy od 0,50, 
- Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien odpowiadać najmniejszej 

jamistości, 
- Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać niezbędną 

urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niż: 
 37% - przy kruszywie grubym do 31,5 mm 
 42% - przy kruszywie grubym do 16 mm 

- Maksymalne ilości cementu: 
 400 kG/m3 – dla betonu klasy B20 i B25 
 500 kG/m3 – dla betonu B35 

Dopuszcza się przekroczenie tych ilości o 10% w uzasadnionych przypadkach za zgodą Inżyniera. 
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- Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej w warunkach 
naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 10oC), średnią wymaganą wytrzymałość na ściskanie 
należy określić jako równą 1,3 Rb

G. 
W przypadku odmiennych warunków wykonania i dojrzewania (np. odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach 
podwyższonej temperatury), należy uwzględnić wpływ tych czynników na wytrzymałość betonu. 

- Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej wg  
PN-88/B-06250 symbolem K-3. 
Sprawdzenie konsystencji mieszanki przeprowadza się podczas projektowania jej składu i następnie przy 
wytwarzaniu. 
Dopuszcza się dwie metody badań: 
- metodą Ve – Be 
- stożka opadowego 
Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami wg PN-88/B-06250 nie mogą 
przekraczać: 
- +/- 20% wartości wskaźnika Ve – Be 
- +/- 10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym 

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 wg PN-88/B-06250 dokonać aparatem Ve – Be. Do konsystencji 
plastycznej K3 dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stożka opadowego. 

 
3.Sprzęt. 

Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. Dozatory muszą 
mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno odbywać się wyłącznie w betoniarkach o 
wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania betoniarek wolnospadowych). 
Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek 
plastycznych. 
Do zagęszczania mieszaki betonowej należy stosować: 

 przy zagęszczaniu wgłębnym wibratory z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między 
prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/min.  

 przy zagęszczaniu powierzchniowym (do wyrównywania powierzchni) stosować łaty wibracyjne 
charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości.  

 
4.Transport. 

4.1.Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej. 

Środki do transportu betonu: 
 mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami) 
 ilość gruszek należy tak dobrać, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem 

odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

 90 min. – przy temperaturze + 15oC 
 70 min. – przy temperaturze + 25oC 
 30 min. – przy temperaturze + 30oC. 

 
5.Wykonywanie robót. 

5.1.Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty betonowe. 
 
5.2.Zalecenia ogólne 

Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić w oparciu o szczegółowy program i dokumentację technologiczną 
zaakceptowaną przez Inżyniera, obejmującą: 
- wybór składników betonu 
- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych 
- sposób wytwarzania mieszanki betonowej 
- sposób transportu mieszanki betonowej 
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- kolejność i sposób betonowania 
- wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w przerwach 
- sposób pielęgnacji betonu 
- warunki rozformowania konstrukcji 
- zestawienie koniecznych badań. 
Przed przystąpieniem do betonowania, powinna być stwierdzona przez Inżyniera prawidłowość wykonania 
wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 
- prawidłowość wykonania deskowań 
- prawidłowość wykonania zbrojenia 
- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej 
- prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających 
- prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w betonową konstrukcję. 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-88/B-06250  
i PN-65/B-06251. 
 
5.3.Betonowanie 

5.3.1.Podawanie i układanie mieszanki betonowej: 

- Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich 
opróżnianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp 
obowiązują odrębne wymagania technologiczne, przy czym wymaga się sprawdzania ustalonej konsystencji 
mieszanki betonowej przy wylocie. 

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

- Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,74m. od powierzchni na którą spada. W 
przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać na pomocą rynny zsypowej (do wysokości 
3,0m.) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0m.). 

 
5.3.2.Zagęszczanie betonu 

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy stosować następujące warunki: 
- Wibratory do mieszanki betonowej powinny się charakteryzować częstotliwością min. 6000 drgań na minutę, z 

buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie 
poziomej. 

- Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotkać zbrojenia buławą wibratora. 
- Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5-8 cm w warstwę 

poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 sek., po czym powoli wyjmować w 
stanie wibrującym.  

- Kolejne miejsce zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,5 R, gdzie R jest promieniem 
skutecznego działania wibratora.  

 
5.3.3.Przerwy w betonowaniu 

- Przerwy  w betonowaniu należy sytuować w miejscach przewidzianych w projekcie. 
- Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być zgodne z projektem, a w prostszych 

przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do kierunku naprężeń głównych.  
- Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia 

betonu stwardniałego ze świeżym przez: 
 usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa 

cementowego, 
 zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z gęstego zaczynu cementowego o 

grubości 2-3 mm lub zaprawy cementowej 1:1 o grubości 5mm 
Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 
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- W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie 
powinno odbyć się później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura 
powietrza jest wyższa niż 20oC , to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. 

- Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio 
ułożonego betonu. 

 
5.3.4.Wymagania przy pracy w nocy. 

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest wcześniejsze 
przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne warunki 
bezpieczeństwa pracy. 
 
5.3.5.Pobranie próbek i badanie 

- Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne lub inne 
uprawnione laboratorium) przewidzianych normą PN-88/B-06250 i dodatkowymi wymaganiami oraz 
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości 
betonu i stosowanych materiałów. 

- Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli jakości 
betonu, dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględniane badania 
przewidziane aktualną normą i niniejszymi ST oraz ewentualne inne, konieczne do potwierdzenia 
prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych. 

- Badania powinny obejmować: 
 badanie składników betonu 
 badanie mieszanki betonowej 
 badanie betonu 

Powyższe badania powinny spełniać wymagania zawarte w normie PN-88/B-06250. 
 
5.4.Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu. 

5.4.1.Betonowanie w zależności od warunków atmosferycznych. 

- Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż 5oC, zachowując 
warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym 
zamarznięciem. 

- Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych 
warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. 

- W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5oC, jednak wymaga to zgody 
Inżyniera oraz zapewnienia temperatur mieszanki betonowej +20oC w chwili układania i zabezpieczania 
uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w 
chwili opróżnienia betoniarki nie powinna być wyższa niż 35oC. 

- Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0oC w okresie twardnienia betonu, należy wcześniej podjąć 
działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 

 
5.5.Pielęgnacja betonu 

5.5.1.Materiały i sposoby pielęgnacji betonu. 

- Bezpośrednio po zakończeni betonowania zaleca się przekrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami 
wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i 
nasłonecznieniem. 

- Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5oC należy nie później niż po 24 godz. od zakończenia betonowania 
rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co 
najmniej 3 razy na dobę). 

- Przy temperaturze otoczenia +15oC i wyższej, beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni  
co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni jak wyżej. 

- Przy temperaturze otoczenia poniżej +5oC betonu nie należy polewać. 
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- Nanoszenie błon nieprzepuszczalnych dla wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył z 
następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane wymagania odnośnie jakości 
pielęgnowanej powierzchni. 

- Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-32250. 
- W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do 

chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. 
- Obciążenie świeżo zabetonowanej konstrukcji lekkimi środkami transportu dopuszcza się po osiągnięciu przez 

beton wytrzymałości co najmniej 5 MPa. 
 
5.6.Wykańczanie powierzchni betonu 

5.6.1.Równość powierzchni i tolerancje. 

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

przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię. 
- Pęknięcia są niedopuszczalne. 
- Dopuszczalne rozwarcie powierzchniowych rys skurczowych wynosi 0,30 mm. 
- Pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie zachowane, a 

powierzchnia na której występują nie jest większa niż 0,5% powierzchni. 
 
5.6.2.Faktura powierzchni i  naprawa uszkodzeń. 

Po rozdeskowaniu konstrukcji należy: 
- Wszystkie wystające nierówności wyrównać bezpośrednio po rozszalowaniu. 
- Raki i ubytki uzupełniać betonem i następnie wygładzić packami, aby otrzymać równą i jednorodną 

powierzchnię bez dołków i porów. 
 
5.7.Deskowanie 

5.7.1.Uwagi ogólne. 

Deskowania powinny być zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami określonymi w Warunkach 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – tom I Rozdział 5 – wyd. Arkady Warszawa 
1989r. 
Konstrukcja deskowań powinna być dostosowana do przeniesienia sił wywołanych: 
a)parciem świeżej masy betonowej 
b)uderzeniami przy jej wylewaniu 
   oraz uwzględniać szybkość betonowania i sposób zagęszczania. 
Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 
- zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji 
- zapewniać jednorodną powierzchnię betonu 
- zapewniać odpowiednią szczelność 
- zapewniać łatwy montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia 
- wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. 
 
5.7.2.Materiały 

Deskowanie zaleca się wykonywać z drewna i materiałów drewnopodobnych (sklejka, płyty pilśniowe). Deskowania 
należy wykonywać z desek iglastych III lub IV klasy. 
Minimalna grubość desek 32mm, maksymalna szerokość 18cm. 
Dopuszcza się stosowanie, za zgodą Inżyniera, innych typów szalunków. 
 
5.7.3.Przygotowanie deskowania 

Deski powinny być jednostronnie strugane. Zaleca się wykonanie uszlachetnienia powierzchni drewnianych 
stykających się z betonem przez okrywanie drewna sklejką lub płytami z tworzyw. Wszystkie powierzchnie 
drewniane mające wchodzić  w kontakt z betonem mają być pokryte środkiem zapobiegającym przywieraniu betonu. 
Środek ten nie powinien zmieniać barwy betonu i po 30 –tu dniach nie powinien być toksyczny. Deski używane 
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kolejny raz powinny zostać gruntownie oczyszczone ze wszystkich zanieczyszczeń powierzchniowych. Nie wolno 
powtórnie używać deskowań o zniszczonej powierzchni. 
 
6.Kontrola jakości robót 

6.1.Badania kontrolne betonu 

6.1.1.Wytrzymałość na ściskanie 

Dla określenia wytrzymałości betonu na ściskanie należy w trakcie betonowania pobrać próbki kontrolne w postaci 
kostek sześciennych o boku 15 cm w ilości nie mniejszej niż: 
- 1 próbka na 100 zarobów 
- 1 próbka na 50 m3 betonu 
- 3 próbki na dobę 
- 6 próbek na partię betonu (zmniejszenie liczby próbek do 3 na partię wymaga zgody Inżyniera) 
Próbki pobiera się losowo po jednej równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje, przygotowuje i 
bada w wieku 28 dni zgodnie z normą PN-88/B-06250. 
Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej klasy betonu, 
należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji.  
Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej klasie betonu. 
W przypadku nie spełnienia warunku wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach dojrzewania dopuszcza się w 
uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inżyniera, spełnienie tego warunku w okresie późniejszym, lecz nie dłuższym 
niż 90 dni. 
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się badania nieniszczące wytrzymałości betonu wg  
PN-74/B-06261 lub PN-74/B-06262. Jeżeli wyniki tych  badań będą pozytywne, to beton można uznać za 
odpowiadający wymaganej klasie. 
Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek  i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w wieku 
wcześniejszym od 28 dni. 
Partia betonu może być zakwalifikowana do danej klasy, jeżeli jego wytrzymałość określona na próbkach 
kontrolnych spełnia warunki określone w normie PN-88/B-06250. 
 
6.1.2.Nasiąkliwość betonu 

Dla określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać na stanowisku betonowania – co najmniej 1 raz w okresie  
betonowania obiektu, oraz każdorazowo przy zmianie składników betonu, sposobu układania i zagęszczania – po 3 
próbki, o kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształcie nieregularnym, zgodnie z PN-88/B-06250. 
Próbki przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w wieku 28 dni, zgodnie z PN-88/B-06250. 
Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
 
6.2.Tolerancja wymiarów 

6.2.1.Uwagi ogólne  

Wymiary konstrukcji betonowej zawarte w projekcie należy rozumieć jako wymiary minimalne. 
Podane niżej tolerancje wymiarów należy traktować jako miarodajne tylko wtedy, gdy projekt nie przewiduje 
inaczej. 
 
6.2.2.Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i położenia konstrukcji. 

Odchylenie płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia od projektowanego pochylenia: 
 na 1 m. wysokości       - 5 mm 
 na całą wysokość konstrukcji     - 20 mm 
 na słupach podtrzymujących stropy    - 15mm 

Odchylenia płaszczyzn poziomych od poziomu 
 na 1 m. płaszczyzny w dowolnym kierunku    - 5 mm 
 na całą płaszczyznę      - 15 mm 

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu łatą o długości 2,0m. z wyjątkiem powierzchni 
podporowych: 

 powierzchni bocznych i spodnich     - +/-4 mm 
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 powierzchni górnych      - +/-8 mm 
Odchylenie długości lub rozpiętości elementów    - +/-20 mm 
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego    - +/-8 mm 
Odchylenia w rzędnych powierzchni dla innych elementów   - +/-5 mm 
 
7.Obmiar robót 

Jednostką obmiaru jest 1 m3 betonu w konstrukcji. Płaci się za wykonaną i wbudowaną ilość betonu, zgodnie z 
projektem. 
 
8.Odbiór robót 

8.1.Zgodność robót z projektem i Specyfikacją. 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną oraz pisemnymi 
decyzjami Inżyniera. 
 
8.2.Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu. 

8.2.1.Dokumenty i dane 

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest: 
- pisemne stwierdzenie Inżyniera w Dzienniku Budowy o wykonaniu robót zgodnie z projektem i ST, 
- inne pisemne stwierdzenie Inżyniera o wykonaniu robót. 
 
8.2.2.Zakres robót 

Zakres robot zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inżyniera lub inne dokumenty 
potwierdzone przez Inżyniera. 
 
8.3.Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inżyniera w Dzienniku Budowy zakończenia robót 
betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót zawartych w umowie. 
 
9.Podstawa płatności 

Cena jednostkowa uwzględnia: 
- zapewnienie i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, 
- wykonanie deskowania, 
- przygotowanie i ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, 
- zagęszczenie i pielęgnacja betonu, 
- rozbiórkę deskowania, 
- oczyszczenie stanowiska pracy, 
- usunięcie, będących własnością wykonawcy materiałów rozbiórkowych. 
Wykonanie zbrojenia jest płatne oddzielnie. 
 
10.Przepisy związane 

PN-B-04300  Cement. Metody badań. Oznaczenie cech fizycznych. 
 
PN-B-30000  Cement portlandzki. 
 
PN-B-30001  Cement portlandzki z dodatkami. 
 
PN-B-30002  Cementy specjalne. 
 
PN-B-30011  Cement portlandzki szybkotwardniejący. 
 
PN-88/B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
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PN-87/B-01100  Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
 
PN-86/B-06712  Kruszywa mineralne do betonu. 
 
PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 
 
PN-76/B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie jamistości. 
 
PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych. 
 
PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości pyłów mineralnych. 
 
PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego. 
 
PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziaren. 
 
PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości. 
 
PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności alkalicznej. 
 
PN-86/B-04320  Cement. Odbiorcza statyczna kontrola jakości. 
 
PN-90/B-06240 Domieszki do betonu. Metody badań efektów oddziaływania domieszek na beton. 
 
PN-88/B-06250  Beton zwykły. 
 
PN-63/B-06261  Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
 
PN-74/B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania 

wytrzymałości betonu na ściskanie. 
 
PN-74/B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania 

wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N. 
 
PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. 
 
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
 
BN-66/7113-10  Sklejka szalunkowa. 
 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – Arkady Warszawa 1989 r. 
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4.KONSTRUKCJE DREWNIANE  
4.1.KONSTRUKCJE DREWNIANE DACHOWE. 
 
1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót konstrukcji 
drewnianych dachów obiektów kubaturowych. 
1.2.Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
1.3.Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
konstrukcji drewnianej dachów. 
1.4.Określaenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektów, ST i 
poleceniami Inżyniera. 
1.5.1.Wymogi formalne 

Wykonanie robót murowych winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji 
tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. 
Roboty murowe winny być wykonane ściśle wg dokumentacji technicznej. 
1.5.2.Warunki organizacyjne 

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z całością 
dokumentacji technicznej, w tym także i z pozostałymi odrębnymi częściami dokumentacji (dotyczy to zwłaszcza 
projektu organizacji robót). 
Wszelkie ewentualne niejasności w  sprawach dokumentacji należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań. 
2.MATERIAŁY 

2.1.Wymagania dla materiałów 

2.1.1.Drewno konstrukcyjne 

-Drewno konstrukcyjne powinno odpowiadać normie PN-B-03150. 
-Konstrukcję drewnianą stanowią elementy wykonane z drewna konstrukcyjnego sosnowego kl. C24: 
-krokwie zwykłe  
-krokwie koszowe i narożne   
-murłaty i podwaliny  
-słupki  
-Wilgotność drewna stosowanego na konstrukcje chronione przed zawilgoceniem powinna wynosić nie więcej niż 
20%. 
2.1.2.Zabezpieczenie elementów drewnianych 

-Drewno konstrukcyjne należy zabezpieczyć do poziomu NRO (nie rozprzestrzeniające ognia) środkiem FOBOS 
M4F, 
-Tym samym środkiem drewno zabezpiecza się przed grzybami i owadami. 
3.SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 
4.TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE 

4.1.Transport  

1. W czasie transportu materiały, elementy lub konstrukcje należy zabezpieczyć w sposób wykluczający ich 
uszkodzenie lub zmianę właściwości technicznych. 
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4.2.Magazynowanie 

1. Konstrukcje drewniane należy składować na placu budowy na składowisku otwartym. 
2. Drewno należy zabezpieczyć przed wpływem czynników atmosferycznych.  
5 .WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1.Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki w jakich będą wykonywane. 
5.2.Montaż konstrukcji drewnianej 

Wszystkie roboty przy montażu konstrukcji drewnianej muszą być prowadzone  zgodnie z ogólnie obowiązującymi 
przepisami BHP dla robót montażowych oraz zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano – montażowych - Tom I – Roboty budowlane” i rysunkami, pod nadzorem osób uprawnionych. 
5.2.1.Montaż konstrukcji drewnianych 

- przekroje i rozmieszczenie elementów powinny być zgodne z rysunkami, 
- przy wykonywaniu znacznej liczby jednakowych elementów konstrukcyjnych należy stosować 

wzorniki (szablony) z ostruganych desek o wilgotności nie większej niż 18%, ze sklejki lub płyt pilśniowych 
twardych; dokładność wzornika powinna wynosić +/- 1mm; dokładność należy sprawdzić przez próbny montaż, 
a następnie sprawdzać okresowo za pomocą taśmy stalowej,  

- elementy więźby dachowej stykające się z murem lub betonem powinny być w miejscu styku 
odizolowane co najmniej jedną warstwą papy, 

- połączenia elementów drewnianych powinny być wykonane zgodnie z rysunkami złączami 
stalowymi ocynkowanymi do drewna BMF oraz na złącza ciesielskie, 

- podwaliny drewniane mocowane są do wieńca betonowego kotwami stalowymi w rozstawie co 
1,2m., 

5.2.2.Zabezpieczenie konstrukcji z drewna 

- konstrukcje z drewna powinny być chronione przed wilgocią, ogniem, owadami i grzybami za 
pomocą odpowiednich środków chemicznych; 

- zastosowanie środka chemicznego powinno być określone w dokumentacji projektowej, a 
stosowane środki powinny posiadać odpowiednie atesty ITB 

- wg projektu elementy drewna przed ich wbudowaniem należy zabezpieczyć preparatem solnym 
FOBOS M4F 

- zabezpieczenie należy wykonać dwukrotnie poprzez malowanie pędzlem lub natrysk, zgodnie z 
instrukcją producenta, 

- po zakończeniu montażu konstrukcji należy, w sposób jw. zabezpieczyć elementy odcięte lub 
uszkodzone, 

- w celu umożliwienia ustalenia ilości wykonanych warstw zabezpieczenia, należy zabarwiać 
preparat różnymi kolorami dla poszczególnych warstw.  

5.2.3.Zabezpieczenie ogniowe konstrukcji drewnianej. 

Konstrukcja drewniana dachu wymaga zabezpieczenia do poziomu NRO (nie rozprzestrzeniające ognia). Jest ona 
zapewniona poprzez zabezpieczenie elementów konstrukcji preparatem FOBOS M4F opisane powyżej. 
6.KONTROLA JAKOŚCI 

6.1.Konstrukcje drewniane 

1. Dostarczone na budowę elementy konstrukcji drewnianej powinny być odebrane komisyjne pod 
względem: 
- kompletności dostawy, 
- zgodności elementów z Dokumentacją Projektową, 
- pod względem stanu technicznego, 
- zabezpieczenia drewna, 
- kompletności dokumentacji, 
- oświadczenie producenta o wilgotności drewna. 

2. Dopuszczalne wady drewna w tarcicy konstrukcyjnej i tarcicy ogólnego przeznaczenia na podstawie 
PN-B-03150, PN-D-94021, PN-D-96000 podają tabele 8-2 i 8-3 Warunków technicznych wykonania i 
odbioru robót budowalno-montażowych Tom I Budownictwo ogólne Część 2, Arkady – Warszawa 1990 

3. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe elementów konstrukcji drewnianych 
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1)Deski i bale 
-szerokość: +3mm w dowolnej liczbie sztuk, -1mm w 20% sztuk 
-grubość: + 1mm w dowolnej liczbie sztuk, - 1mm w 20% sztuk  
2)Łaty 
-grubość do 50mm: + 1mm  i  – 1mm  w 20% sztuk 
-szerokość do 50mm: + 2mm  i – 1mm 
-grubość i szerokość ponad 50mm: +2 mm  i –1mm  w 20% sztuk 
3)Krawędziaki i belki 
-grubość i szerokość:  +3mm  i –2mm 

4. Do każdej partii dostarczonego drewna powinno być dołączone przez producenta zaświadczenie o 
jakości, stwierdzające, że odpowiadają one wymaganiom technicznym podanym w odpowiednich 
świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

5. Elementów konstrukcji nie spełniających tych wymagań nie należy wbudowywać w obiekty. 
7.OBMIAR ROBÓT 

1. 1.Ilość wykonywanych konstrukcji drewnianych oblicza się wg pomiarów z natury lub na podstawie 
rysunków roboczych. 

2. 2.Nakład liczony na 1 m konstrukcji drewnianej z uwzględnieniem przekroju każdego elementu.. 
8.ODBIÓR TECHNICZNY ROBÓT 

8.1.W zakresie wykonania konstrukcji z drewna 

- sprawdzenie wykonanej konstrukcji z Dokumentacją Projektową, 
- wykonanie pomiarów sprawdzających wzorników (szablonów) konstrukcji, 
- sprawdzenie poprawności wykonania połączeń z wymogami podanymi w dokumentacji projektowej 
- sprawdzenie wilgotności drewna  
- sprawdzenie wpisów w Dzienniku budowy z odbiorów częściowych elementów.  

Tolerancje i dopuszczalne odchyłki: 
- długość elementów wykonanych wg wzorników nie powinna różnić się od długości projektowanych o 

więcej niż 0,5mm, 
- dopuszcza się następujące odchyłki w rozstawie wiązarów lub krokwi: 

+/- 2 cm w osiach rozstawu wiązarów 
+/- 1 cm w osiach rozstawu krokwi 

8.2.W zakresie zabezpieczenia drewna: 

- wygląd zewnętrzny powłoki zabezpieczającej, 
- każda wykonywana warstwa zabezpieczenia powinna być zabarwiona na inny kolor, co umożliwi 

sprawdzenie ilości wykonanych warstw. 
8.3.Każda czynność kontroli lub odbioru musi być przeprowadzona komisyjnie i potwierdzona odpowiednim 
protokołem.  
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Wykonane roboty konstrukcji drewnianej dachów wg obmiaru są płatne na podstawie ceny jednostkowej, 
która uwzględnia odpowiednio: 

- zakup materiału, łączników i kotew, 
- transport, 
- złożenie materiałów do magazynu na placu budowy, 
- ustawienie i demontaż rusztowań, 
- wykonanie wzorników i odwiązanie konstrukcji, 
- wykonanie konstrukcji wraz z połączeniami, 
- izolowanie styków konstrukcji z elementami murowanymi i betonowymi budynku, 
- zabezpieczenie drewna przed grzybami i owadami, 
- zabezpieczenie przeciwogniowe,  
- posprzątanie placu budowy  po wykonanych pracach.  

10.PRZEPISY ZWIĄZANE 

-Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Tom I Roboty 
ogólnobudowlane  -  wyd. Arkady 1989.-Polskie normy: 
PN-B-03150 – Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobych. 
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PN-D-01001 – Tarcica. Podział, nazwy i określenia. 
PN-D-01006 – Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji drewna. 
PN-D-94021 – Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi. 
PN-D-96002 – Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
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5.1. ROBOTY MUROWE Z BLOCZKÓW SYSTEMOWYCH Z BETONU 
KOMÓRKOWEGO 

 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
murowych z bloczków systemowych z betonu komórkowego. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie ścian murowych z bloczków systemowych z betonu komórkowego. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 

1.5. Ogólne warunki dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 

1.5.1.Wymogi formalne 

Roboty murowe winne być wykonane ściśle wg dokumentacji technicznej. 
Przy wykonywaniu prac należy przestrzegać przepisów BHP i przeciwpożarowych obowiązujących w 
budownictwie przy robotach murowych. 

1.5.2.Warunki organizacyjne 

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z całością 
dokumentacji technicznej, w tym także i z pozostałymi odrębnymi częściami dokumentacji, dotyczy to 
zwłaszcza projektu organizacji robót. 
Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach dokumentacji należy wyjaśnić z autorami poszczególnych 
opracowań. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Bloczki systemowe z betonu komórkowego marki 4,0 (gładkie) 

2.2. Zaprawa murarska  

Do wykonania murów na cienkie spoiny stosuje się systemową zaprawę murarską do bloczków z betonu 
komórkowego. Zaprawa ta sprzedawana jest w workach jako sucha mieszanka do zarabiania wodą na placu 
budowy.  

3. SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 
4. TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE 

4.1. Transport 

Bloczki dostarczone są na plac budowy w pakietach opiętych taśmą lub opakowanych folią na paletach. Jeżeli 
zachodzi konieczność rozcięcia pakietu to rozkładanie wyrobów na środkach transportu powinno odbywać się 
delikatnie aby nie uszkodzić naroży oraz powierzchni wyrobów. 

Etykiety na paletyzowanych pakietach i świadectwa dostawy powinny zawierać: 
- znak firmowy producenta, 
- nazwę i adres producenta , 
- nazwę i symbol handlowy wyrobu wg Aprobaty Technicznej ITB, oraz wymiary 

elementów, 
- datę produkcji i nr partii produkcyjnej, 
- symbol Aprobaty Technicznej ITB,  
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- masą poszczególnych pakietów (w świadectwie dostawy) 
Sucha mieszanka zaprawy powinna być pakowana w impregnowane worki papierowe. 
Każdy worek powinien posiadać nadruk lub etykietę, zawierające co najmniej dane jw. 

W czasie transportu suchą mieszankę należy chronić przed zawilgoceniem i uszkodzeniami worków. 
4.2. Magazynowanie 

Dostawca powinien dostarczyć odbiorcy informację w języku polskim dotyczące warunków przechowywania 
materiałów. 
Sucha mieszankę w czasie przechowywania należy chronić przed zawilgoceniem i uszkodzeniami worków. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane. 

5.1. Wymagania przy wykonywaniu robót murowych 

Mury z elementów murowych systemowych z betonu komórkowego należy wykonywać zgodnie z 
przyjętymi zasadami sztuki  budowlanej z uwzględnieniem firmowych wytycznych producenta. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Elementy murowe systemowe z betonu komórkowego 

6.1.1. Badania kontrolne  

 Bieżące badania kontrolne obejmują sprawdzenie: 
- kształtu i wymiarów 
- uszkodzeń 
- gęstości objętościowej w stanie suchym i w stanie wilgotności wysyłkowej 
- średniej wytrzymałości na ściskanie 
- cechowanie  

Bieżące badania kontrolne powinny być wykonane dla każdej przedstawionej od odbioru partii wyrobów. 
6.1.2. Tolerancja wymiarów 

Sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny należy wykonać za pomocą szablonu i  przyrządów 
pomiarowych. 
Pomiarowych z dokładnością do 1 mm. 
Kształt – wg Normy BN-90/66745-01 
Dopuszczalne wady kształtu: 

- odchylania od kąta prostego sąsiednich powierzchni (nieprostopadłościenność)[mm]- <1 
- odchylenia powierzchni od płaszczyzny [mm]- <1 
- dopuszczalne uszkodzenia - wg Normy BN-90/6745-01 

uszkodzenia (odbicia, odpryski) na powierzchni-nie więcej niż 1 szt. o powierzchni <1000 
mm2 

- uszkodzenia krawędzi-nie więcej niż 1 szt. o szer. <20 mm i dł. <20 mm 
rysy, pęknięcia technologiczne-nie więcej niż 1 szt. o rozwartości <0,5 mm i dł.  
< 1000 mm2  

- ogólne uszkodzenia w ilości elementów stanowiącej < 6,5 % ilości elementów w palecie. 
 

Wymiary – wg Normy BN-90/7645-01 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów [mm] – wg Normy BN-90/6745-01 

Długość <   1,5 
Wysokość <   1,0 
Szerokość  <  1,5 
 

6.1.3. Badanie innych właściwości technicznych 

- Stężenie naturalnych pierwiastków promieniotwórczych – wg instrukcji ITB nr 234/95 
- Gęstość objętościowa w stanie suchym – wg Normy BN-89/B-06258  
- Średnia wytrzymałość na ściskanie R [MPa] – wg Normy BN-89/B-06258 R>6,0 (bloczki), R>4,5 

(nadproża) 
- Blokowa wytrzymałość na ściskanie [MPa] – wg Normy BN-90/6745-01 
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- Zmiany wymiarów – skurcz – wg Normy BN-89/B-06258 
- Wilgotność sorpcyjna w warunkach t = 23 o C, Ø = 80% [% masy] – wg Normy  

BN-89/B- 06258  -  < 4   
- Wilgotność ustabilizowana (stan powietrzno-suchy) [% masy] – wg Normy BN-89/B-06258 - < 8 
- Wilgotność „wysyłkowa” [% masy] – wg Normy BN-89/B-06258  -  < 30    
- Gęstość objętościowa w stanie wilgotności „wysyłkowej” [ kg/m3 ] – 780 (bloczki), 650 (nadproża)  
- Współczynnik przenikania pary wodnej 10 –4 [g/(m·h·hPa)] - < 180 (bloczki), <225 (nadproża) 
- Deklarowana przewodność cieplna [W/(m·K)] – wg ISO 8301:1991, ISO 8302:1991,  

ISO  10456:1997-<0,16 (bloczki), < 0,13 (nadproża) 
- Mrozoodporność – po 15 cyklach zamrażania i odmrażania – wg Normy BN-89/B-06258  
- Ubytek masy [%] - < 4 (bloczki), < 4,5 (nadproża) 
- Spadek wytrzymałości na ściskanie - < 15 

Cechowanie – na każdej palecie w dowolnej warstwie stosu elementy powinny być cechowane przez 
naniesienie plamy pasa w kolorach – niebieski – sprawdzenie przez oględziny. 

6.2. Zaprawa murarska do cienkich spoin  

6.2.1. Badania kontrolne 

Badania kontrolne obejmują sprawdzenie: 
- Wyglądu suchej mieszanki 
- Maksymalne średnice ziaren wypełniacza 
- Gęstości nasypowej  
- Wyglądu świeżej zaprawy 
- Konsystencji 
- Zmiany objętości 
- Bieżące badania powinny być wykonane dla każdej przedstawionej do odbioru partii 

suchej mieszanki. 
6.2.2. Właściwości wyrobu i metody badań  

 Wygląd suchej mieszanki – sypka, miałka mieszanina bez zbryleń i zanieczyszczeń o barwie cementu – 
oględziny 

 Wygląd świeżej zaprawy – jednorodna masa bez zbryleń i zanieczyszczeń – oględziny  
 Konsystencja [cm stożka zanurzenia] – 10 ± 1 – wg Normy PN-88/B-04300 lecz zamiast cementu 

stosować suchą mieszankę 
 Wytrzymałość na ściskanie [MPa] – wg Normy PN-85/B-04500 lecz na 2 seriach próbek (po 6 połówek 

beleczek) wykonanych jednocześnie, przechowywanych przed badaniem w różnych warunkach: 1 seria – 
w środowisku suchym, 2 seria – w środowisku mokrym 

 Po przechowywaniu próbek w warunkach suchych - > 10 
 Po przechowywaniu próbek w warunkach mokrych - > 17 i nie mniej niż 70% wytrzymałości próbek 

przechowywanych w warunkach suchych  
 Przyczepność do podłoża [MPa] - > 0,3 – wg Normy PN-85/B-04500 z następującymi zmianami: 

- jako podłoże należy stosować bloczki systemowe z betonu komórkowego  
- grubość warstwy zaprawy powinna być ok.3 mm 
- próbki powinny być przechowywane w czasie 28 dni w temp. 20 ± 2o C i wilgotności 

minimum 95%. 
 Czas zachowania właściwości roboczych [godz.]->4 

Czas korygowania podłoża klejonych elementów murowych [min] - > 7 – klejową zaprawę murarską należy 
nałożyć warstwę o gr.3 mm na powierzchnię bloczka, wcześniej wysuszonego w temperaturze 105o C w 
czasie 4 dni i następnie pozostawionego w czasie 2 dni w normalnym klimacie (temp.20 ± 2oC i wilgotności 
65 ± 5 %). Na warstwę zaprawy należy następnie położyć kostkę z bloczku o boku 5 cm, wysuszoną i 
sezonowaną analogicznie jak bloczek na który jest nałożona zaprawa. Kostkę należy w czasie 30 sek. 
dociskać siłą 5N. Następnie kostkę należy odrywać. Badanie z zastosowaniem kilku kostek należy powtarzać 
w odstępach czasowych  
co 2 minuty. Czas od naniesienia zaprawy do momentu w którym jeszcze ok.50% powierzchni kostki jest 
pokryta zaprawą, należy uznać za czas korygowania położenia kolejnych elementów murowych. 
Badania należy wykonywać na 3 próbkach. 

6.2.3. Oznakowanie 



 42

Oznaczenie powinno zawierać: 
- nazwę i adres oraz znak firmowy producenta 
- kod producenta  
- nazwę wyrobu  
- datę produkcji i nr partii produkcyjnej 
- termin przydatności do stosowania  
- masę netto 
- proporcje mieszania z wodą  
- symbol Aprobaty Technicznej 
- oznaczenie powinno być umieszczone na każdym opakowaniu suchej mieszanki. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ilość wykonywanych robót murowych oblicza się wg pomiarów z natury lub na podstawie rysunków 
roboczych. 
Nakład liczony na 1 m3 .  
Grubość obliczeniową muru przyjmuje się łącznie ze spoinami. 
Długość murów prostych przyjmuje się wg ich wymiarów rzeczywistych. 
Wysokość murów w ścianach budynku obmierza się kondygnacjami od poziomu podłogi przyziemia do 
wierzchu następnego stropu. 
Z obmiarów murów odlicza się:  

- otwory drzwiowe, okienne i inne 
- wnęki – z wyjątkiem wnęk na liczniki elektryczne i gazowe o objętości ponad 0,05 m3 

Nie odlicza się bruzd na instalacje, gniazd. 
Powierzchnię otworów, w których ościeżnice obmurowane są jednocześnie ze wznoszeniem muru mierzy się w 
świetle ościeżnic. 

8. ODBIÓR TECHNICZNY ROBÓT 

Odbiór robót przeprowadza się przez sprawdzenia na podstawie oględzin i pomiarów wyrywkowych zgodności 
wykonania murów z technicznymi warunkami wykonania i obowiązującymi zasadami wiązania. 
W szczególności podlega sprawdzeniu: 

- zgodność kształtów i głównych wymiarów muru z dokumentacją techniczną 
- grubość muru 
- wymiaru otworów okiennych i drzwiowych 
- pionowość powierzchni i krawędzi 
- poziomość warstw bloczków  

Odbiór końcowy zakończony winien być sporządzeniem protokołu, do którego winny być dołączone 
wszelkie niezbędne dokumenty (atesty, protokoły badań itp.), a także świadectwo jakości wykonania 
wystawione przez wytwórcę. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Wykonane roboty murowe z bloczków systemowych z betonu komórkowego wg obmiaru są płatne na 
podstawie ceny jednostkowej, która uwzględnia odpowiednio: zakup materiałów, transport na plac 
budowy, składowanie w magazynie budowy, przygotowanie zaprawy,  wymurowanie ścian z wykonaniem 
naroży, wyrównanie kolejnych warstw  przyrządem do szlifowania lub strugania, przycinanie bloczków, 
ustawienie i rozebranie rusztowań przenośnych, sprzątnięcie placu budowy z resztek materiałów 
budowlanych związanych z pracami murowymi z bloczków systemowych z betonu komórkowego. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowe. 
PN-89/B-06258 Autoklawizowany beton komórkowy. 
PN-B-19301:1997  Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu komórkowego. Elementy 

drobnowymiarowe. 
PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-77/B-07614/07  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie gęstości nasypowej. 
PN-88/B-04300  Cement. Metody badań. Oznaczanie cech fizycznych. 
 

Instrukcja ITB Nr 286: Wytyczne projektowania budynków o ścianowym układzie nośnym ścianowym, 
podlegających wpływowi eksploatacji górniczej – Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1989. 
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6.1.PRZEWODY WENTYLACYJE 
 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru przewodów 
wentylacyjnych, przeznaczonych do odprowadzania powietrza z wnętrza ponad dach budynku. 
 
1.2. Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST. 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
przewodów wentylacyjnych. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami Inżyniera. 
 
1.5.1. Wymogi formalne. 

Przewody wentylacyjne powinny być wykonane wg dostarczonej dokumentacji technicznej. 
Wykonawstwo oraz montaż konstrukcji zgodnie z wymaganiami norm. 
 
1.5.2. Warunki organizacyjne. 

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z całością 
dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robót, wykonanym przez Inżyniera robót. Wszelkie 
ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed 
przystąpieniem do robót. 
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko po 
uzyskaniu akceptacji Inżyniera, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań 
projektowych mogących mieć wpływ na nośność obiektów należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów. 
 
2. MATERIAŁY 

2.1. Zastosowane materiały. 

Zastosowanymi materiałami do wykonania przewodów wentylacyjnych są: 
– cegła pełna ceramiczna kl. 15 lub 10, 
– pustaki wentylacyjne ceramiczne  
– zaprawa cementowo-wapienna wg PN-B-14501, 
– kształtowniki stalowe wg PN-H-93406. 

Przewody wentylacyjne o trzonach z pustaków ceramicznych zostaną obmurowane ścianką o gr. 12 cm, z cegły 
pełnej kl. 15 lub 10, na zaprawie cementowo-wapiennej. 
 
3. SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 
 
4. TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE 
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Materiały mogą zastać dostarczone dowolnym transportem, w taki sposób, aby podczas transportu zapewniona była 
stateczność elementów i wykluczona ewentualność ich uszkodzenia. 
Transport i przechowywanie cegieł wg PN-B-12030: 1996. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w 
jakich roboty będą wykonywane. 
 
5.2. Opis ogólny. 

5.2.1. Przewody wentylacyjne o trzonach z pustaków wentylacyjnych. 

Przewody wentylacji grawitacyjnej wykonane są z pustaków ceramicznych, grupowanych w trzonach, mogących 
zawierać max. 12 przewodów w 3 rzędach. Trzony wentylacyjne przechodzą przez otwory w stropach i stanowią 
ustrój samonośny na odcinku 1 kondygnacji. Trzony z przewodami wentylacyjnymi należy opierać na stropie 
żelbetowym lub belkach stalowych. 
Przewody z pustaków ceramicznych powinny być wykonane przy użyciu zaprawy cementowo-wapiennej marki M8 
o konsystencji plastycznej. Poziome spoiny powinny być całkowicie wypełnione zaprawą. Wewnętrzne 
powierzchnie przewodów w trzonach powinny być gładkie, bez występów i wklęśnięć. Warstwę zaprawy, która 
dostanie się do wnętrza przewodu należy usunąć, a spoinę wygładzić. Poziome spoiny między pustakami jednego 
przewodu nie powinny się pokrywać ze spoinami sąsiedniego, przesunięcie spoin powinno być nie mniejsze niż 25 
mm. Grubość spoin poziomych może wynosić  
10 ±3 mm, niedopuszczalne jest łączenie pustaków w stropach, spoiny poziome powinny znajdować się nad i pod 
stropem. 
Odstępy pomiędzy pustakami w poziomie powinny być wypełnione rzadką zaprawą cementowo-wapienną. 
Kształtowniki stalowe, na których oparte są pustaki powinny być trwale zabezpieczone przed rozsunięciem. 
Przewody poziome łączące kratki wentylacyjne z przewodem pionowym należy wykonywać po wymurowaniu 
odcinków pionowych. 
Trzony wentylacyjne zostaną obmurowane ścianką z cegły pełnej gr. 12 cm, na pełne spoiny równocześnie z 
układaniem pustaków. Trzony wentylacyjne ponad dachem należy obmurować ścianką z cegły pełnej ceramicznej 
klasy min. 10. 
Szybkość wznoszenia trzonów powinna być taka, aby zaprawa w dolnej części mogła uzyskać wytrzymałość 
zabezpieczającą trzon przed odkształceniem. W miejscach, w których przewidziane jest osadzenie drzwiczek 
rewizyjnych lub kratek wentylacyjnych, powinny być zastosowane pustaki z gotowymi otworami, wg przeznaczenia. 
Wybijanie otworów w pustakach jest niedozwolone. 
 
5.2.2. Przewody wentylacyjne murowane. 

Przewody wentylacji grawitacyjnej wykonywane są z cegły ceramicznej, pełnej kl. 15 lub 10. Zaleca się stosowanie 
cegieł całych, stosowanie cegieł ułamkowych jest możliwe tylko dla zachowania prawidłowego wiązania w murze. 
Cegły przycinane muszą być układane gładkimi powierzchniami do wnętrza przewodu. W powierzchni wewnętrznej 
przewodu powinno znajdować się jak najmniej spoin pionowych. Wiązanie cegieł w układzie pospolitym należy 
wykonać wg tych samych zasad, co w innych murach tzn. stosować dwie kolejno zmieniające się warstwy. Do 
murowania przewodów należy stosować zaprawy cementowo-wapienne, co najmniej marki M10. Niedopuszczalne 
jest tynkowanie wewnętrznych ścianek przewodów. W czasie murowania należy na każdej kondygnacji pozostawić 
prowizoryczny otwór rewizyjny do czasu odbioru przewodów. 
Wloty do przewodów wentylacyjnych powinny być zabezpieczone kratką wentylacyjną o powierzchni netto 
większej o 50% od przekroju przewodu i osadzone w murze na zaprawie cementowej. Odległość górnej krawędzi 
otworu od sufitu powinna wynosić max. 15 cm. 
Wyloty przewodów powinny być wyprowadzone ponad dach na wysokość zabezpieczającą wylot przed 
zadmuchiwaniem przez wiatr. Trzony wentylacyjne, obmurowane, zostaną przykryte czapką betonową z 
okapnikiem, czapka powinna być wykonana z betonu B15 i zatarta zaprawą cementową, czapkę należy odizolować 
od trzonu poprzez ułożenie jej na dwóch warstwach papy asfaltowej i odcięcie od tynku pod czapką. Zaleca się 
wykonanie bocznych otworów wylotowych. Kominy powinny być ponad dachem wyprawione tynkiem cementowo-
wapiennym, dwuwarstwowym, zacieranym na gładko, oraz zabezpieczone przed przenikaniem wody poprzez 
wykonanie 2 cm podcięcia dolnej części komina (tzw. wydry) i wykonanie obróbek blacharskich blachą 
ocynkowaną. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI 

Kontrola jakości wykonania trzonów z przewodami obejmuje odbiory częściowe, dokonywane w czasie murowania, 
oraz odbiór końcowy po ich wykonaniu. 
Odbiór częściowy powinien obejmować: 

– odbiór dostarczonych na budowę materiałów przeznaczonych do wykonania trzonów z przewodami, 
wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisane do dziennika budowy, 

– odbiór trzonów z przewodami po wykonaniu stanu surowego budynku. 
 
6.1. Pustaki wentylacyjne. 

Kontrola jakości pustaków wentylacyjnych powinna obejmować: 
– badanie techniczne pustaków wentylacyjnych przeprowadzone w wytwórni, 
– sprawdzenie wyrywkowe szczelności pustaków przed ich wbudowaniem, 
– bieżącą kontrolę w czasie wykonywania prac, 
– sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową. 

Dostarczone na budowę pustaki wentylacyjne, przeznaczone do wykonania przewodów wentylacyjnych, powinny 
być odebrane pod względem: 

– kompletności dostawy, 
– zgodności ich typów i rozmiarów, 
– ich stanu technicznego, 
– dopuszczalnych tolerancji wymiarowych elementów: 

±2 mm dla szerokości przewodu i grubości ścianki, 
±3 mm dla wymiarów całego pustaka. 

W szczególności pustaki nie mogą mieć pęknięć i rys przechodzących przez całą grubość ścianek pustaka, oraz 
odprysków naruszających szczelność ścianek. 
Do każdej partii dostarczonych elementów i akcesoriów powinno być dołączone przez producenta zaświadczenie o 
jakości, stwierdzające, że odpowiadają one wymaganiom technicznym, podanym w odpowiednich świadectwach 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub normie PN-B-12006 „Pustaki ceramiczne wentylacyjne.” 
6.2. Cegła pełna ceramiczna. 

Dostarczona na budowę cegła ceramiczna, przeznaczona do wykonania przewodów wentylacyjnych, powinna 
odpowiadać aktualnym normom państwowym: PN-B-11200 (do 11210): 96 i PN-B-12050: 96. 
Cegła pełna ceramiczna powinna posiadać klasę 15 lub 10. 
Przy odbiorze cegieł należy na budowie przeprowadzić następujące badania: 

– sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami dokumentacji 
technicznej, 

– przeprowadzenie próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie, mierzenie: 
 wymiarów i kształtu cegieł, 
 liczby szczerb i pęknięć, 
 odporności na uderzenia, 
 przełomu cegły ze zwróceniem uwagi na zawartość margla. 

 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe cegieł mogą wynosić: 

– długość 250 ±6 mm, 
– szerokość 120 ±5 mm, 
– wysokość 65 ±3 mm. 

 
Nasiąkliwość cegieł nie powinna przekraczać: 

– 22% dla cegły klasy 15, 
– 24% dla cegły klasy 10. 

 
Odporność cegły na uderzenia powinna być taka, że cegła upuszczona z wysokości 1,5 m na inne cegły nie rozpada 
się na kawałki. Dopuszczalne jest pęknięcie cegły lub jej wyszczerbienie. Liczba cegieł nie spełniających 
powyższych wymagań nie może przekraczać: 
 dla 15 sprawdzonych cegieł – 2 szt., 
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 dla 25 sprawdzonych cegieł – 3 szt., 
 dla 40 sprawdzonych cegieł – 5 szt. 
 
Cegły powinny być oznaczone: nazwą, symbolem normy, symbolem grupy, rodzaju, typu, wielkości, klasy, kodem 
sortymentu. Co najmniej 30% cegieł w przesyłce powinno być oznakowane w sposób trwały nazwą lub znakiem 
wytwórni i rokiem produkcji. 
 
6.3. Zaprawa cementowo-wapienna. 

Zaprawa stosowana do wznoszenia murów z przewodami wentylacyjnymi powinna posiadać wytrzymałość na 
ściskanie 1,5 – 3,0 MPa (marka 1,5 – 3,0). Cement stosowany do wykonania zaprawy powinien odpowiadać PN-B-
30000 „Cement portlandzki” i PN-B-30001 „Cement portlandzki z dodatkami”. Wapno stosowane do zaprawy 
powinno odpowiadać PN-B-04351. Woda powinna odpowiadać normie PN-C-04630 „Woda do celów budowlanych. 
Wymagania i badania.” 
Skład objętościowy zapraw należy ustalać doświadczalnie. 
Orientacyjnie skład objętościowy dla zaprawy cementowo-wapiennej o konsystencji 10 cm wg stożka pomiarowego: 
 

Marka zaprawy Cement : ciasto wap. : piasek Cement : wapno hydrat.: piasek 
1:1:9 1:1:9 

  1:1,5:8   1:1,5:8 
 

1,5 
 1:2:10  1:2:10 
1:1:6 1:1:6 
1:1:7 1:1:7 

 
3,0 

  1:1,7:5    1:1,7:5 
 
Kontrola jakości (marki i konsystencji) zaprawy przygotowywanej na budowie powinna być przeprowadzona w 
sposób podany w obowiązujących normach PN-B-14501, PN-B-19401:96,  
PN-B-19402:96. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

Kominy wolnostojące oblicza się w m3 ich objętości wg wymiarów zewnętrznych. Kanały wentylacyjne oblicza się 
w metrach długości pojedynczego przewodu (1 m). Obmurowanie kanałów oblicza się w m2 obmurowanej 
powierzchni. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Wymagania i badania trzonów z przewodami wentylacyjnymi. 

– Dopuszczalne wychylenie trzonu z przewodami wykonanego z cegły lub pustaków od pionu na 
wysokości 1 kondygnacji nie powinno być większe niż ±5 mm, a na wysokości całego budynku ±10 
mm. 

– Spoiny między cegłami i pustakami powinny być całkowicie wypełnione zaprawą. 
– Odchylenie poprzecznego przekroju przewodu kominowego, podanego w dokumentach nie powinno 

być większe niż +10 i -5 mm. 
 
8.2. Odbiór końcowy. 

Odbiór końcowy powinien być dokonany po podłączeniu urządzeń wentylacyjnych i obejmować kontrolę 
materiałów, odbiór po wykonaniu stanu surowego budynku oraz odbiór przy stanie wykończonym budynku. 
Podczas odbioru materiałów należy sprawdzić m. in.: 

– atestację dostarczonych elementów, 
– zaświadczenia o jakości wyrobu, 
– zgodność dostarczonych materiałów z dokumentacją techniczną. 

 
Podczas odbioru przewodów po wykonaniu stanu surowego budynku należy sprawdzić: 

– prawidłowość użytych materiałów, 
– zgodność wykonania robót z dokumentacją techniczną, 
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– drożność i szczelność przewodów, 
– prawidłowość przebiegu przewodów, 
– wypełnienie spoin przewodów, 
– szczelność przewodów. 

 
Odbiór końcowy po podłączeniu urządzeń wentylacyjnych i gazowych powinien obejmować sprawdzenie: 

– otworów wlotowych i wylotowych przewodów, 
– prawidłowości ciągu i szczelności, 
– prawidłowości podłączenia urządzeń wentylacyjnych. 

 
Wszystkie przewody powinny mieć na każdej kondygnacji, pozostawione otwory kontrolne o wielkości ok. 14 x 16 
cm, umieszczone na wysokości około 50 cm od podłogi, zamknięte prowizorycznie. 
W czasie wykonywania sprawdzenia szczelności przewodów i prawidłowości ciągu, wszystkie otwory zewnętrzne – 
okna i drzwi powinny być zamknięte. Temperatura powietrza pomieszczeniach powinna być o min. 10ºC wyższa niż 
temperatura zewnętrzna. 
Odbiory przewodów kominowych powinny być dokonywane dwukrotnie, tj. po zakończeniu stanu surowego 
zamkniętego i przed odbiorem końcowym budynku. Odbiory powinien przeprowadzać mistrz kominiarski. 
Należy zwrócić uwagę na właściwe skompletowanie wszystkich dokumentów powykonawczych, celem przekazania 
ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzędne znaczenie dla prawidłowej eksploatacji 
budynku. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Przewody wentylacyjne płatne są wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, która zawiera: 
– zakup materiałów, 
– transport na miejsce składowania na placu budowy, 
– transport do miejsca wykonywania prac, 
– badania laboratoryjne, 
– ustawienie rusztowań i ich demontaż po wykonaniu prac, 
– wymurowanie kominów, 
– wymurowanie kanałów z pustaków, 
– uporządkowanie pomieszczeń po wykonaniu robót, 
– sprawdzenie przewodów. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

– świadectwo ITB nr 807/90, 
– Dz. U nr 75/2002„Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.” 
 
– Polskie normy: 

PN-B-02869 Badania odporności ogniowej. Przewody wentylacyjne. 
PN-B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania 

techniczne i badania przy odbiorze. 
PN-B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności 

publicznej. Wymagania. 
PN-B-03410 Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewodów wentylacyjnych. 
PN-B-03004 Kominy murowane i żelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-B-12006 Pustaki ceramiczne wentylacyjne. 
PN-B-12054 Kształtki ścienne, pustaki wentylacyjne, pustaki ogrodzeniowe. 
PN-B-12017 Ceramiczne i wapienno-piaskowe wyroby budowlane. 
Pr PN-B-12030 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. 
PN-B-14501 Zaprawy betonowe zwykłe. 
PN-C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania. 
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7.POKRYCIA DACHOWE 

7.1.POKRYCIE Z DACHÓWKI CERAMICZNEJ 
 
1.WSTĘP 

1.1.Przedmiot ST 

Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem pokrycia dachów z 
dachówki ceramicznej. 
1.2.Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3.Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
pokrycia dachu z dachówki ceramicznej. 
1.4.Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji 
Wymagania Ogólne. 
1.5.1.Wymogi formalne. 

Wykonanie robót związanych z poryciem dachu z dachówki ceramicznej winno być zlecone przedsiębiorstwu 
mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. 
Roboty związane z wykonaniem pokrycia winny być wykonane ściśle wg dokumentacji technicznej. 
Przy wykonywaniu prac budowlach pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej należy przestrzegać przepisów 
BHP obowiązujących w budownictwie przy robotach dekarskich. 
1.5.2.Warunki organizacyjne 

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny powinni się dokładnie zaznajomić z całością 
dokumentacji technicznej, w tym także z pozostałymi odrębnymi częściami dokumentacji, dotyczy to zwłaszcza 
projektu organizacji robót. 
Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach dokumentacji należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań 
przed przystąpieniem do robót. 
2.MATERIAŁY 

2.1. Dachówka ceramiczna 

- klasyfikacja ogniowa: wyrób niepalny 
- wymagane dokumenty: aprobata techniczna i certyfikat bezpieczeństwa 

2.3. Obróbki blacharskie 

- blacha  tytanowo-cynkowa grubości 0,7mm 
- wymiary arkuszy 2000 x 1000 mm 

  
3.SPRZĘT 

Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 
4.TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE 

4.1.Transport. 

- Dachówkę ceramiczną można przewozi dowolnymi środkami transportu w paletach układanych na całej 
szerokości. 

4.2.Magazynowanie. 
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- Dachówka ceramiczna magazynowana jest na paletach opakowanych folia i może być składowana na otwartym 
terenie 

5.WYKONANIE ROBÓT 

5.1.Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. 
5.2.Wykonywanie robót. 

1.Dachówka układana na łatach w systemie zamków. 
2.Dachówkę układać po wykonaniu obróbek blacharskich. 
3.Skrajne dachówki docinać na budowie. 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.Kontrola jakości materiałów 

1. Dostarczone na budowę elementy i materiały powinny byś odebrane komisyjne pod względem: 
- kompletności dostawy, 
- zgodności elementów z Dokumentacją Projektową, 
- pod względem stanu technicznego, 
- jakości i kompletności dokumentacji. 

2. Do każdej partii dostarczonych elementów i materiałów powinno być dołączone przez producenta 
zaświadczenie o jakości, stwierdzające, że odpowiadają one wymaganiom technicznym podanym w 
odpowiednich świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

3. Elementów i materiałów nie spełniających tych wymagań nie należy wbudowywać w obiekty.  
6.2.Kontrola wykonania robót 

W zakresie robót pokrycia dachu z dachówki ceramicznej: 
1. Sprawdzeniu podlega jakość i zgodność z dokumentacją projektową zastosowanych materiałów. 
2. W zakresie łacenia dachu i obróbek blacharskich. 
3. Prawidłowość osadzenia wpustów odwadniających należy sprawdzić wzrokowo. 
4. Sprawdzenie prawidłowości spadków i szczelności pokrycia należy przeprowadzać jedynie w 

wybranych przez komisję miejscach szczególnie narażonych na zatrzymanie i przeciekanie wody. Jeżeli nie 
ma warunków, aby sprawdzenie to przeprowadzić po deszczu , to należy wybrane miejsce poddać przez 15 
minut działaniu strumienia wody z węża. 

5. Inne badania sprawdzające, uzgodnione z Inżynierem.  
7.OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiaru wykonania pokrycia dachu z dachówki ceramicznej jest 1 m2 powierzchni dachu. Do płatności 
przyjmuje się powierzchnię dachu zgodnie z projektem. 
Zarówno Inżynier jak i wykonawca mogą zażądać końcowego sprawdzenia powierzchni dachu w przypadku 
wątpliwości. Żądanie wykonawcy musi być złożone na piśmie. 
8.ODBIÓR ROBÓT 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną oraz pisemnymi 
decyzjami Inżyniera. 
8.1.Odbiór częściowy 

1. Odbiory częściowe dokonywane powinny być po zakończeniu kolejnych etapów wykonanych robót 
pokrywczych. 

2. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
- łacenia 
- jakości zastosowanych materiałów 
- dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia 
- dokładności wykonania elementów obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem  

8.2.Odbiór końcowy 

1. Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu. 
2. Odbiór końcowy powinien polegać na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek dekarsko-

blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi. 
3. Oceny technicznej robót należy dokonać w oparciu o odbiór końcowy przeprowadzony komisyjnie. 
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4. Do odbioru końcowego należy przedstawić wyniki wszystkich odbiorów częściowych oraz dokumentację 
techniczną i dziennik budowy.  

 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Wszystkie roboty związane z wykonaniem pokrycia z papy termozgrzewalnej wg obmiaru płatne są na podstawie 
ceny jednostkowej, która uwzględnia odpowiedni: 

- zakup materiałów 
- transport na plac budowy i miejsce robót 
- magazynowanie 
- ułożenie dachówki ceramicznej 
- oczyszczenie stanowiska pracy, 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-B-10240 Pokrycia dachowe z dachówki ceramicznej. Wymagania i badania przy odbiorze 
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8.OKNA I DRZWI  
8.1. OKNA I DRZWI ALUMINIOWE 
 
1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru okien i drzwi 
aluminiowych. 
 
1.2.  Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w  
pkt. 1.1. 
 
1.3.  Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu montaż okien i 
drzwi aluminiowych. 
 
1.4.  Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi formami, oraz określeniami 
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST 
i poleceniami Inżyniera. 
 
1.5.1.  Wymogi formalne 

Okna i drzwi aluminiowe powinny być osadzone zgodnie z dostarczoną dokumentacją techniczną, lub instrukcją 
wbudowania, akceptowaną przez Inżyniera. 
 
Montaż okien i drzwi aluminiowych powinien być przeprowadzony zgodnie z zaleceniami producenta ślusarki. 
 
1.5.2.  Warunki organizacyjne 

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy, oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z całością 
dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robót, wykonanym przez Inżyniera robót. Wszelkie 
ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed 
przystąpieniem do robót. 
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po 
uzyskaniu akceptacji Inżyniera, a w wypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań 
projektowych mogących mieć wpływ na nośność obiektów należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów. 
Przed rozpoczęciem robót należy zapoznać się z warunkami istniejącymi w miejscu montażu okien o drzwi, 
możliwość upewnić się, że zapewniają one możliwość bezusterkowego wykonania prac. 
 
2. MATERIAŁY 

2.1.  Zastosowane materiały 

Zastosowanymi materiałami przy montażu okien i drzwi aluminiowych są: 
- okna i drzwi aluminiowe, o typach i wymiarach zgodnych z dokumentacją techniczną, odpowiadające 

wymaganiom odpowiednich norm lub posiadające świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie; 
- elementy łączące odpowiadające wymogom norm; 
- elastyczne materiały uszczelniające; 
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3. SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 
 
4. TRANSPORT 

Materiały mogą zostać dostarczone dowolnym transportem, w taki sposób, aby podczas transportu zapewniona była 
ochrona przed warunkami atmosferycznymi, stateczności elementów i wykluczona ewentualność ich uszkodzenia. 
Warunki przechowywania elementów ościeżnic, elementów łączonych elementów pomocniczych powinny 
zapewniać stałą gotowość ich użycia. Materiały powinny być przechowywane w pomieszczeniach krytych, 
zamkniętych, o wilgotności 70% lub w magazynach półotwartych z osłonami przeciwdeszczowymi (zabezpieczenia 
przed korozją i wpływami atmosferycznymi). Należy również odizolować je od materiałów budowlanych o 
szkodliwym oddziaływaniu na metale np.: wapna, zapraw budowlanych, kwasów. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w 
jakich roboty będą wykonywane. 
 
5.2.  Wymagania przy montażu okien i drzwi aluminiowych. 

Przed przystąpieniem do robót związanych z montażem okien i drzwi aluminiowych należy ocenić możliwość 
bezusterkowego wykonania prac, poprzez: 

- ocenę miejsca miejsca wbudowania, w szczególności stanu i wyglądu ościeży pod względem równości, 
pionowości i wypoziomowania; 

- sprawdzenie jakości elementów przewidzianych do wbudowania; 
- sprawdzenie możliwości właściwego połączenia ościeżnicy z konstrukcją budynku; 

Wbudowanie elementów można rozpocząć dopiero wtedy, kiedy można obciążać części nośne budynku. 
Warunkiem prawidłowego wbudowania elementów jest sprawdzenie, czy pomiędzy ich wymiarami a wymiarami 
ościeża, w które mają zostać wbudowane nie zachodzą niezgodności większe niż dopuszczalne odchyłki wymiarowe. 
Elementy okien i drzwi powinny być oczyszczone z brudu i innych zanieczyszczeń. 
 
5.3.  Opis ogólny. 

Do mocowania Okien i drzwi aluminiowych nie wolno używać materiałów, które mogłyby uszkodzić wbudowane 
elementy. Możliwe jest zamocowanie okien i drzwi w ościeży za pomocą: 

- kołków wstrzeliwanych 
- kołków rozporowych 
- kotew stalowych, 

Odpowiednio do rodzaju ściany, w jakiej wykonany jest otwór. Zamocowanie powinno zapewniać przenoszenie sił i 
obciążeń wywołanych ciężarem wbudowanego elementu i parcia wiatru na konstrukcję budynku. 
Ze względu na korodujące działanie zapraw na aluminium, zaleca się montaż okien i drzwi po związaniu tynków na 
ścianach przy zachowaniu wymaganych szczelin styku. Możliwe jest również zabezpieczenie profili folią lub 
lakierem ochronnym. 
Przed przystąpieniem do osadzania okien lub drzwi należy wyznaczyć w ościeżu płaszczyznę zamocowania 
elementu. Przy osadzaniu okien należy wykonać próg w postaci listwy z ceownika walcowanego lub zimnogiętego o 
szer. 50 mm ± 2 mm. Ościeżnice okien i drzwi aluminiowych należy zamocować w ościeżu w miejscach gdzie 
występują siły pochodzące z obciążenia skrzydłami zawiasów i łożysk. Odległość miejsc mocowania do naroży 
powinny wynosić 50 – 100 mm, rozstaw pomiędzy kolejnymi miejscami mocowani 200 mm. Punkty mocowania 
należy ustalić wg otworów wykonanych w kształtownikach aluminiowych. W otworach w ościeżu należy osadzić 
kołki rozporowe. Wkręty mocujące powinny wkręcać się na całą długość koła osadzonego w ścianie. Osadzone w 
ościeżach okna i drzwi aluminiowe powinny być uszczelnione, tak, aby nie następowało przewiewanie, 
przemarzanie i przecieki wód opadowych. Powstałe szczeliny należy wypełnić  elastycznym materiałem 
uszczelniającym, zgodnym z zaleceniem producenta ślusarki. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 

Kontrola jakości okien i drzwi aluminiowych wykonanych z profili ze stopu aluminium, obejmuje sprawdzanie 
następujących cech: 
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- drzwi wewnętrzne z profili bez izolacji termicznej 
- drzwi zewnętrzne i okna z profili z izolacją termiczną (przekładki z poliamidu wzmocnionego włóknem 

szklanym tzw. EPDM). 
- przekrój profilu dwu- lub trzy komorowy; 
- profile izolowane termicznie powinny odpowiadać klasie 2.1. wg niemieckiej normy DIN4108; 
- powierzchnia profili jest lakierowana proszkowana wg palety RAL; 
- izolacyjność akustyczna profili powinna wynosić 35-45 dB 
- odporność ogniowa powinna odpowiadać klasie A1 wg DIN4102 (elementy niepalne), 
- okna i drzwi zewnętrzne wyposażone w okucia antywłamaniowe 
- okna i drzwi aluminiowe powinny posiadać ITB i PZH; 

 
Ponadto jakość okien i drzwi przeznaczonych do wmontowania powinna polegać na sprawdzeniu: 

- zaświadczeń zaświadczeń o jakości i świadectw wystawianych przez producenta, 
- podstawowych wymiarów 
- stanu oszklenia (szkło bez wad i uszkodzeń mechanicznych), 
- stanów powłok wykończeniowych profili, 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

Okna i drzwi aluminiowe oblicza się w nakładach na 1m2 ich powierzchni wg wymiarów w świetle osadzonych 
ościeżnic lub w świetle zakrywanych otworów. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Przy odbiorze osadzenia okien i drzwi powinny zostać sprawdzone: 
- zgodności wbudowanego elementu z projektem, 
- wynik odbioru jakościowego dostarczonych elementów przeznaczonych do wbudowania, 
- stan i wygląd ościeży pod względem równości, pionowości i wypoziomowania (Dopuszczalna różnica długości 

przekątnych otworu może wynosić 1 cm), 
- prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej – poprzez ocenę sposobu i rozmieszczenia miejsc 

zamocowania, 
- stan i wygląd powłok wykończeniowych okien i drzwi (powłoki nie powinny wykazywać pęcherzy, pęknięć, 

odprysków, łuszczenia). 
- dokładność uszczelnienia ościeżnic okien i drzwi aluminiowych z ościeżami otworów budowlanych, 
- prawidłowość działania części ruchomych okuć. 

 
Z dokonanego odbioru robót należy sporządzić protokół, w którym należy wymienić zauważone usterki. Jeżeli 
wszystkie przeprowadzone sprawdzenia dadzą wynik dodatni roboty należy uznać za zgodne z warunkami 
technicznymi. W razie zakwestionowania całości lub części robót, należy całkowicie lub częściowo odrzucić roboty, 
lub dokonać odpowiednich poprawek. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Osadzenie okien i drzwi aluminiowych płatne jest wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, która zawiera: 
- zakup przeznaczonych do wbudowania elementów, 
- transport na miejsce składowania na placu budowy, 
- transport do miejsca wykonywania prac, 
- montaż oszklonych okien i drzwi, 
- wypełnienie wolnych przestrzeni pianką, 
- uszczelnienie ościeżnic, 
- uporządkowanie miejsca montażu, 

 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

- Dz. U. nr 10/95 „Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.”; 
 
- Polskie normy: 
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PN-91/B-02020   „Ochrona cieplna budynków” 
PN-82/B-02403   „Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne.” 
PN-90/B-02867  „Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia przez 
ściany.” 
PN-90/B-92210  „Elementy i segmenty ścienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami szklane klasy O i OT. 
Ogólne wymagania i badania.” 
PN-82/B-92010  „Elementy i segmenty ścienne metalowe.” 
BN-75/6821-02   „Szkło budowlane. Szyby zespolone.” 
BN-84/6824-01   „Szkło budowlane.” 
 
- Niemieckie normy: 

DIN 1725  stop aluminium 
DIN 4108   współczynniki przenikania ciepła 
DIN 17 651  tolerancyjne wymiarowe 
DIN 1748-F22  własności mechaniczne 
 
- wyroby ślusarki aluminiowej powinny posiadać świadectwa ITB, oraz ocenę PZH; 
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8.2.OKNA PCV 
 
11. WSTĘP 

11.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru okien PCV. 
1.2.  Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w  
pkt. 1.1. 
1.3.  Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu montaż okien 
PCV. 
1.4.  Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi formami, oraz określeniami 
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST 
i poleceniami Inżyniera. 
1.5.1.  Wymogi formalne 

Okna PCV powinny być osadzone zgodnie z dostarczoną dokumentacją techniczną, lub instrukcją wbudowania, 
akceptowaną przez Inżyniera. 
Montaż okien PCV powinien być przeprowadzony zgodnie z zaleceniami producenta . 
1.5.2.  Warunki organizacyjne 

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy, oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z całością 
dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robót, wykonanym przez Inżyniera robót. Wszelkie 
ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed 
przystąpieniem do robót. 
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po 
uzyskaniu akceptacji Inżyniera, a w wypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań 
projektowych mogących mieć wpływ na nośność obiektów należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów. 
Przed rozpoczęciem robót należy zapoznać się z warunkami istniejącymi w miejscu montażu okien możliwość 
upewnić się, że zapewniają one możliwość bezusterkowego wykonania prac. 
12. MATERIAŁY 

2.1.  Zastosowane materiały 

Zastosowanymi materiałami przy montażu okien PCV są: 
- okna PCV, o typach i wymiarach zgodnych z dokumentacją techniczną, odpowiadające wymaganiom 

odpowiednich norm lub posiadające świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie; 
- elementy łączące odpowiadające wymogom norm; 
- elastyczne materiały uszczelniające; 

Zastosowano okna PCV rozwierane lub rozwierano-uchylne, wraz z podokiennikami zewnętrznymi . 
13. SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 
14. TRANSPORT 

Materiały mogą zostać dostarczone dowolnym transportem, w taki sposób, aby podczas transportu zapewniona była 
ochrona przed warunkami atmosferycznymi, stateczności elementów i wykluczona ewentualność ich uszkodzenia. 
Warunki przechowywania elementów ościeżnic, elementów łączonych elementów pomocniczych powinny 
zapewniać stałą gotowość ich użycia. Materiały powinny być przechowywane w pomieszczeniach krytych, 
zamkniętych, o wilgotności 70% lub w magazynach półotwartych z osłonami przeciwdeszczowymi (zabezpieczenia 
przed korozją i wpływami atmosferycznymi). Należy również odizolować je od materiałów budowlanych o 
szkodliwym oddziaływaniu na metale np.: wapna, zapraw budowlanych, kwasów. 
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15. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w 
jakich roboty będą wykonywane. 
5.2.  Wymagania przy montażu okien i drzwi aluminiowych. 

Przed przystąpieniem do robót związanych z montażem okien PCV należy ocenić możliwość bezusterkowego 
wykonania prac, poprzez: 

- ocenę miejsca miejsca wbudowania, w szczególności stanu i wyglądu ościeży pod względem równości, 
pionowości i wypoziomowania; 

- sprawdzenie jakości elementów przewidzianych do wbudowania; 
- sprawdzenie możliwości właściwego połączenia ościeżnicy z konstrukcją budynku; 

Wbudowanie elementów można rozpocząć dopiero wtedy, kiedy można obciążać części nośne budynku. 
Warunkiem prawidłowego wbudowania elementów jest sprawdzenie, czy pomiędzy ich wymiarami a wymiarami 
ościeża, w które mają zostać wbudowane nie zachodzą niezgodności większe niż dopuszczalne odchyłki wymiarowe. 
Elementy okien  powinny być oczyszczone z brudu i innych zanieczyszczeń. 
5.3.  Opis ogólny. 

Do mocowania Okien PCV nie wolno używać materiałów, które mogłyby uszkodzić wbudowane elementy. Możliwe 
jest zamocowanie okien za pomocą: 

- kołków wstrzeliwanych 
- kołków rozporowych 
- kotew stalowych, 

Odpowiednio do rodzaju ściany, w jakiej wykonany jest otwór. Zamocowanie powinno zapewniać przenoszenie sił i 
obciążeń wywołanych ciężarem wbudowanego elementu i parcia wiatru na konstrukcję budynku. 
Przed przystąpieniem do osadzania okien należy wyznaczyć w ościeżu płaszczyznę zamocowania elementu. Przy 
osadzaniu okien należy wykonać próg w postaci listwy z ceownika walcowanego lub zimnogiętego o szer. 50 mm ± 
2 mm. Ościeżnice okien należy zamocować w ościeżu w miejscach gdzie występują siły pochodzące z obciążenia 
skrzydłami zawiasów i łożysk. Odległość miejsc mocowania do naroży powinny wynosić 50 – 100 mm, rozstaw 
pomiędzy kolejnymi miejscami mocowani 200 mm. Punkty mocowania należy ustalić wg otworów wykonanych w 
kształtownikach. W otworach w ościeżu należy osadzić kołki rozporowe. Wkręty mocujące powinny wkręcać się na 
całą długość koła osadzonego w ścianie. Osadzone w ościeżach okna powinny być uszczelnione, tak, aby nie 
następowało przewiewanie, przemarzanie i przecieki wód opadowych. Powstałe szczeliny należy wypełnić  
elastycznym materiałem uszczelniającym, zgodnym z zaleceniem producenta ślusarki. 
16. KONTROLA JAKOŚCI 

Kontrola jakości okien wykonanych z profili PCV, obejmuje sprawdzanie następujących cech: 
- przekrój profilu dwu- lub trzy komorowy; 
- profile izolowane termicznie powinny odpowiadać klasie 2.1. wg niemieckiej normy DIN4108; 
- szklenie 

 Okien – szybą zespoloną podwójną (float) – współczynnik przenikania ciepła <1,1 W/ m2K, 
- izolacyjność akustyczna profili powinna wynosić 35-45 dB 
- okna powinny być wyposażone w elementy regulowanego nawiewu, oraz podokienniki zewnętrzne; 
- okna i drzwi zewnętrzne wyposażone w okucia antywłamaniowe 

Ponadto jakość okien i drzwi przeznaczonych do wmontowania powinna polegać na sprawdzeniu: 
- zaświadczeń zaświadczeń o jakości i świadectw wystawianych przez producenta, 
- podstawowych wymiarów 
- stanu oszklenia (szkło bez wad i uszkodzeń mechanicznych), 
- stanów powłok wykończeniowych profili, 

17. OBMIAR ROBÓT 

Okna oblicza się w nakładach na 1m2 ich powierzchni wg wymiarów w świetle osadzonych ościeżnic lub w świetle 
zakrywanych otworów. 
18. ODBIÓR ROBÓT 

Przy odbiorze osadzenia okien powinny zostać sprawdzone: 
- zgodności wbudowanego elementu z projektem, 
- wynik odbioru jakościowego dostarczonych elementów przeznaczonych do wbudowania, 
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- stan i wygląd ościeży pod względem równości, pionowości i wypoziomowania (Dopuszczalna różnica długości 
przekątnych otworu może wynosić 1 cm), 

- prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej – poprzez ocenę sposobu i rozmieszczenia miejsc 
zamocowania, 

- stan i wygląd powłok wykończeniowych okien, dokładność uszczelnienia ościeżnic okien, prawidłowość 
działania części ruchomych okuć. 

Z dokonanego odbioru robót należy sporządzić protokół, w którym należy wymienić zauważone usterki. Jeżeli 
wszystkie przeprowadzone sprawdzenia dadzą wynik dodatni roboty należy uznać za zgodne z warunkami 
technicznymi. W razie zakwestionowania całości lub części robót, należy całkowicie lub częściowo odrzucić roboty, 
lub dokonać odpowiednich poprawek. 
19. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Osadzenie okien płatne jest wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, która zawiera: 
- zakup przeznaczonych do wbudowania elementów, 
- transport na miejsce składowania na placu budowy, 
- transport do miejsca wykonywania prac, 
- montaż oszklonych okien , 
- wypełnienie wolnych przestrzeni pianką, 
- uszczelnienie ościeżnic, 
- uporządkowanie miejsca montażu, 

20. PRZEPISY ZWIĄZANE 

- Dz. U. nr 10/95 „Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.”; 
- Polskie normy: 

PN-91/B-02020   „Ochrona cieplna budynków” 
PN-82/B-02403   „Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne.” 
BN-75/6821-02   „Szkło budowlane. Szyby zespolone.” 
BN-84/6824-01   „Szkło budowlane.” 
- Niemieckie normy: 

DIN 4108   współczynniki przenikania ciepła 
DIN 17 651  tolerancyjne wymiarowe 
DIN 1748-F22  własności mechaniczne 
- wyroby ślusarki aluminiowej powinny posiadać świadectwa ITB, oraz ocenę PZH; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 58

8.3.DRZWI DREWNIANE 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące odbioru i osadzenia drzwi drewnianych. 
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu osadzenie 
drzwi drewnianych w ościeżnicach. 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, oraz określeniami 
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami Inżyniera. 
1.5.1. Wymogi formalne 

Drzwi drewniane powinny być osadzone zgodnie z dostarczoną dokumentacją techniczną, zaleceniami i instrukcją 
wbudowania, akceptowaną przez Inżyniera. 
Montaż drzwi drewnianych powinien być przeprowadzony zgodnie z wymaganiami technicznymi. 
1.5.2. Warunki organizacyjne. 

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy, oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z całością 
dokumentacji technicznej, oraz projektem organizacji robót, wykonanym przez Inżyniera robót. Wszelkie 
ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed 
przystąpieniem do robót. 
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po 
uzyskaniu akceptacji Inżyniera, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań 
projektowych mogących mieć wpływ na nośność obiektów należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów. 
Przed rozpoczęciem robót należy zapoznać się z warunkami istniejącymi w miejscu osadzenia drzwi, i upewnić się, 
że zapewniają one możliwość bezusterkowego wykonania prac. 
2. MATERIAŁY 

2.1. Zastosowane materiały. 

Zastosowanymi materiałami przy osadzaniu drzwi drewnianych są: 
− skrzydła drzwiowe, 
− elementy łączące, 
− okucia, 
− akcesoria; 

3. SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 
4. TRANSPORT 

Stolarka drzwiowa konfekcjonowana jest dostarczana w jednostkach ładunkowych, zabezpieczających te wyroby 
przed uszkodzeniem bądź zniszczeniem. Poszczególne wyroby łączy się w zwarte ładunki transportowe, przy użyciu 
palet. 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w 
jakich roboty będą wykonywane. 
5.2. Stolarka budowlana. Wymagania i badania. 

Szczegółowe wymagania dla stolarki okiennej i drzwiowej z drewna podano w PN/B-10087/96. 
Wilgotność drewna stosowanego do produkcji okien i drzwi powinna wynosić 10-16%. 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
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Kontrola jakości powinna obejmować następujące badania: 
− sprawdzenie wymiarów – dopuszczalne odchyłki wymiarów wg PN-M-02139; 
− sprawdzenie wykonania skrzydła drzwiowego, na powierzchniach widocznych po zamontowaniu 

powinien być zapewniony styk krawędzi części połączonych, rama skrzydła drzwiowego powinna być 
prosta, bez skrzywień, skręceń, wichrowatości i trwałych odkształceń; 
skrzydło drzwiowe nie powinno wykazywać pęknięć, skrzywień, wichrowatości, odchyłka w 
wymiarach ±1 mm; 

− sprawdzenie wykonania ościeżnicy drzwi – dopuszczalne przesunięcia płaszczyzn bocznych ramy 
ościeżnicy względem siebie nie powinny przekraczać ±0,3 mm; 

− sprawdzenie osadzenia i zamontowania okuć – konstrukcja wyrobu powinna zapewnić 
współosiowość zawiasów – dopuszczana odchyłka nie powinna przekraczać ±1 mm; 

− sprawdzenie działania drzwi – skrzydło drzwiowe pod wpływem siły przyłożonej do klamki lub gałki 
powinno się otwierać i zamykać swobodnie, bez zahamowań, zgodnie z ich przeznaczeniem. Masa 
obciążników zastępujących tę siłę przy dynamicznym zamykaniu skrzydła drzwiowego powinna 
wynosić więcej niż 2,5 kg. Kąt obrotu powinien wynosić 180º; 

− sprawdzenie niezawodności drzwi – drzwi powinny zachować sprawność działania po wykonaniu 
100000 cykli pracy skrzydła; 

− sprawdzenie izolacji akustycznej – wg PN-B-02151; 
− sprawdzenie infiltracji powietrza – infiltracja powietrza drzwi wewnętrznych wejściowych nie 

powinna być większa niż 1 m3 na 1 m długości szczeliny w ciągu 1 h, przy różnicy ciśnień Δp = 10 Pa; 
Przygotowanie do badań. 
Drzwi przed badaniem należy przechowywać co najmniej 8 h, w pomieszczeniu o temp. 20±2ºC i wilgotności 
względnej 50±10%.Sprawdzenie wymiarów, szerokość i wysokość, należy wykonać na jednej powierzchni licowej, 
na krawędziach równoległych do krawędzi wyrobu, oddalonych od krawędzi nie więcej niż 20 mm.Pomiar powinien 
być wykonany z dokładnością do ±0,5 mm. Sprawdzenie stanu powierzchni należy przeprowadzić wizualnie w 
świetle dziennym lub w rozproszonym świetle sztucznym z odległości 1 m.Do badań należy wybrać 3 szt. Drzwi 
wybranych losowo. 
7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest 1 m2 osadzonych drzwi. 
Zarówno Inżynier jak i wykonawca mogą, w razie wątpliwości, żądać końcowego sprawdzenie dostarczonego 
materiału. Żądanie wykonawcy musi zostać przedstawione na piśmie. 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Odbiór elementów i akcesoriów. 

Dla dokonania oceny jakości wyrobów stolarki budowlanej przeznaczonych do wmontowania należy sprawdzić: 
− zgodność wymiarów; 
− jakość materiałów z jakich stolarka została wykonana; 
− prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych; 
− sprawdzenie poprawności działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć; 
− zaświadczeń o jakości i świadectw; 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

1m2 drzwi wg obmiaru płatny jest na podstawie ceny jednostkowej, która uwzględnia: 
− zakup drzwi, 
− transport na budowę, 
− składowanie w magazynie na placu budowy, 
− transport materiałów i sprzętu z magazynu przyobiektowego, 
− rozpakowanie i przegląd drzwi, 
− montaż skrzydeł drzwiowych w ościeżnicach, 
− uprzątnięcie miejsca pracy. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

-Dz. U. nr 75/2002 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.”; 
-Polskie normy: 

PN-B-06070   „Drzwi drewniane. Metoda badania niezawodności.” 
PN/B-10087/96   „Szczegółowe wymagania dla stolarki okiennej i drzwiowej z drewna 
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9.IZOLACJE WODOCHRONNE 

9.1. IZOLACJE WODOCHRONNE POSADZEK NA GRUNCIE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru instalacji 
wodochronnych posadzek na gruncie. 
 
1.2. Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST. 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie izolacji 
wodochronnych, mających na celu ochronę posadzek przed wilgocią. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami Inżyniera. 
 
1.5.1. Wymogi formalne. 

Roboty izolacyjne powinny być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu 
robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. 
 
Roboty powinny być wykonywane zgodnie z przepisami BHP i p. poż. 
 
1.5.2. Warunki organizacyjne. 

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z całością 
dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robót, wykonanym przez Inżyniera robót. Wszelkie 
ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed 
przystąpieniem do robót. 
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko po 
uzyskaniu akceptacji Inżyniera, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań 
projektowych należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów. 
 
2. MATERIAŁY 

2.1. Zastosowane materiały. 

Zastosowanym materiałem  do wykonania izolacji przeciwwodnych jest folia budowlana PE. 
 
3. SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu, odpowiedniego dla danego rodzaju robót, zaakceptowanego 
przez Inżyniera. 
 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Dowolne zaakceptowane przez Inżyniera. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w 
jakich roboty będą wykonywane. 
5.2. Opis ogólny. 

Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające obciążenia. 
Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa (bez wgłębień, wypukłości, pęknięć), czysta, odtłuszczona, 
odpylona. Naroża powierzchni izolowanych powinny być zaokrąglone promieniem nie mniejszym niż 3 cm lub 
sfazowane pod kątem 45º na szerokości i wysokości co najmniej 5 cm od krawędzi. 
Izolacje przeznaczone do ochrony przed wilgocią z gruntu powinny składać się z warstwy folii układanej w pasach 
za zakład i sklejonej ze sobą wzdłuż krawędzi. Izolacja przeciwwilgociowa przeznaczona do ochrony warstw 
ocieplających (podpodłogowych) przed wodą zarobową z zaprawy cementowej na niej układanej, Szerokość 
zakładów folii powinna wynosić min. 10 cm, zakłady w poszczególnych warstwach powinny być przesunięte 
względem siebie. 
Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta zaświadczeniem o jakości 
lub znakiem kontroli jakości umieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 

Folię użytą do wykonania instalacji wodochronnych należy sprawdzić pod względem: 
 giętkości (niedopuszczalne powstawanie na zewnętrznej stronie rys i pęknięć), 
 Grubość  0,2mm 
 Wodochronność  1% 
 Wytrzymałość na rozerwanie wzdłuż 80 N/m,w poprzek 60 N/m 

 
Wymagania dotyczące wykonanych izolacji wodochronnych: 

– izolacja musi ściśle przylegać do izolowanego podkładu, 
– izolacja nie może pękać, a jej powierzchnia musi być gładka bez lokalnych wgłębień lub 

wybrzuszeń, 
– izolacje wodochronne powinny być wykonane w warunkach umożliwiających prawidłową 

realizację: 
 po ukończeniu robót poprzedzających roboty izolacyjne, 
 w temperaturze otoczenia nie niższej niż: 

5ºC  dla izolacji bitumicznych przy stosowaniu lepiku na gorąco 
10ºC  dla izolacji bitumicznych przy stosowaniu lepiku na zimno 
15ºC dla izolacji z folii i tworzyw sztucznych 
18ºC dla izolacji z żywic syntetycznych 

– podczas robót izolacyjnych należy chronić układane warstwy izolacji przed uszkodzeniami 
mechanicznymi oraz możliwością zawilgocenia i zalania wodą. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową izolacji przeciwwilgociowych jest 1 m2. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Odbiór materiałów. 

Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów producenta stwierdzających ich jakość nie mogą być 
dopuszczone do stosowania. 
 
Odbiór powinien obejmować: 

– sprawdzenie zgodności dostarczonych materiałów z wystawionymi atestami producenta; w 
przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez 
producenta, materiał powinien być zbadany zgodnie z normą państwową lub świadectwem ITB; 

– nie dopuszcza się stosowania do robót izolacyjnych materiałów, których właściwości techniczne nie 
odpowiadają wymogom przedmiotowych norm lub nie posiadają świadectw ITB; 
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– nie należy stosować materiałów przeterminowanych. 
 
8.2. Odbiór międzyfazowy. 

Odbiór powinien być dokonany w następujących fazach robót: 
– po dostarczeniu na budowę materiałów izolacyjnych, 
– po przygotowaniu podkładu pod izolację, 
– po wykonaniu każdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych. 

 
Odbiór przy przygotowaniu podkładu pod izolację powinien obejmować: 

– sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i dopuszczalnej wilgotności podkładu, 
– rejestrację usterek, w szczególności prawidłowości osadzenia wpustów. 

 
Odbiór po wykonaniu warstwy izolacyjnej: 

– sprawdzenie poprawności i dokładności obrobienia miejsc przenikania przewodów i innych 
elementów przez izolację oraz wszelkich miejsc wrażliwych na przecieki. 

8.3. Odbiór końcowy. 

Z odbioru końcowego wykonanej izolacji należy sporządzić protokół, w którym powinna być zawarta ocena 
jakościowa wykonanego zabezpieczenia przeciwwilgociowego. Jeżeli w trakcie odbioru robót stwierdzono usterki 
lub wadliwość wykonania robót, powinno to być zaznaczone w protokole wraz z określeniem trybu postępowania 
przy dokonywaniu napraw. Odbiór końcowy może w takim przypadku być dokonany dopiero po usunięciu usterek 
lub naprawieniu zakwestionowanej izolacji lub jej fragmentu. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zaaprobowany 1 m2 izolacji przeciwwilgociowej wg obmiaru płatny jest na podstawie ceny jednostkowej, która 
uwzględnia: 

– zakup materiałów, 
– transport na budowę, 
– składowanie w magazynie na placu budowy, 
– transport z magazynu na miejsce wykonywania prac, 
– oczyszczenie podłoża, 
– wykonanie izolacji, 
– uprzątnięcie miejsca pracy. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

-Dz. U. nr 75/2002 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.” 
Aprobaty Techniczne ITB folii budowlanych 
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9.2. IZOLACJE Z PAPY ASFALTOWEJ I POWŁOKOWE 
WYKONYWANE NA ZIMNO 
 
1.Wstęp 

1.1.Przedmiot ST 

Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji fundamentów i innych elementów 
żelbetowych obiektów . 
1.2.Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3.Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
izolacji fundamentów i innych elementów konstrukcji. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie izolacji na wszystkich 
stykających się z gruntem powierzchniach elementów betonowych. 
1.4.Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji 
Wymagania Ogólne. 
2.Materiały. 

W obiektach kubaturowych przewidziano wykonanie izolacji przeciwwilgociowej: 
- poziomej: 2 x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym 
- pionowej: 2 x Dysperbit.  
3.Sprzęt. 

Lepik i Dysperbit nanosić należy pędzlem, szczotką dekarską lub natryskiem. 
4.Transport. 

Lepik i Dysperbit. może być przewożony dowolnymi środkami transportu z zachowaniem przepisów Ministerstwa 
Komunikacji dla materiałów klasy IIIa, w sprawie bezpieczeństwa ruchu przy przewozie materiałów 
niebezpiecznych na drogach publicznych. 
Opakowania należy ustawić w pozycji stojącej ściśle jedno obok drugiego najwyżej w dwóch warstwach, tak aby 
tworzyły zwartą całość zabezpieczoną dodatkowo listwami przed ewentualnym przesunięciem i uszkodzeniem. 
Rolki papy należy przewozić w pozycji stojącej tak aby tworzyły zwartą całość zabezpieczoną przed przesunięciem i 
uszkodzeniem. 
5.Wykonywanie robót. 

5.1.Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty izolacyjne. 
5.2.Zgodność z dokumentacją 

Izolacje powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową uwzględniającą wymagania norm. Odstępstwa 
od dokumentacji projektowej powinny być udokumentowane zapisem dokonanym w Dzienniku Budowy i 
potwierdzonym przez Inżyniera. 
5.3.Warunki wykonania izolacji. 

Izolacja z papy asfaltowej – wykonuje się ją na przygotowanym podłożu. Podłoże powinno być równe (bez 
wgłębień, wypukłości i pęknięć), czyste odtłuszczone i odpylone. Izolacja powinna składać się z dwóch warstw papy 
przyklejonych do podłoża i sklejonych między sobą w sposób ciągły na całej powierzchni. Grubość warstwy lepiku 
między podkładem i pierwszą warstwą izolacji i między poszczególnymi warstwami izolacji powinna wynosić od 
1,0 do 1,5mm. Szerokość zakładów papy zarówno poprzecznych jak i podłużnych w każdej warstwie powinna być 



 64

nie mniejsza niż 10 cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte względem siebie o połowę 
szerokości arkusza. 
Izolacja z Dysperbitu – Dysperbit nanosi się na zimno (bez podgrzewania) na odpowiednio przygotowane podłoże. 
Powierzchnie betonowe fundamentów przeznaczone do izolowania należ starannie oczyścić z obcych materiałów i 
innych cząstek betonu oraz wyrównać ubytki zaprawą cementowo-piaskową. Nanoszenie Dysperbitu – rzadkiego 
roztworu do gruntowania – należy prowadzić w temperaturze powyżej +5oC, optymalnie  +20oC. 
6.Kontrola jakości robót 

Sprawdzeniu jakości robót izolacyjnych podlegają wszystkie fazy i procesy technologiczne w trakcie ich 
prowadzenia. 
Ze względu na techniczne znaczenie izolacji, zanikający charakter robót oraz dokumentacyjną formę protokołu 
konieczny jest stały i bezpośredni nadzór nad robotami personelu technicznego budowy oraz Inżyniera. 
W trakcie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu należy dokonać kontroli zwracając szczególną uwagę na: 
- sprawdzenie materiałów na podstawie zapisów w Dzienniku Budowy i innych dokumentach stwierdzających 

zgodność użytych materiałów z powołanymi normami oraz niniejszą ST 
- sprawdzenie równości powierzchni podkładu 
- sprawdzenie poprawności układania warstw; każda warstwa izolacji powinna stanowić jednolitą czystą powłokę 

przylegającą do powierzchni podkładu lub poprzednio ułożonej warstwy 
- kontrolę ilości ułożonych warstw i uzyskanie odpowiedniej sumarycznej grubości izolacji.  
7.Obmiar robót 

Jednostką obmiaru jest 1 m2 powierzchni izolowanej. 
Do płatności przyjmuje się ilość m2 wykonanej i odebranej izolacji. 
8.Odbiór robót 

Odbiór robót należy przeprowadzić dla każdej warstwy pokrycia osobno, przy czym sporządza się jeden protokół 
odbioru izolacji po wykonaniu całej powłoki izolacyjnej. Podstawą do odbioru robót izolacyjnych są badania 
obejmujące: 
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną 
- sprawdzenie materiałów 
- sprawdzenie podłoża pod izolację 
- sprawdzenie warunków prowadzenia robót 
- sprawdzenie prawidłowości wykonywanych robót.   
9.Podstawa płatności 

Cena jednostkowa uwzględnia: 
- zapewnienie i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, 
- przygotowanie, oczyszczenie i zagruntowanie powierzchni betonu, 
- ułożenie poszczególnych warstw zgodnie z niniejszą ST i dokumentacją techniczną, 
- oczyszczenie stanowiska pracy. 
10.Przepisy związane 

PN-B-010260  Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-24622  Roztwór asfaltowy do gruntowania   
PN-B-24620  Lepik asfaltowy stosowany na zimno 
PN-B-6751-02 Materiały do izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tkaninie technicznej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 65

10.IZOLACJE TERMICZNE 

10.1.IZOLACJA Z PŁYT STYROPIANOWYCH 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji termicznych 
wykonanych z płyt styropianowych. 
1.2. Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST. 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie izolacji 
termicznych z płyt styropianowych. 
1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami Inżyniera. Ogóle wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
1.5.1. Wymogi formalne. 

Układanie izolacji termicznej powinno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji 
tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. 
Izolacja powinna być wykonana ściśle wg dokumentacji. 
1.5.2. Warunki organizacyjne. 

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z całością 
dokumentacji technicznej. 
Wszelkie ewentualne niejasności należy wyjaśnić z autorami opracowań. 
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko po 
uzyskaniu akceptacji Inżyniera, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań 
projektowych należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów. 
Przy robotach izolacyjnych należy przestrzegać przepisów BHP i p. poż. 
2. MATERIAŁY 

2.1. Zastosowane materiały. 

Podstawowym materiałem do wykonania izolacji termicznej jest styropian samogasnący. Materiał powinien 
odpowiadać polskim normom lub posiadać atest ITB oraz ocenę higieniczno-sanitarną. 
Płyty styropianowe mogą być stosowane do ocieplania podłóg i ścian. Płyty mogą być przyklejane lepikiem 
asfaltowym na gorąco lub klejami nie zawierającymi rozpuszczalników. 
3. SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu, odpowiedniego dla danego rodzaju robót, zaakceptowanego 
przez Inżyniera. 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Pakiety z płytami należy układać w pozycji poziomej, ściśle obok siebie w celu zabezpieczenia przed 
przemieszczeniem w czasie transportu i przed uszkodzeniem. Wystające wewnątrz środka transportu śruby i inne 
części należy usunąć lub zabezpieczyć, aby nie uszkodziły płyt w czasie transportu. 
Płyty należy przechowywać w pomieszczeniach krytych i zamkniętych, na suchym podłożu, z dala od źródła ognia. 
Płyty należy chronić przed kontaktem z rozpuszczalnikami, benzyną, lepikami asfaltowymi stosowanymi na zimno. 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w 
jakich roboty będą wykonywane. 
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5.2. Opis ogólny. 

Ocieplenie ścian budynku w systemie lekkim mokrym. Zaleca się wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych metodą 
BSO (bezspoinowy system ocieplenia) – jednym z systemów mających aprobatę techniczną. Projektuje się 
ocieplenie ścian fundamentowych oraz posadzki budynku warstwą styrduru (styropian ekstrudowany) o grubości 
10cm. Ściany zewnętrzne ocieplić warstwą styropiany twardego FS 20 na zakład o gr 17cm. Ocieplenie ścian 
rozpoczynać od listew startowych –stalowych ,ocynkowanych. Wszystkie narożniki zabezpieczyć kątownikami 
aluminiowymi –systemowymi, podtynkowymi. 
Podłoże powinno spełniać następujące warunki: 
- być odpowiednio nośne - o wytrzymałości na odrywanie nie mniejszej niż 0,08 MPa, (określonej metodą „pull off” 
lub za pomocą testu odrywania próbnie zamontowanej płyty izolacji cieplnej), oczyszczone z pyłu, nie trzymających 
się podłoża powłok malarskich lub cienkowarstwowych wypraw tynkarskich oraz zagruntowane - kiedy jest to 
konieczne; 
- być odpowiednio płaskie - dopuszcza się odchylenia od płaszczyzny od + 2 mm do - 4 mm, ewentualne lokalne 
nierówności powinny być usunięte przez zeszlifowanie oraz wykonanie szpachlowania lub warstwy wyrównawczej; 
- być odpowiednio czyste - wszelkie zatłuszczenia, wykwity, mleczko cementowe, resztki szalunkowych środków 
antyadhezyjnych i inne zabrudzenia, pył, zanieczyszczenia biologiczne oraz znajdujące się w podłożu materiały, 
które mogą zmniejszyć przyczepność lub wejść w reakcję chemiczną z materiałami systemu ocieplenia, powinny być 
oczyszczone mechanicznie lub zmyte pod dopuszczalnym ciśnieniem wodą (z ewentualnym zastosowaniem 
odpowiednich środków chemicznych); 
- być odpowiednio mało wilgotne - wyschnięte po ww. oczyszczaniu, wolne od ewentualnego podciągania 
kapilarnego lub nadmiernego zawilgocenia budowlanego. 
 
  Prace ociepleniowe powinny być prowadzone w czasie: 
- niewystępowania opadów atmosferycznych, 
- kiedy nie jest spodziewany spadek temperatury poniżej 0ºC w ciągu doby, 
- w zakresie temperatury powietrza od 5ºC do 25ºC, 
- przy osłonięciu ocieplenia przed działaniem słońca i wiatru. Przerwy technologiczne powinny być zaplanowane, w 
trakcie ich trwania należy zadbać o zabezpieczenie ocieplenia przed wymienionymi wpływami środowiskowymi. 
 
 Połączeń ocieplenia z ościeżnicami okien i drzwi powinno być: elastyczne, wodoszczelne i odpowiednio szczelne na 
przenikanie powietrza. Konieczne jest stosowanie taśm, materiałów uszczelniających lub specjalne kształtowników 
systemowych. Przy niewłaściwym wykonaniu np. połączenia w podokienniku, staje się możliwe intensywne 
wentylowanie powietrzem zewnętrznym przestrzeni pod parapetem zewnętrznym i pod progiem okna, przez co 
znacząco wzrasta podatność na powierzchniową kondensację pary wodnej po stronie wewnętrznej obudowy. 
 
  Płyty powinny być układane mijankowo tak aby nie występowały spoiny krzyżowe. Płyty ze styropianu powinny 
być mocowane za pomoca placków kleju do styropianu, przylegać do podłoża oraz być mocowane mechanicznie 
specjalnymi kołkami plastikowymi wg. wskazań dostawcy systemu. 
 
 Szczeliny między płytami nie powinny być większe niż to wynika z dopuszczalnych tolerancji wymiarowych płyt. 
Ewentualne niemożliwe do uniknięcia większe szczeliny powinny być wypełnione klinowymi wycinkami z 
zastosowanej izolacji cieplnej (do wypełnienia szczelin nie należy używać zaprawy).   
 
 Siatka zbrojąca powinna być zakryta zaprawą, tak aby była całkowicie niewidoczna na powierzchni warstwy 
zbrojonej. Należy układać ją z zakładami nie mniejszymi niż 10 cm gwarantującymi ciągłość zbrojenia. Naroża 
otworów okien i drzwi powinny być dodatkowo zbrojone siatką ułożoną pod kątem 45 stopni, w celu zorientowania 
zbrojenia względem lokalnego układu naprężeń głównych. Podwójnego zbrojenia może wymagać ocieplenie w pasie 
najniższej kondygnacji nadziemnej, w celu zwiększenia jej odporności na przypadkowe uszkodzenia. Zastosowanie 
siatki niezgodnie z podanymi zasadami (np. układanie siatki zbrojącej na styk lub z zbyt małym zakładem) może być 
przyczyną pojawienia się widocznych uszkodzeń w postaci wielu rys w warstwie zbrojonej i wyprawie tynkarskiej. 
 
 Niedopuszczalne jest stosowanie materiałów nie należących do danego systemu lub niestosowanie się do 
wytycznych wykonawczych producenta systemu BSO. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI 

Kontrola jakości wykonanych robót termoizolacyjnych obejmuje 
– odbiór jakościowy materiałów przeznaczonych do wykonania izolacji cieplnej, 
– odbiór podłoża pod izolację, 
– kontrolę ułożonej warstwy izolacji. 

Płyty styropianowe przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny: 
– odpowiadać normie BN-91/6363-02, 
– być materiałem samogasnącym wg PN-C-89297, 
– mieć strukturę komórkową, 
– charakteryzować się prostymi krawędziami i gładką powierzchnią, 
– charakteryzować się niską chłonnością wody, 
– odpowiadać odmianie FS-20 tj. mieć gęstość pozorną 20-30 kg/m3 i wytrzymałość na rozciąganie > 195 

kPa, 
– zakresem temperatur stosowania -40ºC – +80ºC, 
– współczynnikiem przewodzenia ciepła λ = 0,031-0,041 W/mK, 
– posiadać ocenę higieniczną PZH, świadectwo ITB, zaświadczenie o jakości wystawione przez 

producenta. 
7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową izolacji termicznych jest 1 m2. 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór powinien polegać na: 
– sprawdzeniu wyników kontroli jakości materiałów, przeprowadzonej po ich dostarczeniu na budowę, 
– odbiorze przygotowania podłoża, 
– odbiorze po przyklejeniu bądź ułożeniu warstwy ocieplającej, ale przed ułożeniem warstwy gładzi 

cementowej. 
Przy odbiorze materiałów należy sprawdzić zaświadczenie o jakości dostarczone przez producenta, oraz zgodność 
materiałów z normami, lub świadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
Odbiór podłoża powinien obejmować sprawdzenie: 

– założonych spadków, równości, czystości i suchości podłoża, 
Odbiór wykonanej warstwy ocieplającej powinien obejmować sprawdzenie: 

– jakości zastosowanych materiałów, 
– grubości i ciągłości warstwy ocieplającej, 
– czy materiał izolacyjny nie uległ zawilgoceniu, 
– połączenia warstw izolacyjnych z podłożem. 

Odbiór końcowy powinien polegać na sprawdzeniu wyników odbiorów międzyfazowych, oraz sprawdzeniu 
zabezpieczenia warstwy ocieplającej przed opadami. 
Odbiór powinien być zakończony sporządzeniem protokołu, do którego należy dołączyć wszystkie dokumenty. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest obmiar robót oraz jednostka ceny, w którą wliczone są następujące czynności: 
– zakup materiałów, 
– transport do magazynu na placu budowy, 
– transport na miejsce wykonywania prac, 
– oczyszczenie podłoża, 
– ułożenie izolacji z płyt, 
– środek transportowy i wyciąg, 
– uprzątnięcie miejsca pracy. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

-Dz. U. nr 75/2002 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.” 
-Polskie normy: 

PN-B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 
BN-6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Płyty styropianowe palne i samogasnące. 
PN-B-04620 Materiały i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja. 
PN-B-02021 Izolacja cieplna. Wielkości fizyczne i definicje. 
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10.2.IZOLACJA Z PŁYT Z WEŁNY MINERALNEJ 
 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji termicznych 
z płyt z wełny mineralnej. 
1.2. Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST. 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie izolacji 
termicznych z płyt z wełny mineralne 
1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólnej. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami Inżyniera. Ogóle wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
1.5.1. Wymogi formalne. 

Układanie izolacji termicznej powinno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji 
tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. 
Izolacja powinna być wykonana ściśle wg dokumentacji. 
1.5.2. Warunki organizacyjne. 

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z całością 
dokumentacji technicznej. 
Wszelkie ewentualne niejasności należy wyjaśnić z autorami opracowań. 
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko po 
uzyskaniu akceptacji Inżyniera, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań 
projektowych należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów. 
Przy robotach izolacyjnych należy przestrzegać przepisów BHP i p. poż. 
2. MATERIAŁY 

2.1. Zastosowane materiały. 

Podstawowym materiałem do wykonania izolacji termicznych są: 
płyty z wełny mineralnej – do izolacji dachu, zastosowano płyty z wełny mineralnej np.Suprrock-Rockwool lub 
równoważne. 
 
3. SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu, odpowiedniego dla danego rodzaju robót, zaakceptowanego 
przez Inżyniera. 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Płyty z wełny mineralnej są pakowane w pakiety i owinięte folią termokurczliwą. Pakiety z płytami należy układać 
w pozycji poziomej, ściśle obok siebie w celu zabezpieczenia przed przemieszczeniem w czasie transportu i przed 
uszkodzeniem. Wystające wewnątrz środka transportu śruby i inne części należy usunąć lub zabezpieczyć, aby nie 
uszkodziły płyt w czasie transportu. 
Płyty należy przechowywać w pomieszczeniach krytych i zamkniętych, na suchym podłożu, z dala od źródła ognia. 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w 
jakich roboty będą wykonywane. 
Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane zgodnie z ogólnymi warunkami wykonywania i odbioru robót 
ogólnobudowlanych w zakresie przepisów BHP i p. poż. 
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5.2. Opis ogólny. 

Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane w temperaturze dodatniej, w warunkach zimowych możliwe jest 
wykonywanie robót bez procesów mokrych. 
Warstwy powinny być układane w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem. Warstwa izolacji powinna być 
ciągła i mieć stałą grubość, zgodną z projektem. Płyty izolacyjne powinny być układane na styk. Przy układaniu 
kilku warstw, płyty należy układać mijankowo, tak aby przesunięcie w sąsiednich warstwach wynosiło min. 3 cm. 
Płyty użyte w jednej warstwie powinny mieć stałą grubość. 
.Układanie izolacji należy wykonać na warstwie paroizolacji, pasami prostopadłymi do okapu. Płyty izolacji 
mocować mechanicznie do konstrukcji budynku lub stelaża. 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 

Zastosowane płyty z wełny mineralnej powinny charakteryzować się: 
– zgodnością z BN-84/6755-08, 
– gęstością 40-140 kg/m3,  
– wilgotnością nie przekraczającą 2%, 
– współczynnikiem przewodzenia ciepła λ = 0,030-0,037 W/mK, 
– niepalnością wg PN-93/B-02862, 
– zakresem temperatur stosowania -50ºC – +250ºC, 
– włókna powinny być hydrofobizowane, 
– posiadać świadectwo ITB i świadectwo jakości wystawione przez producenta. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową izolacji termicznych jest 1 m2. 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach: 
– po dostarczeniu materiałów na budowę, 
– po wykonaniu warstwy ocieplającej. 

Przy odbiorze materiałów należy sprawdzić zaświadczenie o jakości dostarczone przez producenta, oraz zgodność 
materiałów z normami, lub świadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
Odbiór podłoża powinien obejmować sprawdzenie: 

– założonych spadków, równości, czystości i suchości podłoża, 
– jakości wykonania paroizolacji. 

Odbiór wykonanej warstwy ocieplającej powinien obejmować sprawdzenie: 
– jakości zastosowanych materiałów, 
– grubości i ciągłości warstwy ocieplającej, 
– czy materiał izolacyjny nie uległ zawilgoceniu. 

Odbiór końcowy powinien polegać na sprawdzeniu wyników odbiorów międzyfazowych, oraz sprawdzeniu 
zabezpieczenia warstwy ocieplającej przed opadami. 
Odbiór powinien być zakończony sporządzeniem protokołu, do którego należy dołączyć wszystkie dokumenty. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest obmiar robót oraz jednostka ceny, w którą wliczone są następujące czynności: 
– oczyszczenie podłoża, 
– ułożenie izolacji z płyt, 
– środek transportowy i wyciąg. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

-Dz. U. nr 75/2002 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.” 
-Polskie normy: 

PN-B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 
PN-B-04620 Materiały i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja. 
PN-B-02021 Izolacja cieplna. Wielkości fizyczne i definicje. 
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11. RYNNY I RURY SPUSTOWE 
11.1. RYNNY I RURY SPUSTOWE Z BALCHY TYTANOWO-
CYNKOWEJ 
 
1.WSTĘP 

1.1.Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące montażu  i odbioru rynien i rur 
spustowych. 
1.2.Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
1.3.Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu montaż rynien 
i rur spustowych z blachy tytanowo-cynkowej. 
1.4.Określenia podstawowe 

Rynna – koryto do odprowadzenia wody z połaci dachowej. 
Rura spustowa – rura odprowadzająca wodę do kanalizacji deszczowej lub na teren. 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektów, ST i 
poleceniami Inżyniera. 
1.5.1.Wymogi formalne 

Montaż systemu rynien i rur spustowych winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w 
realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość ich wykonania. 
Roboty związane z montażem rynien i rur spustowych winne być wykonane ściśle wg dokumentacji technicznej. 
Przy wykonywaniu prac montażowych rynien i rur spustowych należy przestrzegać przepisów BHP i 
przeciwpożarowych obowiązujących w budownictwie przy robotach dekarskich. 
1.5.2.Warunki organizacyjne 

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z całością 
dokumentacji technicznej, w tym także i z pozostałymi odrębnymi częściami dokumentacji (dotyczy to zwłaszcza 
projektu organizacji robót). 
Wszelkie ewentualne niejasności w  sprawach dokumentacji należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań. 
2.MATERIAŁY 

Rynny, rury spustowe, a także inne materiały potrzebne do montażu powinny posiadać atest ITB oraz ocenę 
Państwowego Zakładu Higieny. 
Rynny i rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej 
Uchwyty z blachy tytanowo-cynkowej 
Uchwyty z blachy ocynkowanej  
3.SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 
4.TRANSPORT  I SKŁADOWANIE 

W celu uniknięcia niepożądanych deformacji rynny i rury spustowe powinny być składowane i transportowane na 
płaskiej powierzchni. Dopuszczalna max wysokość magazynowania – 1 m .  
Ostre krawędzie stojaków, środków transportu stykające się z rynnami i rurami należy zabezpieczyć deskami lub w 
inny sposób. Ładunek w czasie transportu powinien być unieruchomiony. Nie wolno dopuścić do miejscowego 
zgniatania elementów i rzucania. 
5.WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1.Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacyjny i  harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki w jakich będą wykonywane. 
5.2.Wymagania przy wykonywaniu robót 
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Wykonanie i montaż zgodnie z sztuką dekarską i z instrukcją producenta. 
6.KONTROLA JAKOŚCI 

6.1.Rynny i rury spustowe 

Wymagania techniczne: 
Blacha pierwszej klasy jakości 
Powierzchnia blachy j nie powinna wykazywać: 

- pęknięć  
- łuszczenia powłoki organicznej 
- naderwań widocznych nieuzbrojonym okiem 

Dopuszcza się: 
- grudki 
- zgrubienia powłoki 
- drobne plamy  
- rysy i zatarcia nie naruszające szczelności powłoki organicznej 

Dopuszczalne odchyłki: 
- odchyłki grubości [mm] - ±0,12 
- odchyłki od masy [kg] - ±1,06 
- szerokość budowlana, liczba profili x szerokość [mm] - ±3,0 
- szerokość całkowita - +25 ÷ 40 
- długość blachy  - ±20 

Materiał  
- wg BN-0642-46 

Powłoka organiczna 
Grubość powłoki powinna być zgodna z BN-84/0642-46 

Cechowanie 
Blacha powinna być cechowana co najmniej na dwóch przewieszkach, przymocowanych do paczek z 
podaniem następujących danych: 
- znak  wytwórni  
- oznaczenie profilu i wymiary blachy 
- rodzaj i kolor pokrycia  
- klasa jakości blachy 
- masa paczki 
- numer normy 
- numer partii i numer paczki 
- znak zabezpieczenia powierzchni 
- liczba arkuszy w paczce (na zamówienia klienta) 

Badania: rodzaj badań 
- oględziny powierzchni 
- sprawdzenie wymiarów 
- sprawdzenie masy 1m długości blachy 
- sprawdzenie grubości powłoki organiczne 

W skład partii wchodzą blachy: 
- z jednego gatunku blachy 
- o jednakowym rodzaju powłoki 
- o jednakowej grubości 
- o jednakowym kolorze powłoki 
- jednej klasy jakości powierzchni 

Próbki do oględzin powierzchni i sprawdzenia wymiarów  wybiera się losowo z partii w postaci arkuszy blach, 
zgodnie z normą PN-N-03010, o liczbie: 
 Poziom kontroli – II ogólny wg PN-N-03021 
 Wadliwość dopuszczalna – max 4.0% 
 Pobieranie próbek do sprawdzenia masy 1 m dł. blachy należy przeprowadzić na jednej wybranej paczce 

blach z partii 
 Pobieranie próbek do sprawdzenia grubości powłoki organicznej wg BN-84/0642-46 
 Opis badań 
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- oględziny powierzchni – nieuzbrojonym okiem 
- sprawdzenie wymiarów – szablonami i stosownymi przyrządami pomiarowymi 
- pomiar masy 1 m długości blachy – pobieraną do badań paczkę należy zważyć, a następnie uzyskany 

wynik podzielić przez liczbę metrów stanowiących sumaryczną długość arkuszy w paczce 
- sprawdzenie grubości i jakości pokrycia – wg BN-84/0642-46 

 Ocena jakości i atesty 
Wytwórca jest zobowiązany wystawić dla każdej partii zaświadczenie o jakości, zawierające co najmniej: 

- nazwę i znak wytwórcy 
- oznaczenie wyrobu 
- stwierdzenie o zgodności wyrobu z wymaganiami normy 

Wytwórca jest także zobowiązany wystawić dla każdej partii atest. 
7.OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową rynien i rur spustowych jest mb. 
8.ODBIÓR TECHNICZNY ROBÓT 

8.1. Rynny 

Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi w ST,  dokumentacji 
projektowej i Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót, Tom I Roboty budowlane w zakresie: 

- wymiarów 
- rozstawu 
- wykonania rynien oraz połączeń 
- sprawdzenia spadków podłużnych i szczelności, obowiązkowo  za pomocą wody 

spadek rynny nie może być mniejszy niż 0,5% 
- usytuowania zewnętrznej linii poziomej i linii stanowiącej przedłużenie powierzchni przekrycia brzeg 

zewnętrzny rynny powinien być niżej o 10mm od brzegu wewnętrznego, 
8.2.Rury spustowe 

Sprawdzenie rur spustowych polega na stwierdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi w ST i Warunkach 
technicznych wykonania i odbioru robót, Tom I Roboty budowlane w zakresie 

- wymiarów 
- rozstawu 
- wykonania rur i połączeń 
- umocowania w uchwytach: co 1m 
- prostoliniowości : 3mm/2m 
- szczelności, obecności dziur i pęknięć 
- pionowości, za pomocą pionu murarskiego i przymiaru, z dokładnością do 5mm: 

odchylenie od pionu nie może przekraczać 20mm/10m 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Roboty montażowe rynien i rur spustowych wg obmiaru są płatne na podstawie ceny jednostkowej, która uwzględnia 
odpowiednio: 

- zakup materiału, 
- transport na plac budowy i miejsce prac , 
- zmagazynowanie na placu budowy, 
- montaż rynien i rur spustowych, ich uchwytów oraz wszelkie prace z nimi związane, 
- posprzątanie placu budowy  po wykonanych pracach.  

10.PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-B-102454   Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.  
Wymagania i badania  techniczne przy odbiorze. 
 

PN-H-92126  Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i powlekane. 
BN-66/5059-01  Uchwyty do rur spustowych okrągłych 
BN-66/5059-02  Uchwyty do rynien półokrągłych 
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12.ROBOTY TYNKARSKIE 

12.1.TYNKI CIENKOWARSTWOWE 
 
1.WSTĘP 

1.1.Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków 
zewnętrznych i wewnętrznych, akrylowych, cienkowarstwowych. 
1.2.Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
1.3.Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
tynków zewnętrznych i wewnętrznych cienkowarstwowych na ścianach murowanych. 
1.4.Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektów, ST i 
poleceniami Inżyniera. 
1.5.1.Wymogi formalne 

Wykonanie tynków cienkowarstwowych  winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w 
realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość ich wykonania. 
Wykonawstwo tynków zgodne z wymaganiami norm. 
1.5.2.Warunki organizacyjne 

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z całością 
dokumentacji technicznej, w tym także i z pozostałymi odrębnymi częściami dokumentacji (dotyczy to zwłaszcza 
projektu organizacji robót). 
Wszelkie ewentualne niejasności w  sprawach dokumentacji należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań. 
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być wykonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po 
uzyskaniu akceptacji Inżyniera, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań 
projektowych mogących mieć wpływ na nośność obiektów należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów. 
2.MATERIAŁY 

2.1.Zastosowane materiały 

Zastosowanym materiałem są masy tynkarskie, akrylowe, przeznaczone do wykonywania cienkowarstwowych 
tynków zewnętrznych i wewnętrznych. 
Masa tynkarska dostępna jest jako  gotowa mieszanka. Jest zawiesiną pigmentów i wypełniaczy w dyspresji 
akrylowej z dodatkiem środków konserwujących i uszlachetniających. 
Tworzy powłoki o wysokich walorach estetycznych trwałe i odporne na uszkodzenia mechaniczne i okresowo 
zmieniające się naprężenie pod wpływem oddziaływań termiczno-wilgotnościowych. 
Powłoki są nieprzepuszczalne dla wilgoci zewnętrznej, a jednocześnie umożliwiają dyfuzję pary wodnej i gazów. 
Charakteryzują się mrozoodpornością, mają właściwości antystatyczne. Żywice akrylowe zapewniają trwałość 
koloru i faktury. 
Zastosowane masy tynkarskie powinny posiadać odpowiednie świadectwa dopuszczeni do stosowania  w 
budownictwie  i odpowiadać polskim normom. 
3.SPRZĘT 

Do tynkowania używa się kielni murarskich, łat drewnianych lub aluminiowych, pac drewnianych, plastikowych lub 
filcowych. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 
4.TRANSPORT  I SKŁADOWANIE 
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Masy tynkarskie należy transportować i przechowywać w temperaturze 5º - 25ºC.Dostarczane są w workach lub 
pojemnikach polietylenowych. Składowanie powinno odbywać się w pomieszczeniach suchych, czystych, 
przewiewnych na paletach, przez okres max 6 miesięcy. 
5 .WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1.Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w 
jakich będą wykonywane. 
5.2.Opis ogólny. 

Do wykonywania tynków można przystąpić po zakończeniu procesu  osiadania murów. 
Przed przystąpieniem do wykonywania prac należy sprawdzić, czy podłoże jest suche, wolne od kurzu i 
zanieczyszczeń. W razie potrzeby należy oczyścić ściany. Zgodnie z  wymaganiami producenta masy podłoże należy 
zagruntować podkładem pod masy tynkarskie. Zaprawę tynkarską narzuca się ręcznie na zwilżone podłoże. Przy 
tynkowaniu w wysokich temperaturach podłoże powinno być intensywnie zwilżone przy pomocy węża gumowego. 
Narzuconą warstwę tynku wyrównuje się za pomocą łaty drewnianej  lub aluminiowej. Wyrównanie przeprowadza 
się na przemian w pionie z dołu do góry, w poziomie z prawej na lewo. Po upływie 1-3 godzin od wyrównania tynk 
zaciera się pacą drewnianą, plastikową lub filcową. Podczas zacierania powierzchnię tynku zwilżać wodą. Aby 
uzyskać jednolity rysunek powierzchni należy nakładać masę w sposób ciągły. Przy zastosowaniu różnych kolorów 
mas na ścianie do ich łączenia należy używać specjalnej taśmy, dla uzyskania wyraźnej granicy kolorów. 
Roboty tynkarskie należy prowadzić w temp. 5º - 25ºC, przy braku opadów atmosferycznych, silnego wiatru i 
dużego nasłonecznienia. 
6.KONTROLA JAKOŚCI 

Kontrola jakościowa wykonanych tynków powinna obejmować sprawdzenie atestów jakości użytych materiałów. 
Jeżeli jakość materiałów nie jest potwierdzona zaświadczeniem lub atestem, należy przeprowadzić badania 
laboratoryjne, zgodnie z wymaganiami norm. Wymagania dla tynków cienkowarstwowych zostały opisane  PN-
91/B-10105 „Masy tynkarskie do wykonywania pocienionych wypraw elewacyjnych. Wymagania i badania.” 
7.OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót tynkarskich 1 m2 

Zarówno Inżynier jak i wykonawca mogą żądać końcowego sprawdzenia dostarczonego materiału w 
przypadku wątpliwości. Żądanie wykonawcy musi być na piśmie. 
8.ODBIÓR ROBÓT 

Podczas odbioru należy sprawdzić: 
- atestacje i zaświadczenia o jakości dostarczonych materiałów 
- wygląd zewnętrzny tynku  

 powinien być jednolity, 
 masa tynkarska równomiernie rozłożona na całej powierzchni, bez widocznych prześwitów podłoża, 
 niedopuszczalne jest występowanie plam, spękań, ubytków, oraz pylenia powierzchni. 

- grubość tynku powinna odpowiadać zalecanej przez producenta masy 
- przyczepność tynku do podłoża  
- jakość wykończenia tynków na narożnikach, obrzeżach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych; 

Tynki powinny zostać zbadane nie później niż 6 miesięcy od daty ukończenia robót tynkarskich. Badanie tynków  
powinno być poprzedzone stwierdzeniem na podstawie projektu technicznego, protokołów odbiorów częściowych 
lub zapisów w dzienniku budowy, czy : 

- podłoże nadawało się do położenia tynku  
- materiały zostały użyte zgodnie z projektem 
- temperatura w czasie wykonywania tynków odpowiadała zaleceniom technologicznym producenta tynku, w 

szczególności nie spadła poniżej 0ºC. 
Sprawdzenie zgodności wykonania tynku z projektem należy dokonać poprzez oględziny zewnętrzne barwy i faktury 
. Tynk nie może mieć wykwitów i spękań. 
Gładkość i brak pylenia należy sprawdzić poprzez potarcie powierzchni dłonią. 
Sprawdzenie grubości tynku wykonuje się w pięciu dowolnie wybranych miejscach na powierzchni mającej nie 
więcej niż 5 000 m2. Próbki kontrolne o wym. 2x2 cm powinny zostać wycięte w taki sposób aby zostało odsłonięte, 
lecz nie uszkodzone podłoże . Pomiar grubości wykonuje się z dokładnością do  
1 mm, a za grubość przyjmuje się średnią z pięciu próbek. 



 75

Sprawdzenie przyczepności należy przeprowadzić przez opukiwanie lekkim młotkiem drewnianym – brak głuchego 
odgłosu świadczy o dobrej przyczepności tynku, w innych przypadkach należy określić przyczepność wg PN-B-
04500. 
Sprawdzenie jakości wykończenia tynku na narożach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych należy 
przeprowadzić wzrokowo, oraz przez pomiar powierzchni i krawędzi zgodnie z PN-B-10100. 
Odbierany tynk należy uznać za zgodny z wymaganiami normy, jeżeli wszystkie badania dadzą wynik dodatni. 
Jeżeli jedno z badań da wynik ujemny tynk uznaje się za niezgodny z wymaganiami, taki tynk nie może zostać 
przyjęty.  
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Roboty tynkarskie płatne są wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, która zawiera: 
- zakup materiałów,  
- transport na miejsce składowania na placu budowy, 
- transport do miejsca wykonywania prac, 
- ustawienie rusztowań i ich demontaż po wykonaniu prac, 
- obrabianie przebić, 
- przygotowanie podłoża, 
- osadzenie drobnych elementów, 
- przygotowanie zapraw, 
- wykonanie tynków z gotowej zaprawy, 
- wykonanie poprawek tynku, 
- uporządkowanie miejsca pracy. 

10.PRZEPSY ZWIĄZANE 

- Dz. U. nr 75/2002 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” 
- Polskie normy : 

PN-B-04500  „Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych” 
PN-B-10105  „Masy tynkarskie do wykonania pocienionych wypraw 
elewacyjnych. Wymagania i badania” 

PN-C-04630  „Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania”. 
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12.2.  TYNKI CEMENTOWO-WAPIENNE 
1.WSTĘP 

1.1.Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków  
wewnętrznych cementowo-wapiennych. 
 
1.2.Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
 
1.3.Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
tynków  wewnętrznych  cementowo-wapiennych. 
 
1.4.Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami Inżyniera. 
 
1.5.1.Wymogi formalne 

Wykonanie tynków cementowo-wapiennych, wewnętrznych winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu 
właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość ich wykonania. 
Wykonawstwo tynków zgodne z wymaganiami norm. 
 
1.5.2.Warunki organizacyjne 

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy, oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z całością 
dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robót, wykonanym przez Inżyniera robót.  
Wszelkie ewentualne niejasności w  sprawach dokumentacji należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań 
przed przystąpieniem do robót. 
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być wykonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po 
uzyskaniu akceptacji Inżyniera, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań 
projektowych mogących mieć wpływ na nośność obiektów należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów. 
 
2.MATERIAŁY 

2.1.Zastosowane materiały 

Zastosowanym materiałem są zaprawy cementowo-wapienne, przygotowane na budowie, marka zaprawy: 
- dla wykonania obrzutki – 3,5 (lub zaprawa cementowa 1:1) 
- dla wykonania narzutu – 3,5 
- dla wykonania gładzi – 3,5 
Użyte do wykonania mas tynkarskich cement, wapno, kielni murarskich, piasek i woda powinny odpowiadać 
wymaganiom norm przedmiotowych, w szczególności nie zawierać siarczanów, chlorków, organicznych domieszek. 
Wapno powinno posiadać wydany przez producenta atest. 
 
3.SPRZĘT 

Przy tynkowaniu używa się betoniarek, kielni murarskich, łat drewnianych lub aluminiowych, pac drewnianych, 
plastikowych lub filcowych, poziomic itd. 
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Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 
 
4.TRANSPORT  I SKŁADOWANIE 

Materiały do wykonywania tynków dostarczone być mogą dowolnym transportem, zapewniającym ochronę przed 
warunkami atmosferycznymi. Powinny być składowane w sposób zabezpieczający przed warunkami 
atmosferycznymi, w szczególnością przed wilgocią. 
Wapno powinno być składowane na suchym podłożu, niedopuszczalny jest kontakt wapna z gruntem. Miejsce gdzie 
składowane jest wapno palone powinno być wyposażone w sprzęt gaśniczy, zgodnie z wymogami p.poż. Przy 
gaszeniu wapna należy zachować środki ostrożności zgodnie z wymogami bhp. 
Wapno, cement, piasek i woda przeznaczone do wykonania tynków powinny być zabezpieczone przed 
zanieczyszczeniami organicznym. 
 
5 .WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1.Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w 
jakich będą wykonywane. 
 
5.2.Wymagania dla tynków wewnętrznych, cementowo-wapiennych zostały opisane PN-B-10100 „Roboty tynkowe. 
Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.” 
 
5.3.Opis ogólny. 

Do wykonywania tynków można przystąpić po zakończeniu procesu  osiadania i skurczu murów, tj. po upływie 4-6 
miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 
Przed przystąpieniem do robót tynkowych powinny być: 
- zakończone wszystkie roboty stanu surowego, 
- zakończone wszystkie roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 
- osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne (z wyjątkiem okien i drzwi aluminiowych). 
Tynki należy wykonywać w temp. nie niższej niż 5ºC i pod warunkiem, że w ciągu doby temperatura nie spadnie 
poniżej 0ºC. W niższych temperaturach można wykonywać roboty tynkarskie jedynie przy zastosowaniu 
odpowiednich środków zabezpieczających. 
Zaprawę cementowo-wapienną należy przygotować z użyciem cementu portlandzkiego i żużla. Do zaprawy należy 
stosować wapno sucho gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego lub wapna 
pokarbidowego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek wapna niegaszonego i bez 
zanieczyszczeń. 
Gaszenie wapna powinno być wykonana zgodnie z ustalonymi wcześniej wytycznymi przez kierownika budowy w 
nawiązaniu do wytycznych ITB w tym zakresie. 
Skład objętościowy zaprawy należy dobierać doświadczalnie, w zależności od marki zaprawy oraz rodzaju cementu i 
wapna. Orientacyjny skład zaprawy o konsystencji 10 cm wg stożka pomiarowego: 
 
Marka zaprawy  Cement : ciasto wapienne : piasek  Cement : wapno 
hydratyzowane: piasek  
 1,5   1 : 1 : 9     1 : 1 : 9 
    1 : 1,5 : 8    1 : 1,5 : 8  
                 1 : 2 : 10    1: 2 : 10 
 3   1 : 1 : 6     1 : 1 : 6 
    1 : 1 : 7     1 : 1 : 7 
    1 : 1,7 : 5    1 : 1,7 : 5 
 5   1 : 0,3 : 4    1 : 0,3 : 4 
    1 : 0,5 : 4,5    1 : 0,5 : 4,5 
 
Przy mieszaniu (mechanicznym lub ręcznym) należy najpierw mieszać składniki sypkie (cement, wapno sucho 
gaszone i piasek), aż do uzyskania jednorodnej mieszaniny, a następnie dodać wodę i w dalszym ciągu mieszać do 
uzyskania jednorodnej zaprawy. W przypadku stosowania dodatków sypkich należy je zmieszać na sucho z 
cementem przed połączeniem z pozostałymi składnikami sypkimi. W przypadku stosowania dodatków ciekłych (np. 
ciasta wapiennego) należy je rozprowadzić w wodzie przed dodaniem do składników sypkich. 
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Podłoże z elementów ceramicznych, pod wykonanie tynków, powinno być czyste i odtłuszczone, spoiny powinny 
być nie zapełnione zaprawą na głębokość 10-15 mm . Suche podłoże należy zwilżyć przed wykonaniem obrzutki. 
 
Tynki można wykonać w sposób ręczny lub mechaniczny. 
Obrzutkę grubości 3-4 mm , należy wykonać z zaprawy cementowo-wapiennej marki 3 lub 5, lub z zaprawy 
cementowej 1:1 
Narzut należy wykonywać wg pasów lub listew kierunkowych, z zaprawy cementowo-wapiennej, po związaniu 
obrzutki lecz przed jej stwardnieniem. Podczas wyrównywania należy warstwę narzutu dociskać pacą przesuwaną 
stale w jednym kierunku. Grubość warstwy narzutu powinna wynosić  
8-15 mm . 
Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu lecz przed jego stwardnieniem. 
Podczas zacierania warstw gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. Gładź należy wykonać z 
zaprawy cementowo-wapiennej. Piasek użyty do wykonania gładzi powinien być przesiany, o uziarnieniu 0,25-0,5 
mm . Gładź należy zacierać jednolicie, gładką pacą drewnianą. 
Świeżo wykonane tynki w czasie wiązania i twardnienia, tj. ok. 1 tygodnia, powinny być zwilżone wodą. 
 
6.KONTROLA JAKOŚCI 

Materiały użyte do przygotowania zaprawy powinny odpowiadać wymogom norm: 
Cement – PN-B-30000 “Cement portlandzki” lub PN-88/B-30001 „Cement portlandzki z dodatkami”. 
Wapno – PN-B-30020 „Wapno” , PN-B-6732-12 „Ciasto wapienne” 
Woda – PN-C-04630 „Woda celów budowlanych. Wymagania i badania” 
Kruszywo – PN-B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych” 
 
Zaprawy powinny odpowiadać wymogom norm PN-B-14504 „Zaprawy budowlane cementowe” 
 
Kontrola jakości tynków polega na stwierdzeniu zgodności ich wykonania z dokumentacją techniczną 
- Minimalna wymagana przyczepność tynku do podłoża wynosi 0,025 MPa 
- Dopuszczalne odchylenia dla tynków wewnętrznych III kat.: 

odchylenie powierzchni  tynku od płaszczyzny i krawędzi od linii prostej nie większej niż  
3 mm i w liczbie nie większej niż 3  na długość łaty kontrolnej 2 m, 

odchylenie powierzchni i krawędzi: 
- od kierunku pionowego: nie większe niż 2 mm/m i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniach do 3,5 m 

wysokości i nie więcej niż 6 mm w pomieszczeniach wyższych, 
- od kierunku poziomego: nie większe niż 3 mm/m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między 

przegrodami pionowymi, 
odchylenia przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji: nie większy niż 3 

mm/m, 
odchylenia promieni krzywizny od promienia projektowego 7 mm 
miejscowe nierówności o szerokości i głębokości 1 mm i długości do 50 mm w liczbie  

3 na 10 m2 tynku, 
Niedopuszczalne jest występowanie następujących wad: 

- wypryski i spęcznienia  wskutek obecności  cząstek wapna niegaszonego, 
- pęknięcia powierzchni , 
- wykwity soli w postaci nalotu, 
- trwałe zacieki na powierzchni, 
- odparzenia, odstawanie od podłoża; 
 
7.OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót tynkarskich 1 m2 

Zarówno Inżynier jak i wykonawca mogą żądać końcowego sprawdzenia dostarczonego materiału w przypadku 
wątpliwości. Żądanie wykonawcy musi być na piśmie. 
 
8.ODBIÓR ROBÓT 

8.1.Odbiór materiałów. 
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Przed rozpoczęciem wykonania tynku należy ustalić dokładną recepturę zaprawy, zależnie od parametrów  
dostarczonych na budowę składników, oraz sprawdzić stan podłoża. 
 
8.2.Odbiór podłoża 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić przed rozpoczęciem robót tynkarskich. Podłoże powinno być czyste, 
odtłuszczone, wolne od plam rdzy. Suche podłoże należy zwilżyć wodą.. Spoiny muru ceglanego powinny być nie 
wypełnione zaprawą na głębokość 10-15 mm od lica muru, spoiny ściany murowanej z bloczków na głębokość 2-3 
mm, podłoża betonowe należy naciąć dłutami. 
 
 
8.3.Odbiór wykonanych tynków  

Podczas odbioru należy sprawdzić m. in.: 
- zgodność ukształtowania powierzchni z dokumentacją techniczna, 
- odchylenia powierzchni i krawędzi oraz przecinających się płaszczyzn tynków, 
- gładkość i stan powierzchni – występowanie wykwitów, zacieków, pęknięć, wyprysków i spęcznień jest 

niedopuszczalne, 
- przyczepność tynków do podłoża (min. 0,025 MPa) 
Wykonane tynki powinny odpowiadać PN-70/B-10100 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 
odbiorze.” 
 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Roboty tynkarskie płatne są wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, która zawiera: 
- zakup materiałów,  
- transport na miejsce składowania na placu budowy, 
- transport do miejsca wykonywania prac, 
- ustawienie rusztowań i ich demontaż po wykonaniu prac, 
- obrabianie przebić, 
- przygotowanie podłoża, 
- osiatkowanie  bruzd C.O., 
- wykonanie  tynków, 
- osadzenie drobnych elementów, 
- wykonanie reperacji tynków, 
- uporządkowanie miejsca robót. 
 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE 

- Dz. U. nr 75/2002 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” 
 
Polskie normy : 

PN-B-04500 „Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych” 
 
PN-C-04630  „Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania”. 
 

             PN-B-10100  „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.” 
 
             PN-B-01300  „Cementy. Terminy i określenia.” 
 
             PN-B-04309 „Cement. Metody badań. Oznaczanie stopnia białości.” 
 
             PN-B-04320 „Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości.” 
 
             PN-B-04350 „Kamień wapienny i wapno niegaszone oraz hydratyzowane. Analiza chemiczna.” 
 

PN-B-04351 „Wapno niegaszone, suchogaszone i hydrauliczne. Oznaczenie cech 
fizycznych i wytrzymałościowych.” 
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12.3.TYNKI GIPSOWO-WAPIENNE 
 
1.WSTĘP 

1.1.Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków  
wewnętrznych gipsowo-wapiennych. 
1.2.Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
1.3.Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
tynków wewnętrznych gipsowo-wapiennych. 
1.4.Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne.  
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektów, ST i 
poleceniami Inżyniera. 
1.5.1.Wymogi formalne 

Wykonanie tynków wapienno-gipsowych , wewnętrznych  winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe 
doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość ich wykonania. 
Wykonawstwo tynków zgodne z wymaganiami norm. 
1.5.2.Warunki organizacyjne 

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z całością 
dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robót, wykonanym przez Inżyniera robót. 
Wszelkie ewentualne niejasności w  sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań 
przed przystąpieniem do robót. 
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być wykonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po 
uzyskaniu akceptacji Inżyniera, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań 
projektowych mogących mieć wpływ na nośność obiektów należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów. 
2.MATERIAŁY 

2.1.Zastosowane materiały 

Zastosowanym materiałem są zaprawy wapienno-gipsowe, przygotowane na budowie.  
Użyte do wykonania mas tynkarskich gips, wapno, piasek i woda, powinny odpowiadać wymaganiom norm 
przedmiotowych, w szczególności nie zawierać siarczanów, chlorków, organicznych domieszek. 
Wapno powinno posiadać wydany przez producenta atest. 
3.SPRZĘT 

Do tynkowania używa się betoniarki, kielni murarskich, ład drewnianych lub aluminiowych, pac drewnianych, 
plastikowych lub filcowych, poziomic itd. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 
4.TRANSPORT  I SKŁADOWANIE 

Materiały do wykonania tynków dostarczone mogą być dowolnym transportem, zapewniającym ochronę przed 
warunkami atmosferycznymi. Powinny być składowane w sposób zabezpieczający przed warunkami 
atmosferycznymi, w szczególności przed wilgocią i zanieczyszczeniami organicznymi. 
Wapno powinno być składowane na suchym podłożu, niedopuszczalny jest kontakt wapna z gruntem. Miejsce gdzie 
składowane jest wapno palone powinno być wyposażone w sprzęt gaśniczy, zgodnie z wymaganiami p.poż. Przy 
gaszeniu wapna należy zachować środki ostrożności zgodnie z wymaganiami bhp. 
Gips budowlany powinien być przechowywany w suchym magazynie, przy czym należy przestrzegać jego terminu 
przydatności, ponieważ zleżały traci wytrzymałość. 
5 .WYKONYWANIE ROBÓT 
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5.1.Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w 
jakich roboty będą wykonywane. 
5.2.Wymagania dla tynków wewnętrznych, wapienno-gipsowych zostały opisane PN-70/B-10100 „Roboty tynkowe. 
Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.” 
5.3.Opis ogólny. 

Do wykonywania tynków można przystąpić po zakończeniu procesu  osiadania i skurczów  murów, tj. po upływie 4-
6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 
Przed przystąpieniem do robót tynkowych powinny być: 

- zakończone wszystkie roboty stanu surowego 
- zakończone roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 
- osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne (z wyjątkiem okien i drzwi aluminiowych) 

Tynki należy wykonywać w temp. Nie niższej niż 5 C i pod warunkiem, że w ciągu doby temperatura nie spadnie 
poniżej 0 C. W niższych temperaturach można wykonywać roboty tynkarskie jedynie przy zastosowaniu 
odpowiednich środków zabezpieczających. 
Tynki wapienno-gipsowe charakteryzują się bardzo dobrą przyczepnością do podłoża, dużą odpornością 
mechaniczną i ładnym wyglądem. Wykonywane są z zapraw zawierających 150 – 200 kg gipsu na m3. 
Tynki wewnętrzne gipsowo-wapienne, należy wykonać jako dwuwarstwowe, pospolite, kat. III, składające się z 
obrzutki i narzutu. Tynki można wykonać w sposób ręczny lub mechaniczny. 
Podłoże z elementów ceramicznych, pod wykonanie tynków, powinno być czyste i odtłuszczone, spoiny powinny 
być nie zapełnione zaprawą na głębokości 10 – 15 mm. Suche podłoże należy zwilżyć przed wykonaniem obrzutki. 
Obrzutkę należy przygotować z zaprawy o proporcji: ciasto wapienne do gipsu do piasku jak 1: 0,5: 3, narzut z 
zaprawy o proporcji 1:0.3: 3. Przy tynkowaniu ścian dodatek gipsu powinien wynosić do 10%, a przy tynkowaniu 
stropów do 30% objętości wapna. 
Zacierane należy przeprowadzić możliwie szybko, ponieważ może wystąpić tzw. Zmacerowanie gipsu, powodując 
łuszczenie się tynku. 
Ze względu na szybkie wiązanie gipsu stosuje się opóźniacze wiązania. 
Wszystkie elementy stalowe, mogące mieć kontakt z zaprawą wapienno-gipsową należy zabezpieczyć przed 
korodującym działaniem gipsu. 
6.KONTROLA JAKOŚCI 

Materiały użyte do przygotowania zaprawy powinny odpowiadać wymogom norm: 
Wapno – PN-86/B-320 „Wapno”, PN-81/673212 „Ciasto wapienne”, 
Woda – PN-75/C-04630 „Woda do celów budowlanych. Wymagania i badanie”, 
Kruszywo – PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw mineralnych”, 
Gips – BN-87/6732-04 „Gips ceramiczny”. 
Zaprawa powinna odpowiadać wymogom normy PN-75/B-14505 „Zaprawy budowlane gipsowe i gipsowo-
wapienne” 
Kontrola jakości tynków polega na stwierdzeniu zgodności ich wykonania z dokumentacją techniczną. 
- Minimalna wymagana przyczepność tynku do podłoża wynosi 0,025 MPa. 
- Dopuszczalne odchylenia dla tynków wewnętrznych III kat:  

 odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny i krawędzi, od linii prostej nie większe niż 3 mm i w liczbie 
nie większej niż 3 na długości łaty kontrolnej 

 odchylenie powierzchni i krawędzi: 
- od kierunku pionowego: nie większe niż 2 mm/m i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniach do 3,5 m 

wysokości i nie więcej niż 6 mm w pomieszczeniach wyższych; 
- od kierunku poziomego: nie większe niż 3 mm/m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między 

przegrodami pionowymi; 
- odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji: nie większe niż  

3 mm/m; 
- odchylenie promieni krzywizny od promienia projektowanego 7 mm,  
- miejscowe nierówności o szerokości i głębokości 1 mm i długości do 50 mm w liczbie 3 na 10 m2 tynku, 
- nie dopuszczalne jest występowanie następujących wad: 

 wypryski i spęcznienia wskutek obecności cząstek wapna niegaszonego 
 pęknięcia powierzchni 
 wykwity soli w postaci nalotu 
 trwałe zacieki na powierzchni 
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 odparzenia, odstawanie od podłoża 
7.OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót tynkarskich 1 m2. 

Zarówno Inżynier jak i wykonawca mogą żądać końcowego sprawdzenia dostarczonego materiału w przypadku 
wątpliwości. Żądanie wykonawcy musi być na piśmie. 
8.ODBIÓR ROBÓT  

8.1.Odbiór materiałów. 

Przed rozpoczęciem wykonania tynku należy ustalić dokładną recepturę zaprawy, zależnie od parametrów  
dostarczonych na budowę składników, oraz sprawdzić stan podłoża. 
8.2.Odbiór podłoża 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić przed rozpoczęciem robót tynkarskich. Podłoże powinno być czyste, 
odtłuszczone, wolne od plam rdzy. Suche podłoże należy zwilżyć wodą.. Spoiny muru ceglanego powinny być nie 
wypełnione zaprawą na głębokość 10-15 mm od lica muru, spoiny ściany murowanej z bloczków na głębokość 2-3 
mm, podłoża betonowe należy naciąć dłutami. 
8.3.Odbiór wykonanych tynków  

Podczas odbioru należy sprawdzić m. in.: 
- zgodność ukształtowania powierzchni z dokumentacją techniczna, 
- odchylenia powierzchni i krawędzi oraz przecinających się płaszczyzn tynków, 
- gładkość i stan powierzchni – występowanie wykwitów, zacieków, pęknięć, wyprysków i spęcznień jest 

niedopuszczalne, 
- przyczepność tynków do podłoża (min. 0,025 MPa). 

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Roboty tynkarskie płatne są wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, która zawiera: 
- zakup materiałów,  
- transport na miejsce składowania na placu budowy, 
- transport do miejsca wykonywania prac, 
- ustawienie rusztowań i ich demontaż po wykonaniu prac, 
- obrabianie przebić, 
- przygotowanie podłoża, 
- osadzenie drobnych elementów, 
- przygotowanie zapraw, 
- wykonanie tynków z gotowej zaprawy, 
- wykonanie poprawek tynku, 
- uporządkowanie miejsca pracy. 

10.PRZEPSY ZWIĄZANE 

- Dz. U. nr 75/2002 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” 
- Polskie normy : 

PN-B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-01302  Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia 
PN-B-10105  Masy tynkarskie do wykonania pocienionych wypraw elewacyjnych. Wymagania i 
badania 
PN-C-04630  Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania. 

 PN-B-04351  Wapno niegaszone, suchogaszone i hydrauliczne. Oznaczanie cech fizycznych i 
wytrzymałościowych. 

 
 

 

 

 



 83

12.4.  ROBOTY OKŁADZINOWE 
 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru okładzin ściennych 
zewnętrznych i wewnętrznych. 
 
1.2. Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST. 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
okładzin ściennych zewnętrznych i wewnętrznych, mających cel ochronny, lub dekoracyjny, wykonanych z płytek 
ceramicznych, płytek gres, płytek klinkierowych. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami Inżyniera. 
 
1.5.1. Wymogi formalne. 

Wykonanie okładzin ściennych winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji 
tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. 
 
Wykonawstwo podłóg i posadzek zgodnie z wymaganiami norm. 
 
1.5.2. Warunki organizacyjne. 

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z całością 
dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robót, wykonanym przez Inżyniera robót. Wszelkie 
ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed 
przystąpieniem do robót. 
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko po 
uzyskaniu akceptacji Inżyniera, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań 
projektowych należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów. 
Okładziny wewnętrzne można wykonywać po upływie 4 miesięcy od zakończenia stanu surowego budynku, a 
okładziny zewnętrzne po upływie 6 miesięcy. 
 
2. MATERIAŁY 

2.1. Zastosowane materiały. 

Zastosowanym materiałem na okładziny zewnętrzne są płytki klinkierowe i płytki gres, na okładziny wewnętrzne 
płytki ceramiczne szkliwione . 
Płytki gres przeznaczone na okładziny zewnętrzne powinny charakteryzować się mrozoodpornością i nasiąkliwością 
2-8%, płytki klinkierowe powinny mieć ścisłą, spieczoną powierzchnię, odznaczać się mrozo-, i ognioodpornością, 
oraz nasiąkliwością nie przekraczającą 6%. 
Płytki ceramiczne szkliwione, przeznaczone na okładziny wewnętrzne, powinny mieć gładką i lśniącą powierzchnię 
licową, a stronę montażową – chropawą, żeberkowaną. Nasiąkliwość płytek nie powinna przekraczać 14%. 
Do mocowania okładzin będą stosowane zaprawy cementowe i kleje. 
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3. SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 
 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Płytki okładzinowe pakowane są w kartony lub zafoliowane pakiety, i dostarczane na paletach. Należy składować je 
w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, w dodatnich temperaturach, na równej i mocnej, poziomej posadzce. 
Do przewozu zaleca się stosowanie samochodów krytych plandeką, z otwieranymi burtami, przewożone płytki 
należy zabezpieczyć przed przesunięciem. 
Klejów przeznaczonych do wykonywania okładzin ściennych nie należy transportować i przechowywać w 
temperaturze poniżej 5ºC. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w 
jakich roboty będą wykonywane. 
 
5.2. Wymagania przy wykonaniu okładzin zostały opisane PN-B-10121 „Okładziny z płytek ściennych 
ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze.” oraz PN-B-12039 „Płytki ceramiczne. Płytki 
wykładzinowe uniwersalne, kamionkowe.” 
 
5.3. Opis ogólny. 

Do układania okładzin można przystąpić po zakończeniu procesu osiadania murów. Podłoże pod okładziny powinno 
być równe i gładkie. Temperatura powietrza przy mocowaniu okładzin nie powinna być mniejsza niż 5ºC. 
Bezpośrednio przed wykonywaniem robót podłoże powinno zostać oczyszczone z brudu i kurzu. Nie powinno być 
porysowane ani mieć złuszczonej powierzchni. Ewentualne rysy i pęknięcia należy zaprawić zaprawą cementową, 
nierówności należy wyrównać zaprawą o wytrzymałości nie niższej niż  
5 MPa, po uprzednim zwilżeniu podłoża. Przy nierównościach do 3 mm wystarczające jest nałożenie cienkiej 
warstwy wygładzającej np. tynku pocienionego lub kleju. 
Przed przystąpieniem do mocowania okładziny należy określić jej obrys, wyznaczyć położenie powierzchni, i 
określić położenie górnej krawędzi elementów w poszczególnych rzędach za pomocą naciągniętego sznura. Płytki 
powinny zostać posortowane, wstępnie należy rozplanować ich ułożenie na ścianie. 
 
5.3.1. Okładzina zewnętrzna z płytek klinkierowych lub płytek gres. 

Płytki do wykonania okładzin zewnętrznych można osadzić na podkładzie składającym się z 2-3 mm obrzutki z 
zaprawy cementowo-wapiennej marki 8 lub 5 i narzutu z zaprawy plastycznej marki 5 lub 3. Osadzenie elementów 
okładzinowych należy wykonać po stwardnieniu podkładu (16-20 godz.), zaczynając jej od dolnej krawędzi. Płytki 
przeznaczone do zamocowania powinny zostać namoczone. Płytki mocuje się nakładając na tylną powierzchnię taką 
samą zaprawę jak zaprawa podkładu i dociskając do podkładu. 
Można również mocować płytki na kleju. Powierzchnie pod okładanie na kleju powinny być pod względem 
równości i gładkości odpowiadać wymaganiom dla tynku dwuwarstwowego kl. III. Płytek mocowanych na kleju nie 
należy moczyć. Klej należy nakładać na podłoże warstwą ok. 2 mm, jednorazowo nałożona ilość kleju powinna 
zostać przykryta okładziną w czasie 15 min. Szerokość spoin nie powinna być większa niż 5 mm. W odstępach nie 
większych niż 3 m należy pozostawić szczeliny dylatacyjne o szerokości 2-3 mm. Wszelkie zabrudzenia powierzchni 
należy natychmiast usunąć. 
 
5.3.2. Okładzina wewnętrzna z płytek ceramicznych. 

Płytki do wykonania okładzin wewnętrznych będą mocowane na kleju, na dokładnie wyrównanym podłożu. Ściany 
powinny być czyste i odkurzone, a ewentualne ubytki wyrównane zaprawą cementową, ściany z płyt gipsowo-
kartonowych należy zagruntować rozrzedzonym klejem.. Układanie płytek rozpoczyna się od wyznaczenia 
rozmieszczenia płytek. Rozplanowanie płytek powinno być symetryczne względem otworów drzwiowych i 
okiennych. Przycinanie płytek należy ograniczyć do minimum. Układanie zaczyna się od najniższego pasa płytek na 
ścianie, opierając je na łatach drewnianych. Klej nanosi się na całą powierzchnię płytki warstwą  
gr. 1-1,5 mm. Grubość spoin powinna wynosić 2 mm. Narożniki okładzin należy wykończyć listewkami z pvc w 
kolorze harmonizującym z barwą okładziny. Po ułożeniu okładzinę należy wyspoinować i po stwardnieniu zmyć. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Płytki klinkierowe. 

Płytki klinkierowe przeznaczone do wykonania okładzin zewnętrznych powinny mieć ścisły, spieczony czerep, 
nieszkliwiony. 
Powinny odznaczać się następującymi cechami: 

– mrozo-, chemo-, i ognioodpornością, 
– nasiąkliwością nie większą niż 3%, 
– wytrzymałością na zginanie co najmniej 27 N/mm2, 
– twardością co najmniej 6 w skali Mohsa, 
– ścieralnością mniejszą niż 205 mm3. 

 
Tolerancje wymiarowe wynoszą: 

– długość płytki ±1%, 
– szerokość płytki ±1%, 
– grubość płytki ±10%, 
– prostoliniowość krawędzi ±0,6%, 
– płaszczyzna ±0,5%. 

 
6.2. Płytki gres. 

Podczas odbioru jakościowego płytek gres, przeznaczonych do wykonania okładzin należy sprawdzić: 
– zaświadczenie o jakości wystawione przez producenta, 
– gatunek dostarczonych płytek (płytki w I gatunku), 
– jednolitość barwy, 
– stan powierzchni (brak pęknięć i odprysków), 
– prawidłowość zachowania kształtu (nie może występować zwichrowanie, łukowatość, rombowatość 

płytek), 
– prawidłowość zachowania wymiarów. 

 
Płytki gres powinny odznaczać się następującymi cechami: 

– nasiąkliwością nie większą niż 3%, 
– wytrzymałością na zginanie co najmniej 27 N/mm2, 
– twardością co najmniej 6 w skali Mohsa, 
– ścieralnością mniejszą niż 150 mm3, 
– odpornością termiczną, 
– mrozoodpornością. 

 
Odchyłki wymiarów mogą wynosić: 

– długość i szerokość krawędzi ±0,6%, 
– grubość płytek ±5%, 
– prostoliniowość krawędzi ±0,5%, 
– prostopadłość ±0,6%, 
– wypaczenia krawędzi ±0,5%. 

 
Płytki powinny posiadać oznaczenia na powierzchni montażowej: symbol producenta i numer normy. Na 
opakowaniu powinny być umieszczone dane producenta, oznaczenie rodzaju płytek, wymiarów, barwy i gatunku. 
 
6.3. Płytki ceramiczne szkliwione. 

Podczas odbioru jakościowego płytek ceramicznych, przeznaczonych do wykonania okładzin wewnętrznych ścian 
należy sprawdzić: 

– zaświadczenie o jakości wystawione przez producenta, 
– gatunek dostarczonych płytek (płytki w I gatunku), 
– jednolitość barwy i wzoru, 
– stan powierzchni (brak pęknięć i odprysków szkliwa), 
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– prawidłowość zachowania kształtu (nie może występować zwichrowanie, łukowatość, rombowatość 
płytek), 

– prawidłowość zachowania wymiarów. 
 
Odchyłki wymiarów mogą wynosić: 

– długość krawędzi ±3 mm, 
– grubość płytek ±2 mm. 

 
Płytki powinny odznaczać się następującymi cechami: 

– nasiąkliwością max. 10%, 
– szkliwo odporne na nagłe zmiany temperatury w granicach 170ºC do 18 ±2ºC, 
– wytrzymałość mechaniczną na zginanie min. 15 N/mm2. 

 
Płytki powinny posiadać oznaczenia na powierzchni montażowej: symbol producenta, datę produkcji. Na 
opakowaniu powinny być umieszczone dane producenta, oznaczenie rodzaju płytek, wymiarów, barwy i gatunku. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót okładzinowych jest 1 m2. 
 
Zarówno Inżynier jak i wykonawca mogą żądać końcowego sprawdzenia dostarczonego materiału w przypadku 
wątpliwości. Żądanie wykonawcy musi być na piśmie. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór techniczny wykonanej okładziny ściennej obejmuje: 
– odbiór materiałów i akcesoriów pod względem ich jakości i atestacji, 
– odbiór podłoża w oparciu o protokoły odbioru robót poprzedzających, 
– odbiór gotowej okładziny. 

 
Podczas odbioru wykonanej okładziny należy sprawdzić: 

– przyleganie wykładziny do podkładu, poprzez lekkie opukiwanie w kilku miejscach (brak głuchego 
odgłosu wskazuje na dobre powiązanie okładziny z podłożem), 

– prawidłowość przebiegu spoin, poprzez naciągnięcie cienkiego sznura wzdłuż spoin i pomiar odchyleń 
z dokładnością do 1 mm, 

– prawidłowość ukształtowania powierzchni okładziny, poprzez przyłożenie w prostopadłych do siebie 
kierunkach łaty kontrolnej o długości 2 m i pomiar wielkości prześwitu z dokładnością do 1 mm, 

– szerokość styków i prawidłowość ich wypełnienia, wizualnie i poprzez pomiar z dokładnością do 0,5 
mm, 

– jednolitość barwy lub wzoru płytek. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Roboty okładzinowe płatne są wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, która zawiera: 
– zakup materiałów, 
– transport na miejsce składowania na placu budowy, 
– transport do miejsca wykonywania prac, 
– przygotowanie powierzchni podłoża, 
– wykonanie podkładu betonowego, 
– sortowanie płytek, 
– wykonanie narzutu podłoża zaprawą, 
– moczenie płytek, 
– ułożenie płytek z przyciśnięciem, 
– obrobienie wnęk, ościeży, itp., 
– spoinowanie powierzchni obligowanej, 
– oczyszczenie i zmycie płytek, 
– naprawę licowania po robotach pomocniczych, 
– uprzątnięcie miejsc pracy. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

-Dz. U. nr 75/2002 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.” 
 
-Polskie normy: 

PN-B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 

PN-B-12031 Płytki ceramiczne ścienne szkliwione. 
PN-B-12039 Płytki ceramiczne. Płytki wykładzinowe uniwersalne, kamionkowe. 
PN-EN 87: 1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i 

znakowanie. 
PN-EN 99: 1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie nasiąkliwości wodnej. 
PN-EN 100: 1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wytrzymałości na zginanie. 
PN-EN 101: 1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie twardości wg skali Mohsa. 
PN-EN 102: 1993 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Oznaczanie odporności na wgłębne 

ścieranie. Płytki nieszkliwione. 
PN-EN 103: 1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie cieplnej rozszerzalności liniowej. 
PN-EN 105: 1993 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Oznaczanie odporności na pęknięcia 

włoskowate. 
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13.ROBOTY MALARSKIE 

13.1ROBOTY MALARSKIE 
 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich. 
1.2. Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST. 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
prac malarskich mających cel ochronny, lub dekoracyjny. 
1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami Inżyniera. 
1.5.1. Wymogi formalne. 

Roboty malarskie powinny być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu 
robót i gwarantującemu właściwą jakość ich wykonania. 
Wykonawstwo oraz montaż konstrukcji zgodnie z wymaganiami norm. 
1.5.2. Warunki organizacyjne. 

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z całością 
dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robót, wykonanym przez Inżyniera robót. Wszelkie 
ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed 
przystąpieniem do robót. 
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko po 
uzyskaniu akceptacji Inżyniera, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań 
projektowych mogących mieć wpływ na nośność obiektów należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów. 
Prace malarskie na wysokości należy wykonywać z prawidłowo wykonanych rusztowań lub drabin. Równocześnie, 
zależnie od stosowanych materiałów, należy zachować odpowiednie środki ostrożności (odzież ochronna, okulary i 
maski ochronne, wentylacja pomieszczeń, zabezpieczenia p. poż.). Przy pracach malarskich muszą być przestrzegane 
przepisy p. poż. i BHP. 
2. MATERIAŁY 

2.1. Zastosowane materiały. 

Zastosowanym materiałem do malowania ścian we wnętrzach są farby akrylowe do wymalowań wewnętrznych, 
przeznaczone do stosowania na tynki cementowe, cementowo-wapienne, podłoża gipsowe, betonowe itp. Farby 
powinny odpowiadać obowiązującej normie PN-C-89440 i posiadać ocenę higieniczną PZH. 
Farby akrylowe charakteryzują się dobrą przyczepnością do podłoża, odpornością na uszkodzenia mechaniczne, 
ścieranie i detergenty. Tworzą gładkie powłoki o jedwabistym wyglądzie, pozwalają na dyfuzję pary wodnej. 
3. SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu pędzli, wałków, pistoletów natryskujących, lub innego sprzętu 
zaakceptowanego przez Inżyniera. 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Farby akrylowe dostarczane są w szczelnie zamkniętych pojemnikach o poj. 3-10 l, lub innych uzgodnionych z 
odbiorcą. Powinny być przechowywane w suchym miejscu, w temperaturze 5-30ºC. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
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5.1. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w 
jakich roboty będą wykonywane. 
5.2. Wymagania przy wykonywaniu robót malarskich zostały opisane PN-B-10280 „Roboty malarskie budowlane 
farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi.” oraz PN-B-10285 „Roboty malarskie budowlane 
farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.” 
Wszystkie użyte farby i lakiery muszą posiadać odpowiednie świadectwa dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie, oceny PZH i odpowiadać polskim normom. 
 
Przy robotach malarskich muszą zostać spełnione wymogi przepisów BHP i p. poż. W szczególności, przy 
wykonywaniu wymalowań materiałami zawierającymi lotne rozpuszczalniki lub rozcieńczalniki organiczne należy: 

– stosować odzież ochronną, 
– wewnętrzne roboty wykonywać przy otwartych oknach lub czynnej wentylacji mechanicznej, 

5.3. Opis ogólny. 

5.3.1. Malowanie farbami akrylowymi na podłożach z tynków cienkowarstwowych, tynków cementowo-
wapiennych, lub płyt gipsowo-kartonowych. 

Wewnątrz budynków pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po zakończeniu: 
– robót budowlanych i instalacyjnych (z wyjątkiem założenia opraw, przykryw kontaktów, wyłączników 

elektrycznych, przyklejania okładzin, białego montażu), 
– wykonania podkładów pod wykładziny podłogowe, 
– montażu ślusarki i stolarki, 

Drugie malowanie można wykonać po zakończeniu: 
– białego montażu, 
– ułożenia posadzek (z wyjątkiem posadzek z tworzyw sztucznych). 

Podłoże przeznaczone pod pokrycie farbami powinno być odtłuszczone i odpylone. Ściany powinny być równe i bez 
spękań. Ewentualne uszkodzenia należy wyrównać, zaszpachlować i zeszlifować, jeśli wymagana jest duża gładkość 
powierzchni. 
Nowe tynki można malować po 1-4 tygodniach, wilgotność tynków nie powinna przekraczać 4% (wg zaleceń 
producenta farby). 
Prace malarskie należy prowadzić w temperaturze 5-30ºC. 
Farbę można nanosić pędzlem, wałkiem lub metodą natrysku. 
Przed malowaniem farby należy dokładnie wymieszać. 
Do pierwszego malowania farbę należy rozcieńczyć wodą w ilości 20-30%. Kolejne warstwy można nakładać po 
wyschnięciu poprzednich, tj. 2-3 godzinach, używając farby o lepkości handlowej. Do pełnego pokrycia podłoża 
potrzebne jest 2 lub 3 krotne nałożenie farby. 
Do farb nie można dodawać farb klejowych, wapna, kredy i innych farb emulsyjnych. Farb akrylowych nie można 
nakładać na powierzchnie zgruntowane mlekiem wapiennym. 
Pomieszczenia po malowaniu farbami akrylowymi należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym czasie nadają się do 
użytkowania. 
Zabrudzone powłoki malarskie można zmywać wodą z dodatkiem detergentów. 
6. KONTROLA JAKOŚCI 

Sprawdzenie materiałów należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń o jakości 
materiałów wystawionych przez producentów oraz wyników kontroli, stwierdzających zgodność przeznaczonych do 
użycia materiałów z dokumentacją techniczną, z normami państwowymi lub świadectwami dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie. Materiały, których jakość jest niepotwierdzona odpowiednimi świadectwami powinny 
być zbadane przed użyciem. 
Farby gotowe powinny być przygotowane fabrycznie w postaci całkowicie przystosowanej do użycia na budowie. 
6.1. Farby akrylowe do wymalowań wewnętrznych na podłożach tynkowych. 

Farby akrylowe powinny charakteryzować się: 
– matowym wyglądem powłoki, 
– czasem schnięcia do 2 h, 
– wydajnością ok. 10 m2/dm3, 
– liczbą nanoszonych warstw 1-2, 
– odpornością na zmywanie – szorowanie > 5000 cykli, 
– gęstością ok. 1,5 g/cm3, 
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– odpornością na promienie UV, 
– dobrą przyczepnością. 

Sprawdzenie jakościowe stanu przygotowania podłoża-tynku należy dokonać po uzyskaniu protokołu odbioru tynku, 
bezpośrednio przed przystąpieniem do robót malarskich. Badanie podłoża należy przeprowadzić przy temperaturze 
min. 5ºC i wilgotności względnej powietrza max. 65%. 
Badanie powinno obejmować: 

– określenie stopnia skarbonizowania tynku wapiennego, cementowo-wapiennego, cementowego, 
poprzez zeskrobanie warstwy tynku o gr. 4 mm i zwilżenie zeskrobanego miejsca 1% roztworem 
alkoholowym fenoloftaleiny – jeżeli wystąpi zabarwienie ciemnoróżowe – tynk należy uznać za 
niedostatecznie skarbonizowany, 

– określenie utwardzenia przygotowanych tynków, poprzez kilkakrotne potarcie dłonią powierzchni i 
sprawdzenie czy z powierzchni nie osypują się ziarenka piasku, 

– nasiąkliwości poprzez spryskanie powierzchni kilkoma kroplami wody, przy małej nasiąkliwości 
ciemna plama może wystąpić po 3 sekundach. 

Sprawdzenia materiałów malarskich dokonuje się przed ich przekazaniem do magazynu, badając zgodność z 
normami przedmiotowymi w zakresie: 

– wstępnych prób technicznych wg PN-C-81503, 
– lepkości wg PN-C-81508, 
– stopnia wyschnięcia wg PN-V-81519, 
– przyczepności wg PN-C-81531, 
– krycia jakościowego wg PN-C-81536. 

Jeżeli w czasie składowania został przekroczony wyznaczony w świadectwie termin przydatności do użycia 
materiałów malarskich, mogą one zostać dopuszczone do zastosowania, pod warunkiem przeprowadzenia 
wszystkich wyżej wymienionych badań z wynikiem pozytywnym w stosunku do wymogów norm przedmiotowych. 
Sprawdzenie jakościowe stanu przygotowania podłoża należy dokonać pod kątem: 

– jakości odtłuszczenia, 
– mechanicznego usunięcia nierówności, 
– stopnia czystości powierzchni. 

Ocenę należy przeprowadzić po wykonaniu każdej czynności oraz dodatkowo przed malowaniem. 
Oceniać należy wizualnie, z odległości 33 cm od sprawdzanej powierzchni, przy świetle dziennym lub sztucznym 
żarówki o mocy 100 W. 

– Powierzchnia powinna być wolna od smarów, olejów, chłodziw, w razie wątpliwości należy 
przeprowadzić badanie zgodne z PN-H-97052. 

– Element nie powinien mieć zadziorów, odprysków od spawania, a spoiny równe i krawędzie 
zaokrąglone. 

– Ocenę stopnia czystości należy przeprowadzić zgodnie z PN-H-97050. 
7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest 1 m2. 
Zarówno Inżynier jak i wykonawca mogą żądać końcowego sprawdzenia dostarczonego materiału w przypadku 
wątpliwości. Żądanie wykonawcy musi być na piśmie. 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór robót malarskich obejmuje: 
– sprawdzenie atestacji farb i lakierów, oraz ich okresu trwałości, 
– sprawdzenie stanu przygotowania podłoża do malowania, na podstawie zapisów w dzienniku budowy, 
– ocenę jakościową wykonanych powłok. 

Ocenę jakościową robót malarskich należy przeprowadzać w temperaturze powietrza nie niższej niż 5ºC i przy 
wilgotności do 65%, w czasie pogody bezdeszczowej. Ocena powinna obejmować: 

– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłoki: 
równomierności rozłożenia farby, 
jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, 
braku prześwitu, plam, smug, skupisk pigmentu, odstających płatków powłoki, 
widocznych gołym okiem śladów pędzla, 

– sprawdzenie połysku powłoki, 
– sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie, poprzez lekkie, kilkakrotne potarcie powłoki szmatką 

w kontrastowym kolorze – nie powinny pozostawać ślady farbki na szmatce, 
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– sprawdzenie odporności na zarysowanie, 
– sprawdzenie odporności na uderzenie (zgodnie z normą państwową), 
– sprawdzenie grubości powłoki 

na elementach stalowych – przyrządami elektromagnetycznymi, 
na innych podłożach – zgodnie ze świadectwem dopuszczenia do stosowania w budownictwie 

– sprawdzenie twardości powłoki (metodą uproszczoną – po przesunięciu po niej osełki z 
drobnoziarnistego piaskowca nie powinny wystąpić widoczne gołym okiem z odległości  
0,5 m rysy, metodą ścisłą wg normy państwowej), 

– badanie przyczepności powłoki 
do tynku – poprzez próbę oderwania ostrym narzędziem, 
do podłoży metalowych – poprzez próbę przeprowadzoną wg normy na 3 stalowych płytkach 
kontrolnych, 

– sprawdzenie odporności na zmywanie wodą, po kilkakrotnym potarciu mokrą, miękką szczotką lub 
szmatką nie powinny pozostać na nich ślady farby, a na powłoce nie powinny wystąpić smugi ani 
zmiany w barwie, 

– sprawdzenie odporności na zmywanie wodą z mydłem, po co najmniej 5-krotnym potarciu powłoki 
mokrą namydloną szczotką i spłukaniu powłoki wodą, piana na szczotce nie powinna ulec zabarwieniu, 
a powłoka mieć jednakową barwę, 

– sprawdzenie nasiąkliwości powłoki malarskiej zgodnie z normami państwowymi lub świadectwami 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

Jeżeli wszystkie badania dadzą wynik pozytywny wykonane powłoki należy uznać za prawidłowe. Gdy 
którekolwiek z badań da wynik negatywny należy całkowicie lub częściowo odrzucić zakwestionowane roboty 
malarskie, oraz nakazać usunięcie powłok i ich powtórne prawidłowe wykonanie, lub poprawienie niewłaściwie 
wykonanych robót i powtórne przedstawienie ich do badań. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Roboty malarskie płatne są wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, która zawiera: 
 dla malowania farbami akrylowymi: 

– zakup materiałów, 
– transport materiałów do magazynu na placu budowy, 
– przygotowanie powierzchni, 
– zagruntowanie, 
– szpachlowanie i szlifowanie, 
– malowanie farbami akrylowymi, 
– uprzątnięcie miejsca wykonywania robót 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

-Dz. U. nr 75/2002 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.”; 
 
-Polskie normy: 

PN-B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami 
emulsyjnymi. 

BN-84/6117-05 Farby emulsyjne do wymalowań wewnętrznych. 
BN-77/6701-04 Materiały wykończeniowe stosowane w budownictwie. Oznaczenie trwałości barwy 

metodą przyspieszoną. 
 
-atesty i świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie dla zastosowanych farb i lakierów. 
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14.ROBOTY PODŁOGOWE 

14.1.POSADZKI Z PŁYTEK GRES 
 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru podłóg z posadzką z 
płytek gres, oraz posadzek z płytek gres na zewnątrz budynków. 
1.2. Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST. 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
podłóg z posadzką z płytek gres, oraz posadzek z płytek gres na zewnątrz budynków (wejścia, tarasy). 
1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami Inżyniera. 
1.5.1. Wymogi formalne. 

Wykonanie podłóg z posadzkami z płytek gres winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe 
doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. 
Wykonawstwo podłóg i posadzek zgodnie z wymaganiami norm (PN-B-10145). 
1.5.2. Warunki organizacyjne. 

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z całością 
dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robót, wykonanym przez Inżyniera robót. Wszelkie 
ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed 
przystąpieniem do robót. 
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko po 
uzyskaniu akceptacji Inżyniera, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań 
projektowych mogących mieć wpływ na nośność obiektów należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów. 
2. MATERIAŁY 

2.1. Zastosowane materiały. 

Zastosowanym materiałem do wykonania posadzek są płytki gres. 
Podłoże dla warstwy posadzkowej stanowi warstwa wylewki cementowej na warstwie izolacji cieplnej lub 
akustycznej, lub warstwa betonu na gruncie, odpowiadające pod względem wytrzymałości PN-B-04500. 
Płytki gres przeznaczone na posadzki powinny charakteryzować się niską nasiąkliwością i ścieralnością (kl. min. 
IV), antypoślizgowością, odpornością na uderzenia, płytki stosowane na zewnątrz budynków mrozoodpornością. 
Należy zastosować płytki 1 gatunku. 
Do mocowania płytek będą stosowane zaprawy klejowe, do wypełnienia spoin zostaną użyte gotowe masy do 
fugowania. Zaprawy klejowe i masy do fugowania charakteryzują się wodoodpornością, mrozoodpornością, 
łatwością zastosowania, niepalnością. Płytki, kleje i masy do fugowania powinny posiadać odpowiednia atesty. 
3. SPRZĘT 

Układanie płytek wykonuje się przy użyciu pacy zębatej, zaprawę klejącą przygotowuje się przy użyciu mieszadła 
wolnoobrotowego. Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Płytki pakowane są w kartony lub zafoliowane pakiety, dostarczane na paletach. Należy składować je w 
pomieszczeniach zamkniętych, suchych, na równej i mocnej, poziomej posadzce. Do przewozu zaleca się stosowanie 
samochodów krytych plandeką, z otwieranymi burtami. 
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Klejów przeznaczonych do wykonywania posadzek nie należy transportować i przechowywać w temperaturze 
poniżej 5ºC. 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w 
jakich roboty będą wykonywane. 
5.2. Opis ogólny. 

5.2.1. Podkład pod posadzkę z płytek gres. 

Podkład powinien być wykonywany, gdy temperatura w czasie 3 dni od wykonania podkładu nie spadnie poniżej 
5ºC. 
Podkłady pod posadzki z płytek gres powinny mieć wytrzymałość na ściskanie min. 12 MPa,  
Podkład posadzkę powinien być oddzielony od pionowych, stałych elementów budynku paskiem papy lub paskiem 
izolacyjnym, mocowanym punktowo do ścian. W podkładzie cementowym należy wykonać szczeliny dylatacyjne: 

– w miejscach dylatacji konstrukcji budynku, 
– oddzielające fragmenty podłogi o różnych wymiarach, 
– w miejscach styku podłóg o różnej konstrukcji, 
– przeciwskurczowe, dzielące powierzchnię podkładu na pola 6 x 6 m, o głębokości 1/3-1/2 grubości 

podkładu. 
Jeżeli przewiduje się spadek posadzki, podkład powinien być wykonany z założonym spadkiem. Zaprawę 
cementową należy przygotować przez mechaniczne zmieszanie składników wg określonej receptury. Zaprawa 
powinna mieć gęstą konsystencję. Zaprawę cementową należy układać bezzwłocznie po przygotowaniu między 
listwami kierunkowymi o wysokości równej wysokości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego 
zagęszczania z równoczesnym zatarciem i wyrównaniem powierzchni. Odchylenie powierzchni podkładu od 
płaszczyzny poziomej (lub pochylonej dla podkładu ze spadkiem) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5mm na całej 
długości lub szerokości pomieszczenia. W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymany w stanie 
wilgotnym. 
Podkład betonowy zbrojony powinien być wykonany z zastosowaniem zbrojenia z siatki lub prętów ułożonych 
krzyżowo, przy czym należy go wykonywać w dwóch warstwach tj. najpierw warstwę równą połowie grubości 
podkładu, a po ułożeniu zbrojenia uzupełnić mieszanką betonową do przewidywanej całkowitej grubości podkładu. 
5.2.2. Układanie posadzek. 

Do układania posadzek można przystąpić po zakończeniu robót budowlanych stanu surowego i robót tynkarskich, 
oraz robót instalacyjnych wraz z próbami ciśnieniowymi instalacji. Temperatura przy układaniu posadzek powinna 
wynosić 5-35ºC. 
Przed układaniem płytki nie powinny być moczone. Zaprawę klejową należy przygotować mieszając, zgodnie z 
recepturą producenta, suchą mieszankę z odmierzoną ilością wody. Otrzymana masa powinna być jednolita, bez 
grudek. Zaprawę klejową nanosi się na podłoże za pomocą pacy, przy układaniu posadzek na zewnątrz budynków 
(np. na balkonach i tarasach) zaleca się nałożenie zaprawy również na spodnią część płytki. Grubość nakładanej 
warstwy zaprawy nie powinna być większa niż 5-7 mm. Układanie płytek rozpoczyna się od ułożenia pojedynczych 
płytek wyznaczających poziom posadzki i pasów prostopadłych ustalających kierunki spoin. Grubość spoin powinna 
wynosić ok. 5 mm. Powinny one zostać po stwardnieniu i wyschnięciu zaprawy klejowej, oczyszczone i wypełnione 
odpowiednią masą do spoin o jednolitej barwie. Po zmatowieniu spoiny usuwa się nadmiar masy, a po wyschnięciu 
oczyszcza całą posadzkę. Posadzkę z płytek należy wykończyć wokół ścian cokolikiem z kształtek cokołowych, 
przyciętych płytek lub specjalną listwą z tworzyw sztucznych. 
6. KONTROLA JAKOŚCI 

Kontrola jakości robót przy wykonywaniu podłóg z posadzkami z płytek gres polega na sprawdzeniu wszystkich faz 
prac, konieczny jest stały i bezpośredni nadzór nad robotami personelu technicznego budowy i Inżyniera. 
Kontrola jakości powinna obejmować: 

– sprawdzenie materiałów pod względem ich zgodności z aktualnymi normami, dokumentacją techniczną 
i niniejszą ST, 

– sprawdzenie wykonania podkładu, 
– sprawdzenie poprawności wykonania posadzki z płytek gres. 

Podczas odbioru jakościowego płytek gres, przeznaczonych do wykonania posadzek należy sprawdzić: 
– zaświadczenie o jakości wystawione przez producenta, 
– gatunek dostarczonych płytek (płytki w I gatunku), 
– jednolitość barwy, 
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– stan powierzchni (brak pęknięć i odprysków), 
– prawidłowość zachowania kształtu (nie może występować zwichrowanie, łukowatość, rombowatość 

płytek), 
– prawidłowość zachowania wymiarów. 

Płytki gres powinny odznaczać się następującymi cechami: 
– nasiąkliwością nie większą niż 3%, 
– wytrzymałością na zginanie co najmniej 27 N/mm2, 
– twardością co najmniej 6 w skali Mohsa, 
– ścieralnością mniejszą niż 150 mm3, 
– odpornością termiczną, 
– mrozoodpornością. 

Odchyłki wymiarów mogą wynosić: 
– długość i szerokość krawędzi ±0,6%, 
– grubość płytek ±5%, 
– prostoliniowość krawędzi ±0,5%, 
– prostopadłość ±0,6%, 
– wypaczenia krawędzi ±0,5%. 

Płytki powinny posiadać oznaczenia na powierzchni montażowej: symbol producenta i numer normy. Na 
opakowaniu powinny być umieszczone dane producenta, oznaczenie rodzaju płytek, wymiarów, barwy i gatunku. 
Zaprawa klejowa przewidziana do wykonania posadzki, w postaci suchej mieszanki, gotowej do zastosowania po 
wymieszaniu z wodą powinna charakteryzować się: 

– mrozoodpornością, 
– elastycznością, 
– odpornością na wilgoć, 
– przyczepnością ok. 1,1 MPa, 
– czasem otwartego klejenia ok. 20 min., 
– czasem stygnięcia płytek na podłogach do 3 dni. 

Zaprawa do spoinowania powinna odznaczać się: 
– mrozoodpornością, 
– elastycznością, 
– odpornością na wilgoć, 
– czasem utwardzania do ok. 24 h. 

Zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania powinny posiadać świadectwa dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie i zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta, oraz atest PZH. 
7. OBMIAR ROBÓT 

Podłoża betonowe oblicza się w m3. 
Posadzki oblicza się w m2. 
Zarówno Inżynier jak i wykonawca mogą żądać końcowego sprawdzenia dostarczonego materiału w przypadku 
wątpliwości. Żądanie wykonawcy musi być na piśmie. 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór robót powinien być przeprowadzony w fazach odpowiadających kolejności wykonywanych robót 
ulegających zakryciu. 
Odbiór podkładu powinien być przeprowadzony w następujących etapach: 

– po ułożeniu warstwy materiału izolacyjnego, 
– podczas układania podkładu, 
– po całkowitym stwardnieniu podkładu. 

Odbiór podkładu powinien obejmować sprawdzenie: 
– jakości zastosowanych materiałów, 
– grubości podkładu w dowolnych 3 miejscach, 
– równości, zgodności z założonym spadkiem i zachowania dopuszczalnych odchyłek płaszczyzny 

podkładu: ±2 mm/m i ±5 mm na całej długości lub szerokości, 
– prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych w podkładzie, 
– poprawności wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych. 

Odbiór posadzki powinien obejmować: 
– ocenę wyglądu zewnętrznego, 
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– sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni – posadzka powinna stanowić równą, gładką 
powierzchnię o nachyleniu zgodnym z projektem, 

– dopuszczalne nierówności mogą wynosić max. 5 mm na długości 2 m łaty, 
– dopuszczalne odchylenie posadzki od płaszczyzny założonego spadku nie może być większe niż ±5 

mm na całej długości pomieszczenia, 
– spoiny powinny przebiegać prostoliniowo, ich odchylenie może wynosić max. 2 mm/m i max. 3 mm na 

całej długości pomieszczenia, 
– sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem, 
– ocenę prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych w posadzce. 

Odbiór końcowy robót podłogowych powinien obejmować: 
– ocenę zgodności wyglądu wykonanej podłogi z dokumentacją techniczną, 
– jakości zastosowanych materiałów, 
– sprawdzenie dotrzymania warunków wykonywania prac na podstawie zapisów w dzienniku budowy. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Roboty przy wykonywaniu podkładu płatne są wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, która zawiera: 
– zakup materiałów, 
– transport na miejsce składowania na placu budowy, 
– transport do miejsca wykonywania prac, 
– oczyszczenie i zagruntowanie podłoża, 
– wykonanie podkładu betonowego. 

Roboty przy wykonywaniu posadzek z płytek gres płatne są wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, która 
zawiera: 

– zakup materiałów, 
– transport na miejsce składowania na placu budowy, 
– transport do miejsca wykonywania prac, 
– przycięcie tynku, 
– oczyszczenie i zagruntowanie podłoża, 
– wymierzenie i ustalenie punktów wysokościowych, 
– sortowanie płytek, 
– przycięcie i dopasowanie płytek, 
– obrobienie wnęk, przejść i pilastrów, 
– wyrobienie załamań, 
– wypełnienie spoin, 
– oczyszczenie płytek, 
– umycie posadzki i cokolika, 
– uprzątnięcie miejsc pracy. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

-Dz. U. nr 75/2002 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.” 
-Polskie normy: 

PN-B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych, klinkierowych, lastrykowych. Wymagania i badania 
przy odbiorze. 

PN-EN 87: 1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i 
znakowanie. 

PN-EN 99: 1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie nasiąkliwości wodnej. 
PN-EN 100: 1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wytrzymałości na zginanie. 
PN-EN 101: 1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie twardości wg skali Mohsa. 
PN-EN 102: 1993 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Oznaczanie odporności na wgłębne 

ścieranie. Płytki nieszkliwione. 
PN-EN 103: 1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie cieplnej rozszerzalności liniowej. 
PN-EN 163: 1994 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-B-06256 Beton odporny na ścieranie. 
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14.2. POSADZKI Z PARKIETU  
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem posadzki z parkietu. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Ogólna specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem parkietu dębowego. 
Zakres robót do wykonania obejmuje: 
- ułożenie posadzki z parkietu, szlifowanie i lakierowanie parkietu. 
1.4. Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami 
2. MATERIAŁY 
2.1.Nawierzchnia z parkietu 
Materiał do wykonania nawierzchni z parkietu : 
- klepka parkietowa dębowa stosowana na nawierzchnie podłóg sportowych wg. PN- 
87/D-9400I o wym. 350x70x22 mm lub zbliżony o gr 22 mm 
- lakier podkładowy oraz lakier przeznaczony do profesjonalnego stosowania przy 
wykańczaniu drewnianych podłóg sportowych 
Wszystkie nowo zakupione materiały muszą posiadać: 
- deklaracje Zgodności z Polską Normą, 
- atesty higieniczne, 
- deklarację zgodności drewna potwierdzone przez producenta. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu , który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Rodzaj , liczba i wydajność 
sprzęt powinna gwarantować wykonanie robót w wymaganej jakości w przewidzianych terminach 
4. TRANSPORT 
4.1. Transport materiałów 
Zaleca się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W 
czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich 
uszkodzenie. W przypadku dużych "ilości materiałów zalecane jest użycie do załadunku i 
rozładunku ładunku urządzeń mechanicznych. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.2 Wymagane warunki przy montażu podłogi 
5.2.1. Plac budowy 
Miejsce robót należy opróżnić, posprzątać i zapewnić prawidłowe oświetlenie. Wszystkie 
otwory okienne i drzwiowe zamykane i szczelne. Zainstalowany i sprawdzony być musi system 
ogrzewania, a w czasie sezonu grzewczego budynek sali musi być ogrzewany. Zakończone muszą 
być wszystkie prace mokre (np.: elementy wylewane z betonu, tynki, powłoki malarskie itp.), które 
mogą wprowadzić wilgoć do miejsca montażu konstrukcji drewnianej. Również wszystkie prace 
budowlane i instalacyjne w obrębie świetlicy powinny być zakończone. 
5.5.2.Warunki klimatyczne 
Temperatura pomieszczeń w trakcie montażu min. 15°C. Wilgotność powietrza zarówno w 
trakcie montażu jak i eksploatacji musi zawierać się w granicach 40-65% i nie może ulegać dużym, 
gwałtownym wahnięciom. 
5.2.3.Nawierzchnia z parkietu 
Przedmiotem opracowania jest podłoga  z klepki dębowej parkietowej. 
Technologia 
1. Wyrównanie podłoża 
2. Zagruntowanie podłoża. 
3.  Umocowanie parkietu do podłogi z zastosowaniem kleju do parkietów. 
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4.  Szlifowanie nawierzchni papierem o odpowiedniej granulacji 
5.  Szpachlowanie poprzez rozprowadzenie blachą masy szpachlowej, wykonanej z 

lakieru podkładowego „ Capon" i pyłu drzewnego, pochodzącego z szlifowania. 
6.  Rozprowadzenie lakieru podkładowego typu „Capon”. 
7. Rozprowadzenie wałkiem pierwszej warstwy lakieru nawierzchniowego. 
8.  Rozprowadzenie wałkiem drugiej warstwy lakieru nawierzchniowego. 
Czasy schnięcia kolejnych etapów w prawidłowych warunkach klimatycznych 
1. Po szpachlowaniu - ok. 5 godzin. 
2. Po pierwszej warstwie lakieru podkładowego nałożonej blachą- ok. 1 godziny. 
3. Po drugiej warstwie lakieru podkładowego nałożonej  wałkiem - ok. 3 godzin. 
4 Po pierwszej warstwie lakieru - ok. 8 godzin. 
Czas utwardzenia powłoki ok. 14 dni, po tym czasie można eksploatować podłogę po wykonaniu 
pierwszej konserwacji. 
5.3.Warunki użytkowania i codzienna pielęgnacja nawierzchni parkietu 
Wykonawca podłogi musi dostarczyć użytkownikowi dokładny opis warunków gwarancji, 
użytkowania i pielęgnacji wykonanej nawierzchni z parkietu. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem podłóg, badaniom powinny 
podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót 
Wszystkie materiały muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat 
technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej i 
wytycznych producenta. 
Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację 
zgodności stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i 
aprobatach. 
- sprawdzenie równości podkładu , które przeprowadza się przykładając w dowolnych 
miejscach i kierunkach 2-metrową łatę, 
- sprawdzenie spadków podkładu pod podłogi za pomocą 2-metrowej łaty i poziomnicy; 
pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1 mm 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i 
przeciwskurczowych dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości 
- sprawdzenie wytrzymałości  i suchości podkładu metodami nieniszczącymi. 
Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez 
inspektora nadzoru. 
6.2. Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania podłogi z SST w 
zakresie każdego fragmentu prac. Prawidłowość wykonania wywiera wpływ na prawidłowość 
dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywanych 
robót, rodzaju poszczególnych warstw oraz innych robót "zanikających". 
6.3. Badania w czasie odbioru robót 
- Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich 
wymagań dotyczących wykonanych podłogi a w szczególności: 
- zgodności z SST 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości przygotowania podłoża, 
- jakości (wyglądu) powierzchni podłóg, 
- prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych 
przed przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania. 
Zakres czynności kontrolnych dotyczący wykładzin podłóg powinien obejmować: 
- sprawdzenie prawidłowości ułożenia 
- sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 
m przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit 
- pomiędzy łatą a badaną powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1 mm, 
7. OBMIAR ROBÓT 
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7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiaru robót dokona się wg stanu powykonawczego przyjmując wymiar w licu ścian 
wewnętrznych sali w stanie wykończonym 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanych i odebranych podłóg. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Kontrola przy odbiorze dotyczy: 
• ilości wykonanych prac 
• rodzaju użytych materiałów, 
• grubości poszczególnych warstw 
• wyglądu zewnętrznego podłogi oraz jej równości, 
• szerokości i prostolinijności spoin, 
• dokładność i staranność wykonania podłóg zarówno na całej powierzchni (barwa, wzór, 
szlif, powłoka lakiernicza, malarska pasów boisk itp.) jak i przy ścianach, w stykach z 
innymi podłogami lub z innymi elementami budynku. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Zgodnie z projektem umowy będącym załącznikiem Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia 
10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE 
- klepka parkietowa dębowa stosowana na nawierzchnie podłóg sportowych wg. PN- 
87/D-9400I, 
- art.10 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. O wyrobach budowlanych Dz.U. z 2004r. Nr 92, 
poz.881, 
- Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych tom I 
Budownictwo Ogólne część 4 dział 25.5 „Wykonanie posadzek z materiałów drzewnych" 
pkt.25.5.1. „Posadzki deszczułkowe", 
- PN-89/D-94002 - deszczułki posadzkowe lite, 
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15. PLAC ZABAW  

1.Wstęp 

1.1.Przedmiot ST 

Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru placu zabaw. 
1.2.Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3.Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
placu zabaw.  
1.4.Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji 
Wymagania Ogólne. 
1.5.1.Wymogi formalne 

Wykonanie placu zabaw winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego 
typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. 
1.5.2.Warunki organizacyjne 

Przed przystąpieniem do robót wykonawca oraz nadzór techniczny winny się zaznajomić z całością dokumentacji 
technicznej, oraz projektem organizacji robót. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy 
wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót. 
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane tylko po uzyskaniu akceptacji Inżyniera. 
2.Materiały. 

2.1.Zastosowane materiały 

- urządzenia do wyposażenia placu zabaw; 
- akcesoria; 
- elementy do zakotwienia urządzeń w gruncie; 
3.Sprzęt. 

Roboty można wykonywać przy użyciu specjalistycznego sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera.-  
4.Transport. 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je zabezpieczyć przed uszkodzeniem.   
Przewozić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
5.Wykonywanie robót. 

5.1.Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w 
jakich roboty będą wykonywane. 
5.2.Wymagania przy  dostarczeniu urządzeń i wykonywaniu placu zabaw 

1. Certyfikat bezpieczeństwa 
2. Atest Higieniczny PZH 
3. Karta techniczna systemu 
4. Autoryzacja producenta systemu 
5. Deklaracja zgodności (dokument odbiorowy) 

 
5.3.Opis ogólny: 



 100 

Dostawa i montaż karuzeli np. Tola –Interflora- karuzela pozioma. Element obrotowy osadzony na łożyskach 
zamkniętych nie wymaga konserwacji. Elementy ruchome wykonane w sposób gwarantujący bezpieczeństwo 
użytkowania-brak ostrych krawędzi, zabezpieczenie elementów nakładkami gumowymi itp. Minimum 4 siedziska. 
Dostawa i montaż huśtawki wagowej np.SHW– Interflora, rama drewniana. 
Dostawa i montaż płotków do przeskoków np. Interflora, 4 ramy.  
Dostawa i montaż sprężynowców np. SPR, Interflora, przeznaczone dla dzieci w wieku 3 -8 lat, wyposażone w 
uchwyty do trzymania oraz jedno siedzisko .Związana trwale z betonowym bloczkiem fundamentowym za pomocą 
stalowej sprężyny malowanej proszkowo. 
Dostawa i montaż piaskownicy drewnianej 3,4x3,4m np.  B4-Interflora. 
Ławki długości 195cm. Ławki wykonane z prefabrykowanych elementów żelbetowych z siedziskiem z drewna 
szlifowanego i impregnowanego oraz lakierowanego . Ławki montowane jako wkopywanie żelbetowego trzpienia 
stopy żelbetowej w grunt na głębokość min 50 cm. Elementy drewniane nie mogą posiadać sęków i nierówności. 
Ławki bez oparcia. Ławka antywandalowa. 
 
6.Standard wykonania: 
Drewno: tarcica iglasta w kształcie okrąglaków i pół okrąglaków impregnowanych metodą 
ciśnieniowo- próżniową środkiem np.ADOLIT. 
Urządzenie montowane w podłożu na stopach stalowych ocynkowanych w fundamencie prefabrykowanym lub 
wykonywanym na miejscu. 
Wszystkie połączenia urządzeń wykonane z elementów nierdzewnych. 
 
Uwaga ! 
Na placu zabaw winien zostać umieszczony regulamin placu zabaw jako piktogram graficzny i opisowy. 
 
7.Obmiar robót 

Jednostką obmiaru jest  
 1 szt dla urządzeń; 

 
8.Odbiór robót 

Podczas odbioru końcowego należy sprawdzić m.in.: 
- gwarancje bezpieczeństwa urządzeń, dopuszczenia do użytkowania itp 
- podstawowe wymiary geometryczne 
- materiały z jakich wykonane są urządzenia, 
- kompletność dostaw i jakość montażu, 
- inne parametry urządzeń. 
- równość podłoża, 
- uporządkowanie terenu. 
 
9.Podstawa płatności 

- zakup materiałów i urządzeń, 
- transport na budowę, 
- składowanie na placu budowy, 
- transport materiału i sprzętu na miejsce wykonania robót, 
- rozpakowanie, przegląd, segregowanie materiałów i akcesoriów, 
- montaż urządzeń, 
- wykonanie nawierzchni, 
- oczyszczenie i uporządkowanie stanowiska pracy, 
- zgodność z umową. 
 
10.Przepisy związane 
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PN-PE 1177 nawierzchnia placów zabaw, 
PN-87/6774-04-piasek; PN-85/B-04500,PN-88/B-06250-beton B-20, 
PN-PE 1176-1 wyposażenia pl. zabaw. Ogólne wymagania bezp. i met. badań., 
PN-PE 1176-7 wyposażenie placów zabaw. Wytyczne instalowania, sprawdzania, 
konserwacji i eksploatacji oraz Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych i montażowych-
wydanie MBiPMP 1997 w zakresie wykonania „małej architektury ogrodowej” 
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16. OGRODZENIE 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Nazwa zamówienia 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem ogrodzenia teremu. 
1.2. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru: 
Ogrodzenia panelowego 
Ogrodzenia z siatki ocynkowanej 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.4. Informacje o terenie budowy 
Zgodnie z dokumentacją podstawową. 
1.5. Określenia podstawowe 
Siatka metalowa - siatka wykonana z drutu stalowego-pleciona, mocowana do słupków. 
Ogrodzenie panelowe systemowe - ogrodzenie składające się z paneli z wykonanych technologią 
spawania  kształtowników stalowych, słupków montażowych, systemu mocowań oraz prefabrykowanej 
podmurówki. 
Pozostałe określenia zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w dokumentacji podstawowej. 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Zgodnie z dokumentacja podstawową 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogrodzenie z paneli zgrzewanych. 
Panele ogrodzeniowe o wysokości 1,50m wykonane z prętów stalowych spawanych ze sobą. 
System montażu paneli na słupach o profilu zamkniętym 100x100 mm za pomocą skręcania na śruby. 
Podstawowy rozstaw osiowy słupków 3,10m.  
Słupki utwierdzane w monolitycznym fundamencie betonowym B20. 
Cokół prefabrykowany betonowy w rozwiązaniu systemowym. 
Elementy stalowe ogrodzenia zabezpieczone antykorozyjnie powłoką cynkową, przez proces 
cynkowania ogniowego zgodnie z normą EN-ISO 1491 [DIN 50976]. 
W ogrodzeniu wykonać bramę wjazdową i furtkę ze stali ocynkowanej. 
2.2. Ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych 
Ogrodzenie z siatki stalowej ocynkowanej wysokości 150cm. Siatka ocynkowana o oczkach 6x6cm ,gr. drutu 
3,7mm. Ogrodzenie na słupkach z rury stalowej ocynkowanej  fi 5cm gr. ścianki 3mm. Przy wykonaniu ogrodzenia 
używać systemowych akcesoriów takich jak :słupki podporowe, napinacze ,przelotki , naciągacze i inne niezbędne 
do prawidłowego wykonania ogrodzenia, zgodnie z wymaganiami systemu. 
Podstawowy rozstaw osiowy słupków 2,50m. 
W ogrodzeniu wykonać bramę wjazdową i furtkę ze stali ocynkowanej. 
3. SPRZĘT 
Wykonawca może używać dowolnego sprzętu pod warunkiem zachowania wymaganej jakości 
robót i dotrzymaniu terminów umownych. 
4. TRANSPORT 
Transport materiałów dowolnymi środkami transportu pod warunkiem zapewnienia realizacji 
robót zgodnie z dokumentacja projektową, SST i umową. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wykonanie dołów pod słupki 
Słupki mocować w fundamencie betonowym zgodnie z projektem. 
5.2. Ustawienie słupków 
Słupki, bez względu na rodzaj i sposób osadzenia w gruncie, powinny stać pionowo w linii 
ogrodzenia, a ich wierzchołki powinny znajdować się na jednakowej wysokości. Słupki dokładnie 
obetonować do poziomu terenu betonem B20. 
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Słupki do siatki ogrodzeniowej powinny być przystosowane do umocowania na nich drutu 
Naciągowego i innych akcesoriów potrzebnych do prawidłowego wykonania ogrodzenia. 
5.3. Rozpięcie siatki ogrodzeniowej 
Siatka powinna być napięta sztywno, jednak tak, aby nie ulegały zniekształceniu jej oczka. 
Siatka powinna być rozpięta na wysokości do 5 do 10 cm nad terenem. 
5.4. Montaż ogrodzenia panelowego 
Prace wykonać zgodnie z instrukcją producenta wybranego systemu ogrodzeń z zachowaniem 
wymiarów z dokumentacji projektowej. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogrodzenia 
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent posiada 
świadectwo dopuszczenia lub atest na materiały użyte do wykonania ogrodzeń. 
W czasie wykonywania ogrodzenia należy zbadać: 
zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia 
zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów 
prawidłowość wykonania dołów pod słupki 
poprawność ustawienia słupków 
prawidłowość wykonania ogrodzenia [wysokość ogrodzenia, naprężenie siatki, 
prawidłowość montażu paneli 
rozstaw słupków i ich zabetonowanie. 
6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót 
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach 
zostaną przez Inspektora odrzucone i nie dopuszczone do zastosowania. 
Wszystkie elementy robót nawierzchniowych lub odcinki ogrodzenia, które wykazują 
odstępstwa od postanowień SST zostaną rozebrane i ponownie wykonane na koszt 
Wykonawcy. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową ogrodzenia jest m [metr]. Obmiar polega na określeniu rzeczywistej 
długości ogrodzenia, wyłączając bramę i furtkę, dla której jednostka obmiarową jest 1 komplet. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych napraw 
wadliwie wykonanego ogrodzenia. 
Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiarów i badań z bieżącej kontroli 
materiałów i robót. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płatność za wykonane prace należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości 
zastosowanych materiałów i robót w oparciu o wynik pomiarów i badań. 
Nawierzchnie 
Cena 1 m ogrodzenia obejmuje: 
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
dostarczenie na miejsce wbudowania elementów konstrukcji ogrodzenia oraz materiałów 
pomocniczych, 
ustawienie ogrodzenia systemowego z paneli oraz ogrodzenia z siatki 
uporządkowanie terenu, 
przeprowadzenie badań i pomiarów kontrolnych. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i 
badania przy odbiorze 
PN-M-80026 Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia 
PN-M-82054 Śruby, wkręty i nakrętki stalowe ogólnego przeznaczenia 
wymagania i badania 
PN-M-82054-03 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne śrub i wkrętów 
BN-83/5032-02 Siatki metalowe. Siatki plecione ślimakowe 
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II.INSTALACYJNO-SANITARNE: 
17.INSTALACJA WEWNĘTRZNA WOD-KAN  

17.1.MONTAŻ INSTALACJI WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ. 
 
1. ZAKRES ROBÓT. 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i  odbioru robót 
związanych z wykonaniem instalacji wewnętrznych dla potrzeb przekształcenie gminnego obiektu sportowej 
rekreacji dziecięcej i młodzieżowej na publiczny plac zabaw wraz ze świetlicą wiejską w Chwałkowie. 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacje Techniczne są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania wewnętrznych instalacji sanitarnych: 

instalacji wody zimnej, 
instalacji wody ciepłej, 
kanalizacji sanitarnej,  
instalacji  ogrzewania, 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Dokumentacji Projektowej. Instalacje powinny być wykonywane 
zgodnie z:Polskimi Normami (PN), 
Obecnie obowiązującym Prawem Budowlanym i wymaganiami wszelkich władz lokalnych, przepisów i regulacji 
terenowych, 
Prace montażowe wykonać zgodnie z Wymaganiami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – 
Montażowych T. II Instalacje Sanitarne i Przemysłowe  
2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne 
Materiały stosowane do wykonania wewnętrznej instalacji zostały wyszczególnione w Dokumentacji Projektowej 
Dopuszcza się zmianę materiałów i elementów składowych instalacji  oraz technologii wykonania pod warunkiem 
uzyskania zgody projektanta branżowego ww. instalacji. 
2.2. Rodzaje materiałów 
Materiały zgodnie z opracowana dokumentacja projektową. 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych 
oraz w czasie transportu, załadunku i  wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę 
powinien uzyskać akceptację Inżyniera Budowy i musi spełniać wymogi stawiane odnośnymi przepisami. Liczba i 
wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera Budowy w terminie przewidzianym kontraktem. Sprzęt powinien mieć 
ustalone parametry techniczne i powinien być ustawiony zgodnie z  wymaganiami producenta oraz stosowany 
zgodnie z jego przeznaczeniem. Maszyny i  urządzenia można uruchomić dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu 
technicznego i działania. Należy je zabezpieczyć przed możliwością uruchomienia przez osoby niepowołane. 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Specyfikacji Ogólnej Wykonania i Odbioru Robót” pkt 2.4. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1. Instalacja wody zimnej. 
            W nowoprojektowanym obiekcie źródłem wody będzie projektowane przyłącze wody. Do budynku 
zaprojektowano przyłącze średnicy dn32. Zestaw wodomierzowy zaprojektowano w pomieszczeniu gospodarczym. W 
skład zestawu wodomierzowego wchodzi wodomierz główny dn15, zawory odcinające dn25 i zawór antyskażeniowy 
dn25. Woda w budynku używana będzie do celów sanitarno-higienicznych.  
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5.2. Instalacja ody ciepłej. 
Ciepła woda realizowana będzie poprzez dwa przepływowe podgrzewacze wody. Jeden będzie zamontowany w 
pomieszczeniu wc –np. EPJ Optimus o mocy 3,5kW i obsługiwać będzie jedną umywalką, a drugi np.EPPV Bonus o 
mocy 15kW,w pomieszczeniu kuchni, obsługiwać będzie dwie umywalki i zlew. 
Materiał. 
Instalację wodociągową (woda zimna, woda ciepła) wykonać z rur PP o połączeniach zgrzewanych. Rozprowadzenia 
i podejścia pod urządzenia z rur i łączników również PP-3.  
Pozostałą instalację, także wszystkie podejścia do punktów poboru wody, miski ustępowej, baterii umywalkowej 
zgodnie z PN-81/B-10700/01 poz. 2.4. i PN-88/B-01058 wykonać z rur PP-3.  
Wodę zimną z rur PP-3, PN 10, wodę ciepłą  z rur PP-3 z wkładką Stabi, PN 20. Podejścia pod punkty czerpalne 
prowadzić pod tynkiem, stosując uchwyty z PVC z kołkami rozporowymi do ich mocowania. Rury prowadzone w 
bruzdach i w posadzce prowadzić w rurach osłonowych Peszel, aby umożliwić ewentualne wydłużenia termiczne. 
Średnice rur PP – R/AL./PP-R PN 20 – rury zespolone AQUAtherm. 
woda zimna – rury AQUAtherm – PN 10 (SDR6), 
woda ciepła– rury zespolone AQUAtherm – Stabi PN 20 – PP-R w połączeniu z aluminium (PP-R/AL./PP-R)  
 

Średnica  Grubość 
ścianki 

Średnica 
wewn. (d) całkowite (s) całkowite 

d  s  di  dg  sg  
Dane rury 

mm  mm  mm  mm  mm  

           16 x 2,2  mm 
           20 x 2,8  mm 
           25 x 3,5  mm 
           32 x 4,5  mm 
           40 x 5,6  mm 
           50 x 6,9  mm 
           63 x 8,7  mm 
           75 x10,4 mm 
           90 x12,5 mm 

 
16,0 
20,0 
25,0 
32,0 
40,0 
50,0 
63,0 
75,0 
90,0 
 

 
2,2 
2,8 
3,5 
4,5 
5,6 
6,9 
8,7 
10,4 
12,5 
 

 
11,6 
14,4 
18,0 
23,0 
28,8 
36,2 
45,6 
54,2 
65,0 
 

 
17,6 
21,6 
26,8 
33,8 
42,0 
52,0 
65,0 
77,0 
92,0 
 

3,0 
3,6 
4,4 
5,4 
6,6 
7,9 
9,7 
11,4 
13,5 

 
Wszystkie rury z PP stosowane w instalacjach muszą być trwale znakowane przez producenta: 

- średnica zewnętrzna x grubość ścianki, 
- numer normy, 
- znak identyfikacyjny producenta, 
- data produkcji. 

W miejscach przejść przez stropy i ściany stosować tuleje ochronne stalowe dla PP. Przyjąć zasadę 
stosowania mocowań stałych za rozgałęzieniami.  

Na podejściu do miski ustępowej  przewidziano elastyczne złącze antywibracyjne typu PN16, które pozwoli 
swobodnie wykonać jej zasilanie.  

Przy zaworach czerpalnych ze złączką do węża zaprojektowano kurki kulowe czerpalne chromowane, przy 
podłączeniach urządzeń technologicznych kurki kulowe motylkowe. Armaturę czerpalną podłączać za pomocą 
wężyków elastycznych w oplocie stalowym i ściennych zaworów kątowych, np. Valvex.  

Armaturę czerpalną montować po próbach szczelności. Wartości wskaźnikowe minimalnej grubości izolacji 
dla przewodów wody zimnej zgodnie  z PN-85/B-02421. 

 

Rodzaj zabudowy Grubość izolacji [mm] 
przy λ = 0,040 W/mK 

Przewody układane swobodnie w pomieszczeniach nie  
ogrzewanych (np. piwnica) 4 mm 

Przewody układane swobodnie w pomieszczeniach ogrzewanych  9 mm 
Przewody w kanale bez przewodów ciepła 4 mm 
Przewody w kanale obok przewodów ciepła 13 mm 
Przewody w bruzdach ściennych 4 mm 



 106 

Przewody w zagłębieniu ściany 13 mm 
Przewody na stropie betonowym 4 mm 

 
Do mocowania przewodów zastosować uchwyty typu WOE STE z polipropylenu PPH. Izolację przewodów 

wykonać zgodnie z PN-85/B-02421. 
Przewody prowadzić w bruzdach ściennych 

Zasady montażu. 
Podczas montażu instalacji  AQUAtherm należy zapewnić rurom możliwość ewentualnego swobodnego wydłużania 
się, należy je prowadzić w rurze osłonowej Peszel, zapewniona jest naturalna kompensacja. 
Tuleje ochronne. 
Wszystkie przejścia rurociągów AQUAtherm przez przegrody budowlane należy prowadzić w tulejach ochronnych 
wykonanych np. z cienkościennych rur z tworzywa lub rur stalowych. 
Płukanie i dezynfekcja instalacji wodociągowej. 

Nową instalację płukać z prędkością przepływu nie mniejszą niż 1,0 m/s. Płukanie przeprowadzić dwukrotnie 
po próbie szczelności i po próbie - dezynfekcji. Dezynfekcję prowadzić roztworem wodnym polichlorynu sodu o 
zawartości środka dezynfekującego 20 ÷ 30 mg/l czystego chloru. Roztwór pozostawić w przewodzie przez okres 24 
h. Następnie ponownie należy powtórzyć płukanie tzw. czyszczące 5 x wymiana i 5 x płukanie końcowe.  

` Po dezynfekcji sprawdzić jakość wody na zawartość wolnego chloru. Ilość wody potrzebna na jedno płukanie 
wynosi 10-krotną objętość rurociągu. 
Armatura. 
Armatura stosowana w instalacjach z rur AQUAtherm jest wykonana z mosiądzu. Stosowane zawory kulowe powinny 
być demontowane bez konieczności wycinania odcinków przewodów.  
W tym celu należy stosować zawory zaopatrzone dwustronnie w rozłączne króćce z kielichami do zgrzewania.  
 
Izolacja przeciwroszeniowa. 
Izolację przeciwroszeniową wykonać na rurociągach wody zimnej. Grubość izolacji zgodnie z PN-85/B-02421. 

 
Ø15 ÷ Ø 20 13,0 mm 
Ø 25 13,5 mm 
Ø 32 ÷ Ø 40 14,5 mm 
Ø 50 ÷ Ø 65 15,0 mm 
 

Izolacje ciepłochronne 
Izolacje ciepłochronne wykonać na instalacji ciepłej wody poza podejściami pod przybory sanitarne. Grubość 
izolacji typu FRZ. Otuliny poliuretanowe z płaszczem ochronnym z PCV, np. Thermaflex typ Thermocompact S-2 
lub ultra – M, gr. 9 i 20mm 
 
Próby szczelności instalacji wodociągowej 
Próby szczelności instalacji wodociągowej należy przeprowadzić przed zakryciem instalacji, zgodnie z wytycznymi 
zawartymi w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”.  
Podczas próby wstępnej instalację poddać działaniu ciśnienia równego: 

 1,5 – krotnej wartości najwyższego możliwego ciśnienia roboczego dla instalacji wody  zimnej i ciepłej. 
Próbne= 1,5 P roboczego nie mniej niż 1,0 MPa. 

 ciśnienie w okresie 30 minut należy dwukrotnie podnosić do pierwotnej wartości w odstępie 10 minut. Po 
dalszych 30 minutach próby ciśnienie nie może obniżyć się więcej niż o 0,6 bar. Podczas próby należy 
utrzymać stałą temperaturę. Zmiana ciśnienia o 10 K prowadzi do odchylenia od 0,5 – 1,0 bara.  

 bezpośrednio po próbie wstępnej należy przeprowadzić próbę główną 120 minutową. W tym czasie 
ciśnienie nie może obniżyć się o więcej niż 0,2 bar. 

 prędkość przepływu nie mniejsza niż 1 m/s. 
 

5.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej  
W celu odprowadzenia ścieków sanitarnych z budynku zaprojektowano kanalizację grawitacyjną, 
odprowadzającą ścieki bytowo – gospodarcze do projektowanego szczelnego zbiornika na nieczystości o poj. 
10m3. 

Materiał. 
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Instalację kanalizacyjną sanitarną wewnętrzną powyżej posadzki wykonać z rur kanalizacyjnych kielichowych z 
PCV (system – „UPONAL HT” uszczelnianych pierścieniami gumowymi). 
. Rur kanalizacyjnych nie prowadzić nad rurami wody zimnej, ciepłej, c.o., przewodami elektrycznymi. Minimalna 
odległość od przewodów c.o. 0,10 m. W przypadku mniejszej odległości stosować izolację termiczną. Przewody 
kanalizacyjne mocować do elementów konstrukcyjnych za pomocą uchwytów stalowych lub z tworzyw sztucznych.  
 
Próby szczelności instalacji kanalizacyjnej 
Badanie szczelności urządzeń kanalizacyjnych powinno odpowiadać następującym warunkom: 
- przewody kanalizacyjne spustowe sprawdzić w czasie swobodnego przepływu przez nie wody. 
- poziome przewody kanalizacyjne poddać próbie szczelności ciśnieniowej przez zalanie ich wodą o ciśnieniu nie 

wyższym niż 2 msw (0,2 MPa). 
5.4.  Instalacja ogrzewania. 
               W budynku zaprojektowano ogrzewanie elektryczne. 
Zaprojektowano grzejniki elektryczne o mocy 1,0kW; 1,5kW; 2,0kW firmy np. AEG 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Wymagania ogólne 
Zapewnienie jakości wykonania poszczególnych zakresów robót regulują odpowiednie normy oraz dokumentacja 
techniczna dotycząca niniejszego zakresu branży instalacyjnej. Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania jak 
również przestrzegania, obowiązujących i aktualnych na dzień realizacji, norm i przepisów obejmujących 
wykonywany zakres robót. Nieobowiązujące normy mogą służyć w celach poglądowych jako np. poradnik. 
Wymaganą projektem oraz obowiązującymi przepisami jakość wykonania instalacji grzewczej powinien zapewnić 
wykonawca przez stosowanie właściwych materiałów, metod wytwarzania i montażu oraz nadzoru technicznego i 
kontroli. Wymaganie to dotyczy również działalności projektowej wykonawcy. System jakości stosowany przez 
wykonawcę powinien być otwarty na dodatkową kontrolę ze strony zamawiającego lub organu niezależnego, 
w  całym procesie realizacji zamówienia. Kontrola ta nie zwalnia wykonawcy od  odpowiedzialności za jakość 
wykonanych robót.  
6.2. Kontrola działania  
Celem kontroli działania jest potwierdzenie możliwości działania instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie to 
pokazuje, czy poszczególne elementy instalacji zostały prawidłowo zamontowane i działają efektywnie. 
Przed rozpoczęciem kontroli działania instalacji należy: 
Przedłożyć protokoły z  wykonanych prób szczelności 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Do obliczenia należności przyjmuje się wykonanie wszystkich prac niezbędnych do wykonania wszystkich instalacji  
wraz z robotami towarzyszącymi. Obmiar robót przewiduje się dokonać w oparciu o Dokumentację Projektową i 
ewentualnie dodatkowe ustalenia wynikłe w czasie budowy, akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
Odbioru robót dokonuje się na zasadach określonych w „Specyfikacji Ogólnej Wykonania i Odbioru Robót” pkt 
2.10. 
Instalacje powinny być poddane pomiarom i sprawdzone przed oddaniem jej do eksploatacji oraz po każdej 
modernizacji i przebudowie 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Zamawiającego, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem niezbędnych tolerancji dały wyniki pozytywne. 
Odbiory międzyoperacyjne: 
Odcinki rurociągów, dla których wymagana jest próba szczelności. 
Sprawdzenie kompletności wykonanych prac: 

Celem sprawdzenia kompletności wykonanych prac jest wykazanie, że w pełni wykonano wszystkie prace 
związane z montażem instalacji oraz stwierdzenie zgodności ich wykonania z projektem oraz z obowiązującymi 
przepisami i zasadami technicznymi. W ramach tego etapu prac odbiorowych należy przeprowadzić następujące 
działania: 
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- Porównanie wszystkich elementów wykonanej instalacji ze specyfikacją projektową, zarówno w zakresie 
materiałów, jak i ilości oraz, jeśli jest to konieczne, w zakresie właściwości i części zamiennych; 

- Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z obowiązującymi przepisami oraz z zasadami technicznymi; 
- Sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji ze względu na działanie, czyszczenie i konserwację; 
- Sprawdzenie czystości instalacji; 
- Sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji 
Przy odbiorze Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty: 
- Projektową dokumentację powykonawczą, 
- Protokóły z dokonanych pomiarów, 
- Protokóły odbioru robót zanikających, 
 Z każdego odbioru i próby należy sporządzić protokół, który jest ewidencjonowany  
i przechowywany wraz z dokumentacją budowy. Odbiór końcowy dokonywany jest między innymi na podstawie 
protokołów odbiorów częściowych elementów zanikających lub ulegających zakryciu oraz prób. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla 
danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Kwota ryczałtowa pozycji będzie uwzględniać czynności, wymagania  
i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w Dokumentacji Projektowej. 
Kwoty ryczałtowe będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych  ubytków i 
transportu na teren budowy, 
- wartości pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 

1. PN-68/B- 06050  Roboty ziemne budowlane 

2. PN-EN 1054 i 1055/98 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych 

3. PN- B-10720 Wodociągi – zabudowa zestawów wodomierzowych  
w inst. wodociągowej 

4. PN-80/C-89905 

Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 
5. PN-78/M-75114 Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie umywalkowe  

i zlewozmywakowe. 
6. PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne – wspólne wymagania i 

badania 
7. PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 

Instalacje kanalizacyjne 
8. PN-81/B-10700.04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne.  

Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku i 
polietylenu. 
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17.2. PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z budową przyłącza wodociągowego. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót związanych 
z wykonaniem przyłącza wody. 
Zaleca się wykorzystanie SST przy zlecaniu robót na terenie inwestora. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem przyłącza wodociągowego. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Przyłącze wody – przeznaczenia dla zasilenia budynku w wodę . 
Rurociągi do przesyłu wody / 45232150 – 8 / Roboty ziemne 45111200 – 0 / Roboty 
drogowe - wymiana nawierzchni 45233251 - 3 
1.4.2. Rurociąg 
1.4.2.1. Rurociąg - liniowa budowla przeznaczona do zasilenia w wodę. 
1.4.3. Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci. 
1.4.3.1. Odgałęzienie od istniejącej sieci - zasuwa. 
1.4.4. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w SST „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” . 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST „Wymagania 
ogólne” . 
2.2. Rury 
2.2.1. Rury PE 
Rury PE o średnicy 90 mm. 
2.3. PODSYPKA 
2.3.1. Kruszywo na podsypek 
Podsypka może być wykonana z tłucznia lub żwiru. Użyty materiał na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom 
stosownych norm, np. PN-B-06712 [7], PN-B-11111 [3], PN-B-11112 [4]. 
 
2.4. Składowanie materiałów 
2.4.1. Rury 
Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno- lub wielowarstwowo. 
Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych. 
W przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach drewnianych. Podobnie na 
podkładach drewnianych należy układać wyroby w pozycji stojącej i jeżeli powierzchnia składowania nie odpowiada 
ww. wymaganiom. 
Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób 
zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. 
2.4.2. Kruszywo 
Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 
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3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” . 
3.2. Sprzęt do wykonania przyłącza wody. 
Wykonawca przystępujący do wykonania przyłącza wody powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 
- z uwagi na mały zakres robót ziemnych oraz prac w terenie uzbrojonym, wykonane one będą  za pomocą łopat. 
- transport samochodowy, 
- sprzętu do zagęszczania gruntu, 
- wciągarek mechanicznych, 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne”. 
4.2. Transport rur 
Rury, PE mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem 
lub zniszczeniem. 
Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż  środka transportu, z wyjątkiem rur betonowych o 
stosunku średnicy nominalnej do długości, większej ni  1,0 m, które należy przewozić w pozycji pionowej i tylko 
w jednej warstwie. 
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod 
wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. 
Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu o więcej niż 1/3 
średnicy zewnętrznej wyrobu (rury nie wyżej ni  2 m). Pierwszą warstwę rur w zwojach należy układać na 
podkładach drewnianych, zaś poszczególne warstwy w miejscach stykania się wyrobów należy przekładać 
materiałem wyściółkowym (o grubości warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu). 
4.3. Transport kruszyw 
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Podłączenie do sieci wodociągowej o średnicy de=150mm , wykonać przy pomocy trójnika, zasuwy kołnierzowej 
firmy Hawle o średnicy dn = 80mm,typu E  z teleskopowym przedłużeniem wrzeciona oraz skrzynką uliczną do 
zasuw. 
Położenie zasuwy (skrzynki ulicznej), należy oznakować odpowiednią tabliczką zamontowaną na trwale na ścianie 
budynku lub na słupku do tego przeznaczonym. 
Przyłącze wykonać z rur typu PE o średnicy dy = 90mm, o połączeniach zgrzewanych elektrooporowo. Przyłącze o 
średnicy de90 projektuje się do hydrantu zewnętrznego. 
Za hydrantem zaprojektowano przyłącze PE o średnicy de32. 
Rurociąg wodociągowy układać w wykopie otwartym o ścianach zabezpieczonych deskowaniem, na podsypce 
piaskowej grubości 10 cm, pozbawionej kamieni i innych ostrych przedmiotów. Po wykonaniu próby szczelności 
rurociąg obsypać warstwą piasku grubości 30 cm. Obydwie warstwy piasku należy dokładnie zagęścić. Pozostałą 
część wykopu zasypać ziemią rodzimą i również dokładnie zagęścić. Teren wzdłuż wykopu doprowadzić do stanu 
pierwotnego. 
rurociągu przyłącza oznaczyć przy pomocy taśmy lokalizacyjnej w kolorze biało-niebieskim o szerokości 200 mm z 
zatopionym drutem metalowym (miedzianym luz ze stali nierdzewnej). 
Zestaw wodomierzowy zaprojektowano w pomieszczeniu gospodarczym. Zaprojektowano wodomierz skrzydełkowy 
JS1,5 średnicy 15mm, zawór antyskażeniowy EA dn25 i zawory odcinające dn25.  
Próbę szczelności rurociągu przyłącza wodociągowego wykonać zgodnie z normą PN-81/B-10725 oraz 
wymaganiami i wytycznymi projektowania opracowanymi przez miejscowy zakład wodociągowy. 
 
Po uzyskaniu pozytywnych prób szczelności rurociągi przyłącza należy dokładnie przepłukać oraz poddać badaniom 
bakteriologicznym. Jeżeli wyniki badań wskażą na potrzebę dezynfekcji, proces ten powinien być przeprowadzony 
przy użyciu np. roztworu wodnego wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu w czasie 24 godzin 
(zalecane stężenie 1 dm3 podchlorynu sodu na 500 dm3 wody). Po tym okresie kontaktu, pozostałość chloru w 
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wodzie powinna wynosić około 10mgCl/dm3. Po zakończeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodów należy 
je ponownie przepłukać. 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „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 służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne 
reperów i ich rzędne przekaże Inżynierowi. 
5.3. Roboty ziemne – KOD CPV 45111200 – 0 
Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót - wykopu (ręcznie) powinny 
być dostosowane do głębokości wykopu. 
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 należy 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 wyższym od rządnej projektowanej o 0,20 m. 
Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem przewodów 
rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z Inżynierem. W gruntach 
skalistych dno wykopu powinno być wykonane od 0,10 do 0,15 m głębiej od projektowanego poziomu dna. 
5.4. Przygotowanie podłoża – KOD CPV - 45232130 - 2 
W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto gliniastych podłożem jest grunt naturalny o 
nienaruszonej strukturze dna wykopu. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z określonym w SST. 
5.5. Roboty przesyłu wody - KOD CPV - 45232150 - 8 
Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i głębokości posadowienia rurociągu powinny 
spełniać poniższe warunki: 
Projektowane przyłącza PE  90 mm układać ze spadkiem przedstawionym w projekcie . 
Głębokość posadowienia powinna wynosić w zależności od stref przemarzania gruntów, a w tym przypadku zależnie 
od warunków terenowych . 
5.5.1. Rury 
Rury polietylenowe PE-PN10 o średnicy de=90 mm 
Rury należy układać w temperaturze powyżej 00 C, a wszelkiego rodzaju betonowania ( bloków oporowych ) 
wykonywać w temperaturze nie mniejszej niż +80 C. Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z 
budowy należy zabezpieczyć końce ułożonego kanału przed zamuleniem. 
5.5.2. Przyłącza 
Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu przyłącza należy przestrzegać 
następujących zasad: 
- długość przyłącza wg. projektu. 
- podłączenie przyłącza do istniejącej sieci wodociągowej. 
- spadki przyłącza wg. projektu. 
- kierunek trasy przyłącza wg. projektu. 
5.5.3. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 
Zasypywanie rur w wykopie należy wykonywać warstwami grubości 20 cm. Materiał zasypkowy powinien być 
równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu. Wskaźnik zagęszczenia powinien być zgodny z 
określonym w SST. Zasypkę rurociągów wykonać piaskiem. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne” . 
6.2. Kontrola, pomiary i badania 
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien zapoznać się z projektem i 
ustalić przebieg trasy przyłączy. 
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych 
robót w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej SST i zaakceptowaną przez 



 112 

inspektora nadzoru. 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 

 sprawdzenie rzędnych założonych 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 podłoża z kruszywa 

mineralnego. 
 badanie odchylenia osi rurociągu. 
 sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodu. 
 badanie odchylenia spadku rurociągu. 
 sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 
 sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 
 badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania: 
 odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić 

więcej niż  +/- 5 cm, 
 odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż  0,1 m, 
 odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać +/- 3 cm, 
 odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać +/- 5 cm, 
 odchylenie przyłącza w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora od osi przewodu ustalonej na 

ławach celowniczych nie powinna przekraczać +/- 5 mm, 
 odchylenie spadku ułożonego 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 . 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne”. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego i odebranego przyłącza wody. 
Zasuwa w szt. 
Wykopy obmiar w ( m3) 
Podsypki obmiar w ( m2) 
Roboty drogowe w ( m2) 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

 roboty montażowe wykonane z rur. 
 wykonanie próby szczelności 
 wykonane montażu zasuwy. 
 wykonanie pomiarów geodezyjnych powykonawczych przyłącza wody. 
 wykonanie robót drogowych ( rozebranie nawierzchni betonowej z krawężnikiem oraz jej ponowne 

ułożenie) 
 zgłoszenie do odbioru przez inwestora wykonanego przyłącza przed zasypaniem. 
 zasypany zagęszczony wykop. 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez 
hamowania ogólnego postępu robót. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
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9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST „Wymagania ogólne”. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena 1 m wykonanej i odebranego przyłącza obejmuje: 

 oznakowanie robót, 
 dostawę materiałów, 
 wykonanie robót przygotowawczych, 
 rozebranie istniejącej nawierzchni 
 wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian . 
 przygotowanie podłoża 
 wykonanie włączenia rurociągu do istniejącej sieci. 
 ułożenie przewodów przyłącza, 
 wykonanie odbioru robót. 
 Wykonanie geodezyjnych pomiarów powykonawczych.] 
 zasypanie i zagęszczenie wykopu, 
 wykonanie rozebranej uprzednio nawierzchni. 
 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
1. Rury PE 
2. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka 
3. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urządzeń sieciowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, BPC 
WiK „Cewok” i BPBBO Miastoprojekt- Wiesław Gorszczaruk 
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17.3. PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie 
przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku. 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
przyłącza kanalizacji sanitarnej. 
1.4. Ogólne wymagania 

a. Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy 
Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988, Polskimi Normami, a także innymi 
przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 

b. Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania sieci do wprowadzonych zmian 
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemożliwości 
ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie 
zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości 
funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w 
dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 

 
2. MATERIAŁY 
Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i 
zagranicznych. 
Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub 
odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. 
Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi 
normami. 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych 
oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 
 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
4.1. Rury 
Rury muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 
Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i 
kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Przyłącze kanalizacji sanitarnej 
Odprowadzenie ścieków z opracowywanego budynku projektuje się do szczelnego, bezodpływowego zbiornika na 
nieczystości o pojemności 10m3 
  
        Projektowane przyłącze kanalizacyjne wykonać z rur kielichowych PVC-U kalsy S, SDR 34; SN 8 rury z 
materiału litego o średnicy Dy = 160 mm, zgodnie z normą PN-EN295-1:1999, uszczelnionych przy pomocy 
uszczelek gumowych, produkcji firmy Wavin. 
        Na przyłączu kanalizacyjnym zaprojektowano studzienkę rewizyjną wykonaną z elementów betonowych o 
średnicy dy=800 mm. 
        Przykrycie studzienek rewizyjnych płytami betonowymi z włazami żeliwnymi klasy C250 o średnicy 
dn=600mm, zgodnie z normą PN-EN 124:2000. 
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        Rurociągi przyłącza kanalizacji sanitarnej układać w wykopie otwartym oszalowanym, do głębokości 1,0 m 
deskowaniem ażurowym a poniżej deskowaniem szczelnym, na podsypce piaskowej grubości 10 cm. Podsypka 
piaskowa powinna być pozbawiona kamieni i innych ostrych przedmiotów. 
      Po wykonaniu prób szczelności rurociągi obsypać warstwą piasku grubości 30cm. Podsypki pod rurami i obsypki 
piaskowe wokół rur należy dokładnie zagęścić.  Pozostałą część wykopu zasypać ziemią rodzimą i również 
dokładnie zagęścić. Teren wzdłuż wykopu doprowadzić do stanu pierwotnego. Roboty ziemne prowadzić zgodnie z 
normą PN-B-10736:1999. 
      Trasę rurociągu przyłącza oznaczyć przy pomocy taśmy lokalizacyjnej w kolorze biało-niebieskim o szerokości 
200 mm z zatopionym drutem metalowym (miedzianym lub ze stali nierdzewnej). 
 
Odwodnienie wykopów 

Przy poziomie wody gruntowej powyżej dna wykopu należy zapewnić odwodnienie wykopu na czas robót, 
a przewód zabezpieczyć przed wypłynięciem. 
Jeżeli konieczne będzie obniżenie poziomu wody gruntowej, gdy jej poziom utrudnia wykonanie wykopu, należy 
odwadniać w taki sposób, aby nie została naruszona struktura gruntu w podłożu, a także w podłożu sąsiednich 
obiektów i aby na skutek wytworzonej depresji nie wystąpiły nadmierne osiadania podłoża istniejących w 
sąsiedztwie budowli. 

Trasy projektowanych przyłączy powinny być wytyczone przez odpowiednią służbę geodezyjną lub 
uprawnionego geodetę.  Na planie sytuacyjnym trasy projektowanych przyłączy dowiązano do punktów stałych w 
terenie (studzienki kanalizacyjne istniejące, ściany budynku it.) z podaniem odległości w metrach. Trasowanie i 
niwelację należy prowadzić zgodnie z BN-83/8836-02. 
 
8. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem sieci powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót 
zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - 
montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 
Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta. 
Wyniki przeprowadzonych badan należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały 
spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy dana fazę robót uznać za niezgodna z 
wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie ponownie. 
 
9. ODBIÓR ROBÓT 
Odbioru robót, polegających na wykonaniu sieci sanitarnych zewnętrznych, należy dokonać zgodnie z „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe” 
oraz norma PN-64/B-10400. 
Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzić w stosunku do następujących robót: 
– przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów), 
Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz przydatność robót i 
elementów do prawidłowego montażu. 
Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego odbioru 
technicznego. 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
– Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie wykonywania robót, 
– Dziennik budowy, 
– dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez dostawców 
   materiałów ), 
– protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
– protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji, 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
– zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy  
   dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 
– protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek, 
– aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia), 
– protokoły badan szczelności instalacji. 
 
10. OBMIAR ROBÓT 
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Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 
 
11. PODSTAWA PŁATNOSCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 
 
12. PRZEPISY ZWIAZANE 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i 
przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988. 
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III.INSTALACJE ELEKTRYCZNE   
 
18.1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH-BRANŻA ELEKTRYCZNA  
 
1.0. ROZDZIELNICE I TABLICE ELEKTRYCZNE 
1.1. WSTĘP 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
montażem prefabrykowanych rozdzielnic, tablic elektrycznych i złącza kablowego, zwanych dalej urządzeniami 
dostarczanych w całości lub w zestawach transportowych. Montaż urządzeń należy wykonać zgodnie z instrukcją 
montażu dostarczoną wraz z urządzeniem oraz wymaganiami zawartymi w niniejszym rozdziale. 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji powyższych robót. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednio normami i ST. 
W budynku należy wykonać n/w rozdzielnice: 
Rozdzielnica TE - główna rozdzielnica budynku - rozdzielnica w obudowie wnękowej do zabudowy w ścianie typu 
Ekinoxe TX 3x18 o wymiarach odpowiednio 610x425x120 lub inna o podobnych parametrach.  
Rozdzielnicę zaopatrzyć w trwały opis i schemat jednokreskowy z podaniem rodzaju i wartości zabezpieczeń. 
 
1.2. MATERIAŁY 
Materiały do wykonania rozdzielnic określa dokumentacja projektowa. Wszystkie zakupione przez wykonawcę 
materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być 
zaopatrzone w taki dokument, a ponadto uzyskać akceptację inwestora przed wbudowaniem. Inne materiały powinny 
być wyposażone w taki dokument na życzenie inwestora.  
Do wykonania rozdzielnic należy bezwzględnie stosować urządzenia rozdzielcze i zabezpieczające, posiadające znak 
bezpieczeństwa “B”. 
Rozdzielnice elektryczne dostarczone na miejsce montażu powinny mieć wewnętrzne połączenia ochronne. 
 
1.3.    TECHNOLOGIA I WYMAGANIA MONTAŻU 
1.3.1. Wymagania ogólne dotyczące montażu. 
Przed przystąpieniem do montażu urządzeń przykręcanych, należy konstrukcje te mocować do podłoża w sposób 
podany w dokumentacji. 
Niezbędne przepusty i kotwy do mocowania osłon przewodów, dochodzących do urządzeń, zaleca się mocować przed 
montażem tych urządzeń. 
 
1.3.2. Montaż rozdzielnic 
Rozdzielnice stojące należy mocować poprzez ustawienie tych urządzeń bezpośrednio na podłożu, następnie po 
ustawieniu urządzenia w miejscu przeznaczenia oznaczyć punkty osadzenia kołków rozporowych, po usunięciu 
urządzenia wywiercić otwory, założyć kołki i umocować urządzenie po ponownym  ustawieniu na właściwym miejscu. 
Urządzenia przyścienne, naścienne oraz wnękowe należy przykręcić do konstrukcji lub osadzić w uprzednio wykonanej 
wnęce. Po zamocowaniu urządzenia należy: 
założyć zabezpieczenia i osprzęt elektryczny zgodnie z projektem 
dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych i mechanicznych 
założyć osłony zdjęte w czasie montażu należy zwrócić uwagę na oznakowanie poszczególnych osłon, każda skrzynka i 
przynależna do niej pokrywa powinny mieć ten sam symbol identyfikacyjny i dotyczy to przypadku umieszczenia 
schematu na pokrywie każdej skrzynki 
w rozdzielnicach dostarczanych na miejsce montażu w zestawach transportowych po ich ustawieniu należy wykonać 
połączenia ochronne pomiędzy poszczególnymi zestawami 
Rozdzielnice należy zaopatrzyć w trwałe schematy jednokreskowe z podaniem wartości wyłączników, zabezpieczeń 
oraz nazwy poszczególnych obwodów. 
Metalowe obudowy rozdzielnic należy połączyć z przewodem ochronnym PE. 
 
1.3.3. Próby montażowe 
Przed przeprowadzeniem prób montażowych wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące dokumenty dla 
zainstalowania urządzeń: 
protokóły prób jakości wyrobu przeprowadzonych przez wytwórców lub protokóły odbiorców technicznych 
dokonanych u wytwórcy na odpowiednich WTWiO 
dokumentację techniczno -  ruchową (DTR) lub w przypadku jej braku producenta instrukcję obsługi, schematy i opisy 
techniczne aparatury 
Właściwe badania odbiorcze należy poprzedzić: 
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szczegółowymi oględzinami zamontowanych urządzeń i układów, sprawdzeniu zgodności montażu, wyposażenia i 
danych technicznych z dokumentacją i instrukcją producenta 
sprawdzeniem poprawności połączeń obwodów głównych oraz aparatów i urządzeń 
usunięciem zauważonych usterek i braków. 
Próby odbiorcze urządzeń elektrycznych powinni przeprowadzać pracownicy wykonawcy posiadający specjalne 
uprawnienia do wykonywania tego typu prac. 
Do badań odbiorczych należy przystąpić po zakończeniu montażu urządzeń potwierdzonym przez wykonawcę. O 
prowadzeniu prób montażowych wykonawca powinien powiadomić inwestora. Szczegółowe wyniki badań, prób i 
pomiarów należy podać w protokółach. 
 
1.4. ODBIÓR ROBÓT 
Inwestor i wykonawca (każdy w swoim zakresie) powinien: 
przygotować dokumentację powykonawczą i przekazać ją z wyprzedzeniem Inwestorowi/Użytkownikowi, 
sprawdzić kompletność oraz jakość robót i funkcjonowanie urządzeń oraz układów 
Końcowego odbioru dokonuje inwestor, który ustala komisję odbioru z udziałem przedstawicieli wykonawcy, 
odpowiednich służb technicznych, użytkownika, p.poż. i itp. 
zbadać kompletność, aktualność i stan dokumentacji technicznej i akceptować ją 
dokonać bezpośrednich oględzin wszystkich elementów rozdzielnic w celu sprawdzenia jakości robót i zgodności z 
otrzymaną dokumentacją 
sprawdzić funkcjonalność urządzeń oraz wyrywkowymi pomiarami zgodności z dokumentami. 
 
2.0.    INSTALACJE OŚWIETLENIOWE, GNIAZD WTYKOWYCH I SIŁOWA 
2.1.    Instalacja oświetleniowa i gniazd wtykowych 
2.1.1. WSTĘP 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem instalacji elektrycznej oświetleniowej i gniazd wtykowych 230 V oraz instalacji siłowej 400/230V. 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 
punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania: 
instalacji oświetlenia ogólnego 230V 
instalacji gniazd wtykowych 230V/16A ogólnego przeznaczenia 
instalacji siłowej 400/230V i 230V 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednio normami i ST. 
 
2.1.2. MATERIAŁY 
Materiały do wykonania instalacji elektrycznej oświetleniowej i gniazd wtyczkowych określa dokumentacja 
projektowa. Wszystkie zakupione przez wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie 
zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument, a ponadto uzyskać 
akceptację inwestora przed wbudowaniem. Inne materiały powinny być wyposażone w taki dokument na życzenie 
inwestora. 
 
2.1.3.    TECHNOLOGIA I WYMAGANIA MONTAŻU 
2.1.3.1. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST “Wymagania ogólne”. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za 
jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto 
Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami inwestora przy przestrzeganiu poniższych zasad: 
zapewnienie równomierności obciążenia faz linii zasilających przez odpowiednie przyłączanie odbiorców 1-fazowych; 
mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtyczkowych i wyłączników w sposób nie kolidujący z wyposażeniem 
pomieszczenia; 
poprawnego rozmieszczenia sprzętu w łazienkach z uwzględnieniem przestrzeni ochronnych; 
jednakowego położenia wyłączników klawiszowych w całym pomieszczeniu; 
instalowania pojedynczych gniazd wtykowych ze stykiem ochronnym w takim położeniu, aby styk ten występował u 
góry; 
podłączania przewodów do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych w taki sposób, aby przewód fazowy dochodził do 
lewego bieguna, a przewód centralny do prawego bieguna. 
 
2.1.3.2. Trasowanie 
Trasowanie należy 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 trasa przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 
 
2.1.3.3. Kucie bruzd 
Bruzdy należy dostosować do średnicy przewodu z uwzględnieniem rodzaju i grubości tynku; 
przy układaniu dwóch lub więcej przewodów w jednej bruździe, szerokość bruzdy powinna być taka, aby odstępy 
między przewodami wynosiły nie mniej niż 5 mm; 
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przewody zaleca się układać jednowarstwowo; 
zabrania się wykonywania bruzd w cienkich ścianach działowych w sposób osłabiający ich konstrukcję; 
zabrania się kucia bruzd, przebić i przepustów w betonowych elementach konstrukcyjno - budowlanych. 
 
2.1.3.4. Osadzenie puszek 
Puszki p/t należy osadzać na ścianach (przed ich tynkowaniem) w sposób trwały za pomocą kołków rozporowych lub 
klejenia. Puszki powinny być osadzone na takiej głębokości, aby ich górna (zewnętrzna) krawędź po otynkowaniu 
ściany była zrównana z tynkiem. Przed zainstalowaniem należy w puszce wyciąć wymaganą liczbę otworów 
dostosowanych do średnicy wprowadzonych przewodów. 
 
2.1.3.5. Układanie i mocowanie przewodów 
przewody wprowadzone do puszek powinny mieć nadwyżkę długości niezbędną do wykonania połączeń. Przewód 
neutralny powinien być nieco dłuższy niż przewody fazowe; 
zagięcia i łuki w płaszczyźnie przewodu powinny być łagodne; 
podłoże do układania na nim przewodów powinno być gładkie; 
przewody należy mocować do podłoża za pomocą klamerek w odstępach około 50 cm wbijając je tak, aby nie 
uszkodzić izolacji żyły przewodu; 
do puszek należy wprowadzić tylko te przewody, które wymagają łączenia w puszce, pozostałe przewody należy 
prowadzić obok puszki; 
przed tynkowaniem końce przewodów należy zwinąć w luźny krążek i włożyć do puszek, a puszki zakryć pokrywami 
lub w inny sposób zabezpieczyć je przed zatynkowaniem; 
zabrania się układania przewodów bezpośrednio w betonie, w warstwie wyrównawczej podłogi, a w złączach płyt itp. 
bez stosowania osłon w postaci rur. 
Przygotowanie końców żył i łączenie przewodów 
łączenie przewodów należy wykonywać w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. nie wolno stosować 
połączeń skręcanych; 
przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i naprężenia; 
do danego zacisku należy przyłączać przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest 
przystosowany; 
długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie; 
zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych; 
końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek)powinny być zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami. 
 
2.1.3.7. Montaż sprzętu i przewodów 
Gniazda wtyczkowe p/t i łączniki p/t należy mocować w uprzednio zainstalowanych puszkach; 
 
2.1.3.8. Montaż opraw oświetleniowych 
Przewody opraw oświetleniowych należy łączyć z przewodami wypustów za pomocą złączy świecznikowych; 
dopuszcza się podłączenie opraw oświetleniowych przelotowo pod warunkiem zastosowania złączy przelotowych. 
 
2.1.3.9. Instalacja oświetlenia ogólnego 230 V 
Oświetlenie pomieszczeń - fluorescencyjne, oprawy sufitowe, montować na typowych zwieszakach z linki stalowej ze 
świetlówkami zwykłymi lub montowanymi w bezpośrednio do sufitow.  
Jako doświetlenia stanowiskowe w kuchni, oświetlenie toalet i łazienek oraz oświetlenie punktowe w sali głównej, 
zastosować oprawy żarowe z źródłami światła energooszczędnymi.  
Natężenie oświetlenia przyjęto według normy PN-EN 12464-1:2004 zgodnie z przeznaczeniem pomieszczeń i 
przedstawiono na rzucie instalacji oświetleniowej. Oprawy stosować jak podano w legendzie – część opraw 
oświetleniowych montowana będzie w stropie podwieszanym część opraw na stropie. Wszystkie oprawy świetlówkowe 
muszą być wyposażone w kompensację mocy biernej, a stateczniki opraw fluorescencyjnych, w każdej kategorii, muszą 
spełniać wymagania państwowych przepisów dotyczących efektywności energetycznej i muszą być oznaczone znakiem 
CE. Instalację oświetleniową wykonać przewodami YDYżo-750 V 2, 3, 4, 5x1,5 mm2 (oświetlenie), YDYżo-750  3x2,5 
mm2 (gniazda wtyczkowe) z osprzętem melaminowym pt (w pom. suchych) i bakelitowym szczelnym bryzgoodpornym 
wpuszczonym w konstrukcję ścianek (w pom. wilgotnych). Gniazda wtyczkowe wydzielono na osobnych obwodach 
niezależnie od instalacji oświetleniowej. 
Osprzęt należy montować na następujących wysokościach ; łączniki oświetlenia p/t, 10A – 1,4 m.  
Zabezpieczenie obwodów oświetleniowych wyłącznikami nadmiarowoprądowymi typu S301 C10 A, a gniazd 
wtyczkowych wyłącznikami nadmiarowoprądowymi typu S301B16 B16-30-A i różnicowoprądowymi P304-40-30mA, 
P304-25-30mA w rozdzielnicy TE. 
Obwody oświetleniowe i gniazd wtyczkowych wykonać przewodami 3-żyłowymi. Trzecią żyłę (styk ochronny lub 
obudowę oprawy) łączyć do przewodu ochronnego PE w poszczególnych rozdzielnicach. 
 
2.1.3.10 Instalacja gniazd wtykowych 230V/16A ogólnego przeznaczenia 
Wszystkie gniazda 1-fazowe ogólnego przeznaczenia zasilić z rozdzielnicy głównej TE. 
Proponuje się gniazda podtynkowe i podtynkowe szczelne (IP44): 
- w pom. suchych    - typ GWP-230Z, GWP-130Z, 16A p/t  
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- w pom. wilgotnych, IP44   - typ GWP-132PZ, 16A p/t   
Gniazda wtyczkowe należy montować na wysokości: 
- gniazda wtyczkowe  - 0,25 m, 
- gniazda wtyczkowe, szczelne IP44, IP55  - 1,15 m, 
- gniazda wtyczkowe przy umywalkach   - 1,5 m. 
 
W pomieszczeniach wilgotnych łazienki i toalety przestrzegać wymagań dotyczących stref ochronnych zgodnie z 
normą PN-IEC 60364-7-701 określającą specjalne warunki instalowania odbiorników elektrycznych.  
Wszystkie gniazda wtyczkowe z bolcem ochronnym. Obwody oświetleniowe i gniazd wtyczkowych wykonać 
przewodami 3-żyłowymi. Trzecią żyłę (styk ochronny lub obudowę oprawy) łączyć do przewodu ochronnego PE w 
poszczególnych rozdzielnicach. 
Instalację gniazd wtykowych 230V wykonać przewodami YDYżo-750  3x2,5 mm2 pod tynkiem p/t  z osprzętem 
melaminowym pt (w pom. suchych) i bakelitowym szczelnym bryzgoodpornym wpuszczonym w konstrukcję ścianek 
(w pom. wilgotnych). 
 
2.1.3.11.  Instalacja siłowa 400/230V i 230V. 
W projektowanym budynku występują następujące grupy odbiorów : 
a/    odbiory 1 i 3-fazowe - odbiory technologiczne kuchni i zaplecza, 
b/    odbiory 1 i 3-fazowe - gniazda wtyczkowe dla zasilenia dodatkowych urządzeń 
c/    odbiory 1-fazowe - urządzenia wentylacji mechanicznej. 
 
a/, b/ Wszystkie urządzenia technologiczne kuchni zasilane są z rozdzielnicy TE.  
Podejścia do urządzeń przymocowanych na stałe do podłoża wykonać od góry, a w wyjątkowych przypadkach, tam 
gdzie nie można to w posadzce betonowej -  rurka stalowo-pancerna RS-P 29. 
Rozmieszczenie gniazd siłowych rozpatrywać wraz z projektem technologii kuchni, tak by montowane gniazda siłowe i 
wypusty kablowe znajdowały się w miejscach montażu urządzeń. Dokładne miejsca instalowania gniazd i podłączeń 
ustalić na roboczo z dostawcą-montażystą urządzeń technologicznych. Gniazda wtyczkowe należy montować na 
wysokości: 
- gniazda wtykowe do urządzeń technologicznych po uzgodnieniu dostawcą urządzeń. 
- pozostałe gniazda wtyczkowe 1,15 m. 
Zabezpieczenie poszczególnych obwodów siłowych wykonać wyłącznikami nadmiarowo i różnicowoprądowymi jak 
podano na schematach rozdzielnic. 
 
c/ Urządzenia wentylacji mechanicznej, zasilane z obwodów oświetleniowych poprzez załączenie łączników 
oświetlenia w pomieszczeniach sanitarnych.  
 
Całość rozmieszczenia urządzeń siłowych zaprojektowano w oparciu o zatwierdzoną technologię kuchni opracowaną 
przez Użytkownika oraz ustalenia z projektantem instalacji sanitarnych i wentylacji. 
 
2.1.4.    ODBIÓR ROBÓT 
2.1.4.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót przy wykonaniu instalacji 
elektrycznej oświetlenia i gniazd wtyczkowych. 
Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wskazania inwestorowi zgodności 
dostarczonych materiałów i realizowanych robót z dokumentacją projektową i ST. 
Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w specyfikacjach, 
mogą być przez inwestora dopuszczone do użycia bez badań. 
Przed przystąpieniem do badania, wykonawca powinien powiadomić inwestora o rodzaju i terminie badań. 
Po wykonaniu badania, wykonawca przedstawi na piśmie wyniki badań do akceptacji inwestora. 
Wykonawca powiadamia pisemnie inwestora o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może kontynuować 
dopiero po stwierdzeniu przez inwestora założonej jakości. 
Wykonawca dostarczy inwestorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną 
legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom nam określających procedury badań. 
 
2.1.4.2. Kontroli jakości materiałów. 
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji projektowej i ST oraz muszą 
posiadać świadectwa jakości producentów i uzyskać akceptację inwestora. W przypadku materiałów, dla których atesty 
są wymagane, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
 
2.1.4.3. Kontrola jakości wykonania robót. 
Kontrola jakości wykonania robót podlega zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, ST, zaleceniami 
PN, PBUE i poleceniami inwestora. 
Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary. Zakres prób 
montażowych wykonawca ma obowiązek uzgodnić z inwestorem. 
Zakres podstawowych prób montażowych obejmuje: 
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pomiar rezystancji izolacji instalacji, który należy wykonać dla każdego obwodu oddzielnie od strony zasilania: 
pomiarów dokonać należy induktorem 500V lub 1000V; rezystancja izolacji mierzenia między badaną fazą i 
pozostałymi fazami połączonymi z przewodem neutralnym lub uziemiającym nie może być mniejsza od: 
0,25 M  dla instalacji 230V 
0,50 M  dla instalacji 400 i 500V 
 
Z prób montażowych należy sporządzić protokół. 
Po pozytywnym zakończeniu wszystkich badań i pomiarów objętych próbami montażowymi należy załączyć instalacje 
pod napięcie i sprawdzić czy: 
punkty świetlne są załączane zgodnie z założonym programem; 
w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe są dokładnie dołączone do właściwych zacisków. 
 
2.1.4.4. Odbiór międzyoperacyjny 
Odbiory międzyoperacyjne przeprowadza przedstawiciel inwestora w obecności wykonawcy robót instalacyjnych. 
Odbiorom międzyoperacyjnym podlegają: 
osadzone konstrukcje wsporcze kable, korytka i oprawy oświetleniowe 
ułożone rury, listwy i korytka przed wciągnięciem przewodu 
osadzone konstrukcje wsporcze przed zamontowaniem aparatów 
instalacja przed załączeniem pod napięcie 
 
2.1.4.5. Odbiór częściowy 
Odbiory częściowe dotyczą robót ulegających zakryciu. Odbiorom tym podlegają: 
ułożone w listwach lecz nie przykryte przewody 
instalacje podtynkowe przed tynkowaniem 
inne fragmenty instalacji, które będą niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po   
 zakończeniu robót montażowych 
Usterki wykryte przy odbiorze częściowym powinny być wpisane do dziennika budowy. Brak wpisu należy traktować 
jako stwierdzenie należytego stanu elementów i prawidłowości montażu. 
 
2.1.4.6. Odbiór końcowy 
Do odbioru końcowego wykonanych robót wykonawca powinien przedłożyć: 
aktualną dokumentację powykonawczą 
protokóły prób montażowych 
oświadczenie wykonawcy o zakończeniu robót i gotowości instalacji do eksploatacji. 
 
3.0.    INSTALACJA OŚWIETLNEIA AWARYJNEGO – EWAKUACYJNEGO 230 V 
3.1. WSTĘP 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem instalacji 
oświetlenia awaryjnego – ewakuacyjnego 230 V: 
ST jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji powyższych robót. Określenia podane w 
niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednio normami ST.  
 
3.2. MATERIAŁY 
Materiały do wykonania instalacji objętych ST określa dokumentacja projektowa. Wszystkie zakupione przez 
wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny 
być zaopatrzone w taki dokument a ponadto uzyskać akceptację inwestora przed wbudowaniem. Inne materiały 
powinny być wyposażone w taki dokument na życzenie inwestora.  
 
3.3.    TECHNOLOGIA I WYMAGANIA MONTAŻOWE  
3.3.1. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST “ Wymagania ogółu” .Wykonawca robót jest odpowiedzialny za 
jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i obowiązującymi normami i przepisami 
budowy instalacji oświetlenia awaryjnego – ewakuacyjnego 230V. 
Instalacja obejmuje oprawy oświetlające drogi ewakuacyjne, wskazujące kierunki ewakuacji oraz oświetlenie awaryjne 
oświetlające salę główną w przypadku zaniku napięcia. Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego dobrano naścienne „ew” 
typu OP1-A8TC3N ze świetlówką kompaktową typu PL-S 11 W, samotestujące. 
Oprawy te przy zasilaniu podstawowym 230V nie świecą się. Przy zaniku lub obniżeniu napięcia poniżej 0,6 Un  
natychmiast się przełączają na własne źródło zasilania - akumulatory Ni-Cd i powinny świecić przez okres 2 godzin. 
Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego i podświetlone znaki ewakuacyjne należy rozmieścić w miejscach wskazanych na 
załączonych planach instalacji. Oprawy z piktogramem “WYJŚCIE” montować nad drzwiami wyjściowymi. Pozostałe 
oświetlające i wskazujące drogi ewakuacyjne na ścianie na wysokości 2,5 m od podłogi.  
Oprawy awaryjne „Aw, są częścią oświetlenia ogólnego gdzie oprawy stanowiące oświetlenie ogólne są wyposażone w 
dodatkowe moduły awaryjne (inwertery), których czas pracy nie może być krótszy od 1h.  
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Instalację oświetlenia awaryjnego-ewakuacyjnego należy wykonać przewodami YDYżo-750V 4x1,5 mm2 z osprzętem 
melaminowym pt  (w pomieszczeniach suchych) i bakelitowym szczelnym bryzgoodpornym wpuszczonym w tynk (w 
pomieszczeniach wilgotnych). Puszki rozgałęźne zainstalowane w obwodach oświetlenia awaryjnego-ewakuacyjnego 
pomalować wewnątrz żółtą farbą. 
Zabezpieczenie obwodów wyłącznikami instalacyjnymi typu S301C10A łącznie z obwodami oświetlenia w 
rozdzielnicy głównej TE. Przewody instalacji oświetleniowej prowadzić pod tynkiem p/t. 
Wszystkie oprawy oświetleniowe służące do oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego powinny spełniać wymagania 
PN-EN 60598-2-22:2004. 
 
3.4.   ODBIÓR ROBÓT 
3.4.1. Odbiór frontu robót 
Przed rozpoczęciem robót instalacyjnych oraz montażu urządzeń, wykonawca ma zgłosić do odbioru roboty budowlane. 
Po zgłoszeniu robót budowlanych inwestor dokona sprawdzenia, czy w robotach budowlanych wykonane zostały 
zgodnie z wymaganiami wszelkie roboty przygotowawcze takie jak przepusty przez stropy, ściany oraz bruzdy dla 
prowadzenia rur osłonowych  dla instalacji i przewodów układanych bezpośrednio pod tynkiem. Należy sprawdzić 
zgodność wymiarów oraz zakres wykonanych robót z dokumentacja projektową.  
 
3.4.2. Odbiór końcowy robót 
Należy sprawdzić , czy roboty zostały wykonane zgodnie z dokumentacja projektową oraz wymaganiami producentów 
sprawdzenia należy dokonać przez oględziny, w szczególności: 
zastosowanych materiałów 
ułożenia ciągów 
wykonania mocowań 
wykonania połączeń 
oraz przez dokonanie pomiarów odległości skrzyżowań i zbliżeń instalacji 
należy sprawdzić , czy próby montażowe wykonane próby montazowe dały zadowalające wyniki oraz czy zostały 
wykonane zlecenia i usunięte ewentualne usterki wymieniane w protokółach z tych prób 
wykonawca robót zobowiązany jest przedstawić dokumentację powykonawczą. 
 
4.0.    INSTALACJA POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH 
4.1. WSTĘP 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem instalacji połączeń wyrównawczych. 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji powyższych robót. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednio normami i ST. 
 
4.2. MATERIAŁY 
Materiały do wykonania instalacji połączeń wyrównawczych określa dokumentacja projektowa. Wszystkie zakupione 
przez wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, 
powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument, a ponadto uzyskać akceptację inwestora przed 
wbudowaniem. Inne materiały powinny być wyposażone w taki dokument na życzenie inwestora. Do wykonania 
instalacji połączeń wyrównawczych należy stosować: płaskownik stalowy ocynkowany FeZn o przekroju 20x3mm. 
 
4.3. TECHNOLOGIA I WYMAGANIA MONTAŻU 
Do ochrony odgromowej przed przepięciami i przed porażeniem prądem elektrycznym (uziemienie odgromowe, 
uziemienia robocze) w instalacjach niskiego napięcia oraz dla instalacji telekomunikacyjnych wykonać wspólny system 
uziemień. System uziemień oparto na uziomie otokowym (typ B) budynku z dodatkowymi uziomami pionowymi i 
poziomymi.  
Instalację głównej szyny wyrównawczej należy wykonać taśmą stalową ocynkowaną 20x3mm ułożoną na tynku i pod 
tynkiem – 30 cm od poziomu posadzki. 
Główną szynę wyrównawczą należy połączyć z uziomem otokowym instalacji odgromowej budynku przynajmniej w 
dwóch punktach poprzez złącza kontrolno-pomiarowe Zgsw zamontować na wysokości 0,5m od poziomu gruntu.  
Do głównej szyny wyrównawczej należy podłączyć wszystkie metalowe  obudowy urządzeń technologicznych: 
obudowy kotłów, metalowe wanny i zlewozmywaki, urządzenia i rurociągi sanitarne: wodne i centralnego ogrzewania,  
metalowe kanały wentylacyjne oraz przewody ochronne PE we wszystkich rozdzielnicach.  
Połączenia z rurami wykonać na typowe objemki z bednarki stalowej ocynkowanej z zaciskiem śrubowym, a inne przez 
przykręcenie lub przyspawanie płaskownika. Podłączenia urządzeń do głównej szyny wyrównawczej wykonać 
przewodem LgY 6 mm2 .  
 
4.3.1. Trasowanie 
Trasowanie należy 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 trasa przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 
 
5.3.2. Kucie bruzd 
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Bruzdy należy dostosować do średnicy przewodu z uwzględnieniem rodzaju i grubości tynku; 
przy układaniu dwóch lub więcej przewodów w jednej bruździe, szerokość bruzdy powinna być taka, aby odstępy 
między przewodami wynosiły nie mniej niż 5 mm; 
przewody zaleca się układać jednowarstwowo; 
zabrania się wykonywania bruzd w cienkich ścianach w sposób osłabiający ich konstrukcję; 
zabrania się kucia bruzd, przebić i przepustów w betonowych elementach konstrukcyjno - budowlanych. 
 
4.3.3. Układanie przewodów ochronnych 
Przewody ochronne należy układać tak aby były one dostępne do oględzin, wyjątek stanowią przewody układane w 
tynku lub pod tynkiem 
w przypadku zmiany kierunku układania, promień zagięcia powinien być mniejszy od pięciokrotnego wymiaru 
przewodu (średnicy lub boku w płaszczyźnie gięcia) 
w przypadku istnienia w budynku oddzielnych uziomów roboczych i ochronnych, przewody należy odizolować od 
przewodów uziemiających uziemienia roboczego 
do głównej szyny wyrównawczej należy przyłączyć części metalowe konstrukcji i wyposażenia budynku, uziemione 
przewody neutralne, zaciski PE rozdzielnic i tablic elektrycznych oraz wszystkie wprowadzone do budynku przewody 
uziemiające połączone z uziomami sztucznymi i naturalnymi. 
 
4.3.4. Łączenie przewodów ochronnych 
Przewody ochronne powinny być łączone w następujący sposób: 
połączenia i przyłączenia przewodów ochronnych należy wykonać jako stałe, przerwanie lub rozluźnienie tych 
połączeń nie powinno być możliwe bez użycia narzędzi, połączenia stałe można wykonywać przez spawanie, spajanie 
na zimno, spajanie termiczne, nitowanie lub docisk śrubowy, w przypadku łączenia przewodu ochronnego z osłoną 
metalową przewód dopuszcza się również lutowanie 
przewody z taśmy gołej należy łączyć połączeniem spawanym lub nitowanym na zakładkę o długości co najmniej 10cm 
lub śrubami dociskowymi przez otwory wywiercone w obu końcówkach taśmy lub połączeniem śrubowym na zakładkę 
przy użyciu co najmniej dwóch obejmek dwuśrubowych 
połączenia śrubowe należy wykonywać śrubami o średnicy co najmniej 10mm (gwint M10) ze stali odpornej na korozję 
lub odpowiednio zabezpieczonych przed korozją 
połączenia śrubowe należy wykonywać w taki sposób, aby ponad nakrętkę należy odpowiednio mocno dokręcić i 
zabezpieczyć podkładką sprężystą przed samoczynnym rozluźnieniem  
powierzchnie stykowe połączeń śrubowych należy przed dokręceniem oczyścić i pokryć wazeliną bezkwasową 
 
4.3.5. Oznakowanie barwne 
Oznakowanie barwne należy wykonać w następujący sposób: 
przewody ochronne powinny być oznakowane kombinacją barw zielonej i żółtej należy realizować przez naniesienie 
przylegających do siebie zielono - żółtych pasków o szerokości od 15 do 100 mm każdy 
kombinacja barw zielonej i żółtej nie może być stosowana do żadnych innych celów poza wyróżnieniem przewodu 
pełniącego funkcję przewodu ochronnego instalacji połączeń wyrównawczych 
oznakowanie kombinacją barw zielonej i żółtej należy wykazywać na całej długości przewodu ochronnego 
dopuszcza się stosowanie barwnych tulejek izolacyjnych w przypadku niemożności zabarwienia całych przewodów 
ochronnych 
 
4.3.6. Próby montażowe 
Po wykonaniu instalacji połączeń wyrównawczych należy przeprowadzić próbę montażową w zakresie: 
oględziny wykonanej instalacji połączeń wyrównawczych wraz z urządzeniami i aparatami wchodzącymi w jej skład 
pomiary rezystancji uziemienia 
 
Na podstawie oględzin instalacji połączeń wyrównawczych należy sprawdzić, czy została ona wykonana zgodnie z 
dokumentacją projektową i wymaganiami ST. W szczególności należy sprawdzić: 
prawidłowość połączeń i przebiegu tras przewodów ochronnych 
umocowanie przewodów ochronnych 
rodzaje i wymiary poprzeczne przewodów ochronnych oraz jakość wykonywanych połączeń i przyłączeń 
prawidłowość wykonanych zabezpieczeń antykorozyjnych gołych przewodów ochronnych oraz ich połączeń i 
przyłączeń 
oznakowanie barwne przewodów ochronnych 
pomiary rezystancji uziomów należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami podanymi w przepisach 
 
4.4. ODBIÓR ROBÓT 
4.4.1. Odbiór międzyoperacyjny 
Odbiory międzyoperacyjne przeprowadza przedstawiciel inwestora w obecności wykonawcy robót instalacyjnych. 
Odbiorom międzyoperacyjnym podlegają: osadzone konstrukcje wsporcze pod przewody ochronne. 
 
 
4.4.2. Odbiór częściowy 
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Odbiory częściowe dotyczą robót ulegających zakryciu. Odbiorom tym podlegają: 
ułożone przewody ochronne przed tynkowaniem 
inne fragmenty instalacji, które będą niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po zakończeniu robót 
montażowych 
Usterki wykryte przy odbiorze częściowym powinny być wpisane do dziennika budowy. Brak wpisu należy traktować 
jako stwierdzenie należytego stanu elementów i prawidłowości montażu. 
Warunkiem zgłoszenia do odbioru instalacji połączeń wyrównawczych jest: 
wykonanie wszystkich robót objętych dokumentacją projektową oraz dodatkowymi uzgodnieniami z inwestorem 
przedłożenie dokumentacji powykonawczej 
skompletowanie protokołów z badań i pomiarów 
Odbiór instalacji połączeń wyrównawczych należy przeprowadzić wraz z odbiorem całej instalacji elektrycznej obiektu. 
 
4.5. OCHRONA PRZED PRZEPIĘCIAMI 
Do ochrony instalacji i urządzeń przed przepięciami przejściowymi pochodzenia atmosferycznego (uderzenie pioruna w 
budynek lub jego pobliże), przenoszonych przez sieć zasilającą, a także generowanych wewnątrz instalacji (przepięcia 
zwarciowe, łączeniowe itp.) zastosować ograniczniki przepięć.  Dobór i montaż ograniczników jest również konieczny 
dla potrzeb wewnętrznej ochrony odgromowej. Maksymalne napięcie trwałej pracy ogranicznika Uc w instalacji 
niskiego napięcia nie powinno być mniejsze niż 255 V. 
Dla przepięć wtórnych i dla odprowadzenia dużych prądów udarowych zastosowano ochronę w postaci ochronników 
DEHNquard 275T ograniczający przepięcia do poziomu maximum 1,5 kV zainstalowany w rozdzielnicy TE. 
Ochronnik warystorowy, skutecznie likwiduje przepięcia pozostawiając niewielkie napięcie szczątkowe. 
 
5.0. INSTALACJA ODGROMOWA 
5.1. WSTĘP 
Przedmiarem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem instalacji 
odgromowej. ST jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu instalacji powyższych robót. Określenia 
podane w ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednio normami i ST. Zakres robót objętych ST dotyczy: 
montażu zwodów poziomych niskich osadzanych na wspornikach  
montaż przewodów odprowadzających 
 
5.2. MATERIAŁY 
Materiały do wykonania instalacji odgromowej określa dokumentacja projektowa. Wszystkie zakupione przez 
wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu , powinny 
być zaopatrzone w taki dokument a ponadto uzyskać akceptację inwestora przed wbudowaniem. 
Inne materiały powinny być wyposażone w taki dokument na życzenie inwestora. Do wykonania instalacji odgromowej 
należy stosować: 
płaskownik stalowy ocynkowany o przekroju 25 x 4 mm. 
drut stalowy ocynkowany o średnicy 8 mm 
wsporniki dachowe stalowe ocynkowane 
złącza rynnowe, kontrolne i przelotowe stalowe ocynkowane 
śruby naciągowe stalowe ocynkowane. 
 
5.3. TECHNOLOGIA I WYMAGANIA MONTAŻOWE 
Zwody poziome na dachu wykonać drutem stalowym ocynkowanym 8 mm mocowanym na typowych uchwytach 
dystansowych do pokrycia dachu.  
Wszystkie części wystające nad dach budynku należy podłączyć do projektowanej instalacji odgromowej na typowe 
zaciski względnie lutowanie lub spawanie, przy czym długość spawu powinna wynosić minimum 10 mm.  
Przewody odprowadzające należy wykonać drutem stalowym ocynkowanym 8 mm mocowanym na typowych 
uchwytach dystansowych nt.   
Każdy przewód odprowadzający należy wyposażyć w złącze kontrolno-pomiarowe ZK zamontowane na wysokości 1,2 
m nad poziomem terenu. 
Przewody odprowadzające należy chronić od uszkodzeń mechanicznych na wysokości 0,2 m pod i 1,0 m nad ziemią 
kątownikiem stalowym 35x35x3 mm.  
Uziom instalacji odgromowej zaprojektowano jako otokowy wykonany taśmą stalową ocynkowaną 25 x 4 mm ułożoną 
w ziemi na głębokości 0,6 m i w odległości minimum 1,5 m od fundamentów budynku. Przewody odprowadzające 
łączyć z uziomem przez spawanie. Miejsca połączeń zabezpieczyć przed korozją zalewając je masą asfaltową.  
Rezystancja uziomu nie może przekroczyć 10 .  
W przypadku nie uzyskania wymaganej rezystancji należy na narożach budynku ułożyć dodatkową taśmę stalową 
ocynkowaną 25 x 4 mm lub wykonać dodatkowe uziomy pionowe z pręta stalowego  20 mm. 
Wszystkie metalowe rurociągi przebiegające w odległości do 2 m od tego uziomu należy do niego przyłączyć. Po 
wykonaniu instalacji należy przeprowadzić pomiary ciągłości i rezystancji uziomu. Wyniki pomiarów wpisać do 
książki-metryki urządzenia odgromowego, a książkę przekazać Użytkownikowi.  
Odległość kabli od uziomu nie może być mniejsza niż 1m. Jeżeli zachowanie wymaganej odległości jest niemożliwe 
należy w miejscu zbliżenia lub skrzyżowania ułożyć przegrodę (niehigroskopijną) o grubości ścianki minimum 5 mm 
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(np. płyta lub rura winidurowa), tak aby najmniejsza odległość między uziomem, a kablem mierzona w ziemi wokół 
przegrody, nie przekraczała 1 m. 
 
5.3.1. Zwody poziome 
druty przeznaczone na zwody należy przed montażem wyprostować za pomocą wstępnego naprężenia lub przy 
zastosowaniu odpowiedniego urządzenia prostującego. 
Zwody poziome należy instalować na stałe przy użyciu odpowiednich wsporników odstępowych lub wsporników do 
złączy naprężających 
Zwody poziome nie izolowane powinny być układane co najmniej 2 cm od połaci dachowej na dachach o pokryciach 
nie palnych i trudnopalnych oraz co najmniej 40 cm na dachach o pokryciach z blach stalowych ocynkowanych, 
cynkowych i miedzianych o grubości mniejszej niż 0,5 mm i blach aluminiowych o grubości mniejszej niż 1 mm, jak 
również na dachach o pokryciach z materiałów łatwo zapalnych. 
 
Układ i lokalizacja zwodów powinny być zgodne z dokumentacją projektową a zwłaszcza: 
zwody niskie powinny stanowić sieć, której krańcowe przewody muszą przebiegać wzdłuż krawędzi dachu 
na dachach pochyłych przy nachyleniu ponad 300 jeden z przewodów sieci należy prowadzić nad kalenicą dachu. 
wszystkie nie przewodzące elementy budowlane, wystające nad powierzchnią dachu należy wyposażyć w zwody niskie 
połączone z siecią zwodów zamocowanych na powierzchni dachu 
zwody należy prowadzić bez ostrych zagięć i załamania ( promień zagięcia nie może być mniejszy niż 10 cm ); nad 
szczelinami dylatacyjnymi należy stosować kompensację 
do mocowania zwodów należy stosować wsporniki, uchwyty i złączki zgodnie z normami 
przy zastosowaniu wsporników naruszających szczelność pokrycia dachowego po ich zamontowaniu należy uszczelnić 
miejsca zainstalowania lepikiem w przypadku pokrycia papą, a przy pokryciu blachą – przez oblutowanie. 
 
5.3.2. Przewody odprowadzające i uziemiające. 
przewody odprowadzające i uziemiające mogą być układane na zewnętrznych ścianach budynku na wspornikach lub 
metodą bezuchwytową jako instalacje naprężane. 
na zewnętrznych ścianach budynku przewody odprowadzające należy układać w odległości nie mniejszej niż 2 cm od 
podłoża niepalnego  i trudno zapalnego a 40 cm od podłoża z materiałów łatwo palnych. 
Przy montażu zewnętrznych przewodów odprowadzających na wspornikach odstępowych odległości pomiędzy 
wspornikami nie mogą być większe niż 1,5 m. 
sposoby mocowania wsporników do ściany powinny być dostosowane  do rozwiązania konstrukcyjnego i materiału 
budynku 
w instalacjach wykonywanych metodą naprężania należy przewody odprowadzające montować według dokumentacji 
projektowej. 
przewody  odprowadzające pionowe w instalacjach naprężanych należy mocować w taki sposób i w takich odstępach, 
aby uniemożliwić ich uciążliwe drgania i uderzenia o ściany wymuszone parciem wiatru 
połączenia  przewodów odprowadzających ze zwodami należy wykonać jako spawane, śrubowe lub zaciskane 
połączenia przewodów odprowadzających z uziomem należy wykonać za pomocą zacisków probierczych 
usytuowanych pomiędzy przewodem odprowadzającym a uziemiającym. 
znormalizowane zaciski probiercze powinny mieć co najmniej dwie śruby zaciskowe M6 lub jedna śrubę M10 ; należy 
je umieszczać i osłaniać w taki sposób, aby były łatwo dostępne na potrzeby okresowej konserwacji oraz podczas 
pomiaru rezystancji uziomu 
zaleca się aby zaciski usytuowane były na wys. od  0,3 do 1,1 m nad ziemią. 
połączenia przewodów uziemiających z uziomami należy wykonywać przez spawanie lub za pomocą połączeń 
śrubowych 
przewody uziemiające należy chronić przed korozją przez pomalowanie farbą antykorozyjną lub lakierem asfaltowym 
do wys. 0,3 m nad ziemią  i do głębokości 0,2 m w ziemi 
 
5.3.3. Uziom otokowy 
Uziom otokowy z taśmy stalowej ocynkowanej o przekroju 25x4mm należy układać na głębokości nie mniejszej niż 1 
m od zewnętrznej krawędzi obiektu budowlanego, ograniczając do minimum przebieganie trasy uziomu pod warstwami 
nie przepuszczającymi wody opadowej i w pobliżu urządzeń wysuszających grunt. Rowy, w których układa się uziomy, 
należy zasypywać tak, aby w bezpośrednim kontakcie z uziomem nie było kamieni, żwiru, żużlu lub gruzu.  
Uziomu nie wolno zabezpieczać przed korozją powłokami nie przewodzącymi. Na odcinkach, gdzie nie będzie można 
zastosować ciągłego uziomu otokowego, dopuszcza się jego przerywanie w takim przypadku uziom musi być 
zakończony uziomem szpilkowym (pionowym o głębokości pogrążenia nie mniejszym niż 3m. Uziom otokowy należy 
połączyć z uziomami szpilkowymi przez przyspawanie płaskownika uziomu z dwóch stron do pręta uziomu 
szpilkowego. Spoinę po oczyszczeniu należy zabezpieczyć farba antykorozyjną lub lakierem asfaltowym. 
 
5.3.4. Badania techniczne i pomiary kontrolne podczas montażu 
oględziny części nadziemnej – polegają one na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową rozmieszczenia 
poszczególnych elementów urządzenia piorunochronnego oraz na sprawdzeniu wymiarów i rodzaju połączeń 
elementów instalacji odgromowej 
sprawdzanie ciągłości połączeń , które należy wykonać za pomocą omomierza lub mostka 
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do pomiaru rezystancji, przyłączonego z jednej strony do zwodów z drugiej do przewodu uziemiającego na wybranych 
losowo gałęziach urządzenia. 
pomiaru rezystancji uziemienia, który należy wykonać mostkiem do pomiaru uziemień lub metodą techniczną, pomiary 
należy wykonać co najmniej w 2 przeciwległych punktach ; jeżeli obwód uziomu otokowego nie przekracza 50m; dla 
uziomu o obwodzie L większym najmniejszą liczbę punktów pomiarowych P należy określić z zależności : 
P >= 0,01 · L + 2 
W przypadku przekroczenia dopuszczalnej wartości rezystancji uziomu należy zainstalować dodatkowe uziomy 
szpilkowe lub rurowe aż do uzyskania wymaganej oporności. 
 
5.4. ODBIÓR  
Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji wykonawca zobowiązany jest do dostarczyć inwestorowi dokumentację 
powykonawczą urządzenia piorunochronnego a w szczególności : 
dokumentację techniczną z naniesionymi na niej ewentualnymi zmianami. 
protokół badań technicznych i pomiarów kontrolnych wg punktu 26.1.3.3. 
dziennik budowy z adnotacjami dotyczącymi kontroli robót ulegających zakryciu. 
 
5.4.1. Odbiór częściowy 
W ramach odbioru częściowego należy dokonać kontroli robót ulegających zakryciu. Kontrola ta obejmuje :  
sprawdzenie ułożenia krytych przewodów odprowadzających i uziemiających  przed ich zakryciem 
sprawdzenie instalacji uziemiającej w wykopach przed ich zasypaniem 
 
5.4.2. Odbiór końcowy 
Przed przystąpieniem do odbioru robót wykonawca powinien : 
przygotować dokumentację powykonawczą 
przygotować komplet  protokółów badań  
sporządzić oświadczenie o zakończeniu robót 
przygotować metrykę urządzenia piorunochronnego wg PN – 86/E – 05003/0 – ochrona odgromowa obiektów 
budowlanych ( wymagania  ogólne ) 
 
Komisja odbiorowa powołana przez inwestora powinna :  
zbadać aktualność i kompletność dokumentacji powykonawczej 
zbadać dostarczone przez wytwórcę ( dostawcę ) świadectwa jakości elementów i materiałów oraz je zaakceptować 
zbadać kompletność protokółów pomiarów i prób na zgodność z dokumentacją oraz zaakceptować wyniki tych 
pomiarów i badań 
przeprowadzić oględziny urządzenia piorunochronnego z punktu widzenia zgodności z dokumentacją jego materiałów, 
wymiarów i rozmieszczenia 
sporządzić protokół odbiorcy z uwzględnieniem wszystkich podstawowych uwag i podjętych zaleceń. 
 
7.0.    PRZEPISY ZWIĄZANE 
[1] Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r. 
[2] Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych. Dz.Ustaw nr 13 z dn. 10.04.1972 r. 
[3] Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dn. 08.10.1990 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej. Dz.Ustaw nr 8 z dn. 26.11.1990 
[4] Zarządzenie nr 29 Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 1974 r. w sprawie doboru przewodów i kabli 
elektroenergetycznych do obciążeń prądem elektrycznym. 
[5] Ustawa o drogach publicznych z dn. 21.03.1985 r. Dz.Ustaw nr 14  z dn. 15.04.1985 r. 
[6] Ustawa o autostradach płatnych z dnia 27.10.1994r, Dz. Ustaw nr 127  z dn. 02.12.1994r 
[7] Ustawa Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994 r. Dz.Ustaw nr 89  z dn. 25.08.1994 r. 
 
UWAGI KOŃCOWE: 
Projekt instalacji elektrycznych należy rozpatrywać razem z projektami; technologicznym,  
architektonicznym i sanitarnym, aby uniknąć kolizji oraz doprowadzić zasilanie do miejsc w których będą 
zamontowane i postawione urządzenia kuchni i stołówki . 
Dla wszystkich części instalacji należy dostarczyć instrukcje transportu, magazynowania, budowy, obsługi, eksploatacji 
i konserwacji. 
Wszystkie instrukcje, protokoły pomiarowe, wydruki obliczeniowe, dokumenty odbiorcze itp. muszą być sporządzone 
w języku polskim. 
Do wszystkich oryginalnych certyfikatów lub deklaracji zgodności wyrobów pochodzących z państw Unii Europejskiej 
musi być dołączone polskie tłumaczenie. 
Wszystkie teksty i oznaczenia na aparatach mające znaczenie dla ich obsługi oraz bezpieczeństwa urządzeń i personelu 
muszą być w języku polskim lub oznakowane symbolami ujętymi w Polskich Normach. 
Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać co najmniej schematy zasadnicze, schematy oprzewodowania, plany 
instalacji, instalację uziemiającą i sieć kablową. Schematy, plany, rysunki powinny być wykonane zgodnie z 
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wymaganiami Polskich Norm dotyczących przygotowania dokumentów stosowanych w elektrotechnice i z 
zastosowaniem symboli ujętych w Polskich Normach.  
Dla wszystkich rozdzielnic, sterownic powinny być dostarczone protokoły z badań wyrobu. 
Pomiary i badania odbiorcze należy wykonać według wymagań przedstawionych w PN-E-04700:1998, PN-IEC 60364-
6-61:2000, PN-IEC 61024-1:2001 i PN-IEC 61024-1-2:2002 oraz norm przedmiotowych dotyczących poszczególnych 
wyrobów i instalacji. 
We wszystkich rozdzielnicach siłowych i szafach sterowniczych  należy pozostawić co najmniej 20% wolnej 
przestrzeni (w odniesieniu do przestrzeni zajętej przez zaprojektowaną aparaturę) na potrzeby późniejszej rozbudowy o 
dodatkowe aparaty i zaciski. Wymaganie to dotyczy także dodatkowej wolnej przestrzeni do wprowadzenia i 
podłączenia dodatkowych przewodów i kabli odpływowych. Przy sprawdzaniu zestawów rozdzielczych zwiększyć 
wydatek ciepła emitowanego przez aparaty zaprojektowane w niniejszym o dodatkowe 20%. 
Całość prac montażowych wykonać zgodnie z normami, przepisami i wymogami BHP. 
Po zakończeniu robót Wykonawca wykona pomiary rezystancji uziemienia oraz skuteczności ochrony 
przeciwporażeniowej: pomiar impedancji pętli zwarcia oraz pomiar ciągłości przewodów ochronnych i z czynności tych 
sporządzi protokóły pomiarów i badań. 
Istniejące instalacje elektryczne w budynku podlegają demontażowi, zaś materiały uzyskane z demontażu należy 
protokolarnie przekazać Inwestorowi. 
Linie kablowe przed zasypaniem należy zinwentaryzować przez uprawnionego geodetę. 
Do odbioru przygotować wymaganą dokumentację  formalno-prawną i techniczną. 
Wszystkie prace wykonać w układzie bez napięciowym tzn. po wyłączeniu zasilania  i sprawdzeniu braku napięcia oraz 
po zabezpieczeniu linii i urządzeń przed jego nawet przypadkowym pojawieniem się.   
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19. SIECI ENERGETYCZNE I ZASILAJĄCE 
 
1.0.     Wstęp 
1.1.   Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są  wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
budową sieci energetycznych objętej niniejszym kontraktem. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy zlecaniu  i realizacji   robót  
wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie  czynności  umożliwiające i mające na celu wykonanie 
budowy linii elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia rozdzielczej. 
W zakres prac wchodzą: 
- wykopanie i zasypanie rowów kablowych, 
- nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego oraz na ułożonym w rowie kablu, 
- ułożenie rur ochronnych pod drogami i ulicami, (ewentualnie wykonanie przecisku) 
- ułożenie rur ochronnych na skrzyżowaniu z uzbrojeniem podziemnym terenu, 
- ułożenie kabla w rowie kablowym, 
- wciąganie kabla do rur ochronnych, 
- podłączenie ułożonego kabla do napowietrznej linii energetycznej nn i z drugiej strony 
  do projektowanego złącza kablowo-pomiarowego budynku świetlicy. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Linia kablowa - kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie wielofazowym albo kilka kabli jedno 
lub wielożyłowych połączonych równolegle łącznie z osprzętem, ułożone na wspólnej trasie i łączące zaciski tych 
samych dwóch urządzeń elektrycznych jedno lub wielofazowych. 
Trasa kablowa - pas terenu w którym ułożone są jedna lub więcej linii kablowych. 
Napięcie znamionowe linii - napięcie międzyprzewodowe na które linia kablowa została zbudowana. 
Osprzęt linii kablowej - zbiór elementów przeznaczonych do łączenia, rozgałęzienia lub zakończenia kabli. 
Osłona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i 
działaniem łuku elektrycznego.  
Przykrycie - osłona ułożona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem od góry. 
Przegroda - osłona ułożona wzdłuż kabla w celu oddzielenia go od sąsiedniego kabla lub od innych urządzeń. 
Skrzyżowanie - 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.  
Zbliżenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym odległość między linią kablową, urządzeniem podziemnym 
lub drogą komunikacyjną itp. jest mniejsza niż odległość dopuszczalna dla danych warunków układania bez stosowania 
przegród lub osłon zabezpieczających i w którym nie występuje skrzyżowanie.  
Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju najczęściej okrągłym przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami 
mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego. 
Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - ochrona części przewodzących, dostępnych w wypadku pojawienia się na 
nich napięcia w warunkach zakłóceniowych.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową i 
poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano na poprzedniej stronie 
 
2.0.    Materiały 
2.1. Ogólne wymagania 
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodne z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST. 
Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o proponowanych źródłach otrzymania materiałów przed rozpoczęciem 
ich dostawy. 
W przypadku nie zaakceptowania materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca powinien przedstawić do akceptacji 
Inżyniera materiał z innego źródła.  
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Inżyniera. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem za wykonaną pracę.  
 
2.2. Kable elektroenergetyczne 
Podstawową linię kablową wykonać kablem  YAKXS 4x35 mm2 
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2.3. Mufy i głowice kablowe 
Mufy i głowice powinny być dostosowane do typu kabla, jego napięcia znamionowego, przekroju i liczby żył oraz do 
mocy zwarcia, występujących w miejscach ich zainstalowania.  
Mufy i głowice kablowe powinny być zgodne z postanowieniami PN-90/E-06401/01-06 [3-8]. 
 
2.4. Piasek 
 
Piasek do układania kabli w gruncie powinien odpowiadać wymaganiom  
BN-87/6774-04 [17].  
 
2.5. Folia ostrzegawcza 
Folie ostrzegawcze PCV należy stosować dla ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zaleca się 
stosowanie folii kalandrowanej z uplastycznionego PCW o grubości 0,5 - 0,6 mm, gat.I.  
Dla ochrony kabli o napięciu znamionowym do 1 kV należy stosować folię koloru niebieskiego. 
Szerokość folii powinna być taka, aby przykrywała ułożone kable, lecz nie węższa niż 20 cm. 
Folia powinna spełniać wymagania BN-68/6353-03 [16]. 
 
2.6. Rury na przepusty kablowe 
Przepusty kablowe powinny być wykonane z materiałów trudnopalnych, wytrzymałych mechanicznie, chemicznie i 
odpornych na działanie łuku elektrycznego. 
Rury używane na przepusty powinny być dostatecznie wytrzymałe na działanie sił ściskających, z jakimi należy liczyć 
się w miejscu ich ułożenia. Wnętrza ścianek powinny być gładkie lub powleczone warstwą wygładzającą ich 
powierzchnię, dla ułatwienia przesuwania się kabli. 
 
2.7. Odbiór materiałów na budowie 
Materiały na budowę należy dostarczać łącznie ze świadectwami jakości, kartami  
gwarancyjnymi i protokołami odbioru technicznego. 
Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i  
zgodności  z  danymi  producenta.  
W razie stwierdzenia wad lub wystąpienia wątpliwości co do jakości materiałów, należy  
przed ich wbudowaniem poddać je badaniom  określonym  przez Inżyniera (dozór techniczny) robót. 
 
2.8. Składowanie materiałów na budowie 
Materiały takie jak: mufy, głowice kablowe, folia powinny być przechowywane  jedynie w pomieszczeniach 
przeznaczonych  do  tego celu, to jest zamkniętych i suchych. 
Rury na  przepusty  kablowe mogą  być  składowane na placu budowy w miejscach nie narażonych na działanie  korozji 
i uszkodzenia mechaniczne. 
Kable powinny być składowane na bębnach. Bębny z kablami  należy umieszczać  na utwardzonym  podłożu placu 
budowy. 
Piasek na placu budowy składować w pryzmach. 
 
3.0. Sprzęt 
Wykonawca przystępujący do przebudowy linii kablowej dla zagwarantowania właściwej jakości robót powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu: 
- spawarki transformatorowej,  
- zagęszczarki wibracyjnej spalinowej,  
- ręcznego zestawu świdrów do wiercenia poziomego otworów do Ø15 cm,  
- wciągarki mechanicznej z napędem elektrycznym 5 - 10 t,  
- zespołu prądotwórczego trójfazowego, przewoźnego 20 kVA. 
 
4.0. Transport 
4.1. Ogólne wymagania 
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, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym kontraktem. 
 
4.2. Transport materiałów i elementów 
Wykonawca przystępujący do wykonania przebudowy linii kablowych niskiego napięcia powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następujących środków transportu: 
- samochodu skrzyniowego, 
- samochodu dostawczego, 
- samochodu samowyładowczego, 
- przyczepy do przewożenia kabli. 
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Przewożone materiały i elementy powinny być układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę 
dla poszczególnych materiałów i elementów oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem się na środkach 
transportu. 
 
5.0. Wykonywanie robót 
5.1. Wymagania ogólne 
 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie 
warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z przebudową linii kablowej niskiego napięcia. 
 
5.2. Trasowanie 
Przed przystąpieniem do wykopów rowów kablowych, służby geodezyjne  powinny dokonać trasowania 
przebudowywanych linii kablowych niskiego napięcia.  
Za zgodą Inżyniera trasowanie linii może wykonać Przedsiębiorstwo Wykonawcze. 
 
5.3. Wykonanie rowów kablowych 
Rów kablowy  powinien mieć głębokość minimum  0,8 m. Szerokość  rowu powinna być nie mniejsza niż  0,4 m i nie 
mniejsza niż obliczona według poniższego wzoru: 
 
                                    S =  Sd + (n -1)*a + 20 [cm] 
gdzie: 
  n - ilość kabli w jednej warstwie 
Sd - średnice zewnętrzne kabli w warstwie 
  a - odległości pomiędzy kablami według tabeli w pkt 5.4.11 
 
5.4. Układanie kabla 
Układanie kabla wykonać zgodnie z normą PN-76/E-05125 [2]. 
 
5.4.1. Układanie kabla w rowie kablowym 
Projektowane kable należy  układać na dnie rowów kablowych jeżeli grunt jest piaszczysty lub na warstwie  z  piasku  
grubości minimum 15 cm i przykryć je warstwą piasku o tej  samej  grubości.  Następnie należy nasypać warstwę  
gruntu  rodzimego  grubości 15  cm, przykryć foliami ostrzegawczymi z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim i  
zasypać gruntem.  
Zaleca się: układanie kabli niezwłocznie po wykopaniu rowu kablowego, doprowadzenie do szybkiego odbioru robót 
ulegających zakryciu i możliwie szybkie zasypanie rowu kablowego. 
Odległość ułożenia kabli od pni istniejącego zadrzewienia powinna wynosić co najmniej 1.5m, a w przypadku 
drzewostanu podlegającego ochronie odległość tę należy uzgodnić z kompetentnymi władzami terenowymi. 
Odległość układanych kabli od fundamentów budynków powinna wynosić minimum 0.50m. 
 
5.4.2. Temperatura otoczenia i kabla 
Temperatura otoczenia i kabla przy układaniu nie powinna być niższa niż  0oC - w przypadku kabli o izolacji i powłoce 
z tworzyw sztucznych. 
Zabrania się podgrzewania kabli ogniem. 
Wzrost temperatury otoczenia ułożonego 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 można zginać tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia powinien być 
możliwie duży, nie mniejszy niż 20-krotna zewnętrzna średnica kabla w  przypadku kabli jednożyłowych o izolacji 
papierowej i o powłoce ołowianej, kabli o izolacji polietylenowej i o powłoce polwinitowej oraz kabli wielożyłowych o 
izolacji papierowej i o powłoce aluminiowej o liczbie żył nie przekraczających 4. 
 
5.4.4. Zabezpieczenie kabla w rowie kablowym 
W miejscu skrzyżowania kabla z istniejącym lub projektowanym uzbrojeniem podziemnym terenu, układany kabel 
należy zabezpieczyć rurami stalowymi lub PCV o średnicy wewnętrznej nie mniejszej niż 100mm i długości minimum 
2,0m. 
Przy zabezpieczaniu kabla na skrzyżowaniu z w/w uzbrojeniem podziemnym terenu, należy zwrócić uwagę, aby rura 
ochronna założona na projektowanym kablu wystawała minimum 0.50m po obu stronach krzyżowanego uzbrojenia 
podziemnego. 
 
5.4.5. Układanie kabla w rurach ochronnych 
W jednej rurze powinien być ułożony tylko jeden kabel lub jedna trójfazowa wiązka kabli jednożyłowych. 
Przy wciąganiu kabla do rur ochronnych należy zwrócić uwagę, aby średnica wewnętrzna rury ochronnej nie była 
mniejsza niż : 
- 1.5 krotna zewnętrzna średnica kabla, w przypadku układania pojedynczego kabla 
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- 3.5 krotna zewnętrzna średnica kabla jednożyłowego, w przypadku ułożenia trójfazowej 
   wiązki czterech kabli jednożyłowych 
Kable w miejscach wprowadzania i wyprowadzania z rur ochronnych nie powinny opierać się o krawędzie otworów. 
Wprowadzenia i wyprowadzenia powinny być uszczelnione. Zaleca się wykonanie uszczelnień z materiałów 
włóknistych, np. sznura konopnego lub pianki uszczelniającej. 
Nie dopuszcza się, aby elektryczne połączenia kabli (mufy kablowe), znajdowały się we wnętrzu rur ochronnych. 
 
5.4.6. Zapas kabla 
Kable w rowie powinny być ułożone w jednej warstwie, faliście z zapasem 1 - 3 % długości rowu, wystarczającym  do 
skompensowania możliwych przesunięć gruntu.  
Przy mufach zaleca się pozostawienie zapasu kabla 1.0 m, dla kabli o izolacji z tworzyw sztucznych o napięciu 
znamionowym do 1 kV. 
W przypadku wciągania kabli do przepustów pod ulicami, zapas kabla powinien wynosić połowę podanej wyżej 
wartości z dodaniem 2.0m. 
 
5.4.7. Oznaczenie linii kablowych 
5.4.7.1. Oznaczniki kablowe 
Kable ułożone w ziemi powinny być zaopatrzone na całej długości w trwałe oznaczniki rozmieszczone w odstępach nie 
większych niż 10m oraz przy mufach i w miejscach skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym terenu i przy 
wejściu do rur pod ulicami. 
Na oznaczniku należy umieścić trwałe napisy zawierające co najmniej: 
- symbol i numer ewidencyjny kabla, 
- oznaczenie kabla, 
- znak użytkownika, 
- znak fazy (tylko przy kablach jednożyłowych), 
- rok ułożenia kabla. 
 
5.4.7.2. Oznaczenie trasy 
Trasa kabli ułożonych w ziemi powinna być na całej długości i szerokości oznaczona folią z tworzywa sztucznego 
koloru niebieskiego. 
Folia powinna mieć grubość co najmniej 0.5mm. Szerokość folii powinna być taka, aby przykrywała ułożone kable, 
lecz nie mniejsza niż 20cm. 
Krawędzie pasa folii powinny sięgać co najmniej do zewnętrznych krawędzi skrajnych kabli, a w przypadku, gdy 
szerokość rowu kablowego jest większa niż szerokość trasy ułożonych kabli, krawędzie pasa folii powinny wystawać 
poza krawędzie skrajnych kabli równomiernie po obu stronach. 
 
5.4.8. Montaż osprzętu kablowego 
Do łączenia i zakończenia kabli należy stosować osprzęt kablowy spełniający wymagania polskiej normy PN-90/E-
06401/01-06 [3-8]. 
Montaż osprzętu kablowego powinien być wykonany ściśle według instrukcji lub kart montażowych danego 
producenta. 
Dopuszcza się stosowanie używanych, nieuszkodzonych części osprzętu (np. żeliwnych kadłubów muf), ale po 
uzyskaniu zgody Inżyniera. 
Połączenia i zakończenia kabli należy wykonywać w warunkach ograniczających możliwość niekorzystnego 
oddziaływania czynników zewnętrznych (wilgoci, pyłów itp.) na izolację kabli oraz montowanych połączeń i 
zakończeń. 
Przy montażu muf należy zachować następujące warunki: 
- Wykop do montażu mufy w ziemi powinien mieć wymiary umożliwiające swobodne wykonywanie operacji 
montażowych; szerokość wykopu powinna być nie mniejsza niż 1.5m, a długość nie mniejsza niż 2.5m. 
- Poszczególne mufy na kablach jednożyłowych tworzących układ trójfazowy powinny być przesunięte względem 
siebie o odległość (mierzoną wzdłuż trasy) równą co najmniej długości mufy z dodaniem 1.0m. 
- W miejscu montażu mufy w przestrzeni otwartej, t.j. nad wykopem, zaleca się ustawić namiot niezależnie od pogody. 
- Pod namiotem nie wolno ogrzewać zalewy kablowej, ponadto na czas operowania otwartym ogniem z przestrzeni pod 
namiotem należy usunąć materiały łatwo palne. 
- Montaż mufy należy wykonywać nieprzerwalnie aż do czasu zakończenia prac. 
 
5.4.9. Odległości między kablami ułożonymi w ziemi 
Najmniejsze dopuszczalne odległości przy skrzyżowaniach i zbliżeniach kabli ułożonych bezpośrednio w ziemi 
zamieszcza poniższa tabela. 
 
 
L.P. 

 
SKRZYŻOWANIE LUB ZBLIŻENIE 

 
NAJMNIEJSZA 
DOPUSZCZALNA 
ODLEGŁOŚĆ W CM 
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  pionowa 
przy 
skrzyżowaniu 

pozioma 
przy 
zbliżeniu 

1 Kabli elektroenergetycznych na napięcie znamionowe sieci 
do 1kV z kablami tego samego  
rodzaju lub sygnalizacyjnymi 

 
25 

 
10 

2 Kabli sygnalizacyjnych i kabli przeznaczonych do zasilania 
urządzeń oświetleniowych z kablami tego samego rodzaju 

 
25 

nie mogą się 
stykać 

3 Kabli elektroenergetycznych na napięcie znamionowe sieci 
do 1kV z kablami elektroenergetycznymi na napięcie 
znamionowe sieci wyższe niż 1kV 

 
 
 
50 

 
 
 
10 

4 Kabli elektroenergetycznych na napięcie znamionowe sieci 
wyższe niż 1kV  i nie przekraczające 10kVz kablami tego 
samego rodzaju 

  

5 Kabli elektroenergetycznych na napięcie znamionowe sieci 
wyższe niż 10kV z kablami  tego samego rodzaju 

 
 
50 

 
25 

6 Kabli elektroenergetycznych z kablami telekomunikacyjnymi   
50 

7 Kabli różnych użytkowników   
8 Kabli z mufami sąsiednich kabli  ---------- 25 
 
5.4.11. Odległości między kablami ułożonymi w ziemi od innych urządzeń 
 
Najmniejsze dopuszczalne odległości kabli elektroenergetycznych ułożonych bezpośrednio w ziemi od innych urządzeń 
podziemnych zamieszcza poniższa tabela 
 
 
L.P. 

 
SKRZYŻOWANIE LUB ZBLIŻENIE 

NAJMNIEJSZA 
DOPUSZCZALNA 
ODLEGŁOŚĆ W CM 

  pionowa 
przy 
skrzyżowaniu 

pozioma 
przy 
zbliżeniu 

1 Rurociągi wodociągowe, ściekowe, cieplne, gazowe  z gazami 
niepalnymi i rurociągami z gazami palnymi o ciśnieniu do 0.5 
at. 

 
 
 
Dz.U. Nr 45, poz.243 z 1989r 
Dz.U. Nr 115, poz.513 z 1993r 
Dz.U. Nr 139, poz.686 z 1995r 

2 Rurociągi z cieczami palnymi   
3 Rurociągi z gazami palnymi o ciśnieniu wyższym niż 0.5 at i 

nie większym niż 4 at 
  

4 Rurociągi z gazami palnymi o ciśnieniu wyższym niż 4 at   
5 Zbiorniki z płynami palnymi   
6 Części podziemne linii napowietrznych 

(ustrój, podpora, odciążka) 
- 80 

7 Ściany budynków i inne budowle, np.tunele, kanały z 
wyjątkiem urządzeń wyszczególnionych w lp. 1-6 

- 50 

8 Skrajna szyna toru nie przystosowanego do trakcji elektrycznej  
100 - między 
osłoną kabla i 
stopą szyny 
50 - między 
osłoną kabla i 
dnem rowu 
odwadniającego 

250 

9 Skrajna szyna toru trakcji elektrycznej  według PN-
66/E-05024 

10 Skrajny koniec podkładu toru manewrowego i bocznicy 
kolejowej, nie przystosowanej do trakcji elektrycznej na 
zamkniętym terenie zakładu przemysłowego 

  
80 3) 
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11 Urządzenia ochrony budowli od wyładowań atmosferycznych wg Zarządzenia Nr 16 Ministra 
Gospodarki Terenowej i Ochrony 
Środowiska z dn. 26-VIII-1972 r. 

1) Dopuszcza się zmniejszenie odległości do 50 cm pod warunkiem zastosowania osłony z 
rury stalowej o długości według tablicy 5.4.13. 
2) Dopuszcza się zmniejszenie odległości do 80 cm pod warunkiem zastosowania osłony z 
rury stalowej o długości według tablicy 5.4.13. 
3) Jeżeli z uzasadnionych względów odległość ta nie może być zastosowana, dopuszcza się 
zmniejszenie jej do 30 cm, lecz należy stosować osłony otaczające. 
 
5.4.12. Rodzaj ochrony kabla przed uszkodzeniami 
Rodzaj ochrony kabla przed uszkodzeniami oraz długość ochrony kabla przy skrzyżowaniu z rurociągami, drogami 
kołowymi, torami kolejowymi, rzekami i innymi wodami, podaje poniższa tabela. 
 
 
LP. 

RODZAJ OBIEKTU 
KRZYŻOWANEGO 

RODZAJ 
ZABEZPIECZE
NIA KABLA 

 
DŁUGOŚĆ OCHRONY KABLA NA 
SKRZYŻOWANIU 

1 Rurociąg  podwójne przy- 
 krycie kabla 

Długość kabla na skrzyżowaniu z rurą z dodaniem co 
najmniej po 50cm z każdej strony 

2  
 
 
 
droga 
kołowa 

 z krawęż-   
nikami       
(ulice) 

 
 
 
 
 
 
 
mechanicznie 
wytrzymałe rury, 
bloki betonowe 
lub kanały 

Długość kabla na skrzyżowaniu (z drogą wraz z 
krawężnikami) z dodaniem co najmniej po 50 cm z 
każdej strony 

3   z rowami 
odwadnia- 
  jącymi 

 Długość kabla na skrzyżowaniu z drogą wraz z 
rowami do zewnętrznej skarpy rowu z dodaniem co 
najmniej po 100 cm z każdej strony 

4   
na nasypie 

 Długość kabla na skrzyżowaniu z nasypem drogi z 
dodaniem co najmniej po 100 cm z każdej strony 

5    
 
   
  Tor 
  kolei 

  
 z rowami 

 Długość kabla na skrzyżowaniu z torem wraz z 
rowami do zewnętrznej skarpy rowu z dodaniem co 
najmniej po 100 cm z każdej strony 

6   
na nasypie 

 Długość kabla na skrzyżowaniu z nasypem toru z 
dodaniem co najmniej po 100 cm z każdej strony 

7 Rzeka lub inne   
    wody 

 
osłona otaczająca 

W miejscu wyjścia kabla spod wody, na długości od 
najniższego do najwyższego powodziowego poziomu 
wody, z dodaniem co najmniej po 50 cm z każdej 
strony 

 
5.5. Budowa przepustów pod drogami i przejściami 
Przepusty pod drogami wykonać zgodnie z przekrojami poprzecznymi załączonymi w Dokumentacji Projektowej. 
Dla wykonania przepustów pod drogami zastosowano rury stalowe Ø108/4mm, i Ø 159/4,5 mm. 
Rury ochronne w jednym wykopie powinny być ułożone w jednej warstwie obok siebie. 
Po ułożeniu rur, ich końce należy uszczelnić pakułami w celu zabezpieczenia przed dostaniem się wilgoci oraz 
zamuleniem. 
Przy wykonywaniu rowu dla rur ochronnych należy zwrócić uwagę na to aby: 
Głębokość rowu kablowego pod drogami była taka, aby dolna powierzchnia trwałego podłoża drogi od górnej 
powierzchni rury ochronnej była niemniejsza niż 0.20m, natomiast odległość od górnej powierzchni drogi do górnej 
powierzchni rury ochronnej była nie mniejsza niż 0.70m. 
Głębokość rowu kablowego pod dnem rowu odwadniającego drogę powinna być taka, aby górna powierzchnia rury 
ochronnej oddalona była od dna rowu odwadniającego drogę minimum 0.50m 
Szerokość rowu zależna jest od ilości rur ułożonych w jednym wykopie. 
Dla wykonania przepustu metodą przewiertu poziomego należy: 
Wykonać komorę roboczą dla maszyny przewiertowej. 
Głębokość komory uzależniona jest od głębokości ułożenia rur, natomiast szerokość i długość komory zależna jest od 
typu zastosowanego urządzenia przewiertowego. 
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Ustawić na dnie komory roboczej urządzenie przewiertowe w sposób określony przez wytyczne montażu konkretnego 
urządzenia 
Wykonać komorę roboczą w miejscu zakończenia przewiertu. 
Po zakończeniu przewiertu i zdemontowaniu urządzenia przewiertowego, obie w/w komory  
robocze należy zasypać. 
 
5.6. Ochrona przeciwporażeniowa 
Jako ochronę przed porażeniem stosuje się - zerowanie lub uziemianie (Szybkie Wyłączanie Zasilania). Sposób 
obliczeń ochrony przeciwporażeniowej i jej sprawdzenie zależy od układu zasilania. 
 
6.0.   Kontrola jakości robót 
6.1. Zasady wykonania kontroli robót 
Celem kontroli robót jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót. Wykonawca robót ma 
obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wykazania Inżynierowi zgodności dostarczonych 
materiałów i realizacji robót z Dokumentacją Projektową oraz wymaganiami ST. 
Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o rodzaju i terminie badania. 
Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji Inżyniera. Wykonawca 
powiadamia pisemnie Inżyniera o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może kontynuować dopiero po 
pisemnej akceptacji odbioru przez Inżyniera i Użytkownika. 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien uzyskać od producentów atesty stosowanych materiałów. 
Na żądanie Inżyniera, należy dokonać testowania sprzętu posiadającego możliwość nastawienia mechanizmów 
regulacyjnych.  
Testowanie zakończyć protokołami. 
 
6.3.    Badania w czasie wykonywania robót 
6.3.1. Rowy pod kable 
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 osprzęt kablowy 
Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodności z wymaganiami norm przedmiotowych lub dokumentów według 
których zostały wykonane, na podstawie atestów, protokołów odbioru albo innych dokumentów. 
 
6.3.3. Układanie kabli 
W czasie wykonywania i po zakończeniu robót kablowych przeprowadzić następujące pomiary: 
- głębokości zakopania kabla, 
- grubości podsypki piaskowej pod i nad kablem, 
- odległości folii ochronnej od kabla, 
- stopnia zagęszczenia gruntu nad kablem i rozplantowania nadmiaru gruntu. 
Pomiary należy wykonywać co 10 m budowanej linii kablowej a uzyskane wyniki mogą być uznane za dobre, jeżeli 
odbiegają od założonych w dokumentacji nie więcej niż o 10‰. 
 
6.3.4. Sprawdzenie ciągłości żył 
Sprawdzenie ciągłości żył roboczych i powrotnych oraz zgodności faz należy wykonywać przy użyciu przyrządów o 
napięciu nie przekraczającym 24 V. Wynik sprawdzenia należy uznać za dodatni, jeżeli poszczególne żyły nie mają 
przerw oraz jeśli poszczególne fazy na obu końcach linii są oznaczone identycznie. 
 
6.3.5. Pomiar rezystancji izolacji 
Pomiar należy wykonać za pomocą megaomomierza o napięciu nie mniejszym niż 2,5 kV, dokonując odczytu po czasie 
niezbędnym do ustalenia się mierzonej wartości. Wynik należy uznać za dodatni, jeżeli rezystancja izolacji wynosi co 
najmniej: 
20 M /km - linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z papieru nasyconego, o napięciu 
znamionowym do 1 kV, 
0,75 dopuszczalnej wartości rezystancji izolacji kabli wykonanych wg PN-93/E-90401 [11]. 
 
6.3.6. Próba napięciowa 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 należy wykonać prądem 
stałym lub wyprostowanym. 
Wynik próby napięciowej izolacji należy uznać za dodatni, jeżeli: 
Izolacja każdej żyły wytrzyma przez 20 min, bez przeskoku, przebicia i bez objawów przebicia częściowego, napięcie 
probiercze 0,75 napięcia probierczego wg PN-93/E/90401 [11]. 
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Wartość prądu upływu dla poszczególnych żył nie przekroczy 300 mA/km i nie wzrasta w czasie ostatnich 4 min. 
badania; w liniach o długości nie przekraczającej 300 m dopuszcza się wartość prądu upływu 100 mA. 
 
6.4. Badania po wykonaniu robót 
W przypadku zadawalających wyników pomiarów i badań wykonanych przed i w czasie wykonywania robót, na 
wniosek Wykonawcy, Inżynier może wyrazić zgodę na niewykonywanie badań po zakończeniu robót. 
 
7.0. Obmiar robót 
 
Jednostką obmiarową jest 1m. Do obliczenia należności przyjmuje się wykonanie wszystkich prac niezbędnych dla 
wykonania budowy linii kablowej niskiego napięcia. 
 
8.0. Odbiór robót 
8.1. Odbiór częściowy (końcowy) 
Przy odbiorze robót sprawdzić zgodność z Dokumentacją Projektową. 
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty: 
- aktualną Dokumentację Projektową Powykonawczą, 
- geodezyjną Dokumentację Powykonawczą, 
- protokoły z dokonanych pomiarów, 
- protokół odbioru robót. 
 
9.0. Podstawa płatności  
Płaci się za rzeczywiście wykonaną i odebraną ilość metrów przebudowanej linii kablowej niskiego napięcia. Podstawę 
płatności stanowi cena jednostkowa 1m układanego kabla niskiego napięcia. 
Cena obejmuje: 
geodezyjne wytyczenie trasy, 
koszt materiałów, 
dostarczenie materiałów, 
koszt wyłączeń linii niskiego napięcia, 
wykopanie i zasypanie rowów kablowych, 
układanie kabli, 
montaż osprzętu kablowego, 
budowa przepustów pod drogami, ulicami i zjazdami do zabudowań, 
wykonanie inwentaryzacji przebiegu kabli pod ziemią, 
przeprowadzenie  
-zabezpieczenie kabli na skrzyżowaniu z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem  
podziemnym terenu, 
przeprowadzenie prób i konserwowanie urządzeń w okresie gwarancji, 
demontaż istniejącego odcinka linii kablowej niskiego napięcia przeznaczonego do 
demontażu, 
uporządkowanie terenów z odpadów powstałych z przy przebudowie linii, 
opracowanie Dokumentacji Powykonawczej, 
koszt nadzoru użytkownika, na przykład Rejonu Energetycznego, 
inne prace niezbędne do wykonania przebudowy linii. 
 
10.0.    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-90/E-06401/01 -  Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 
                                       Osprzęt do kabli o napięciu znamionowym nie przekraczającym 
                                    30kV. 
[4]   PN-90/E-06401/02 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 
                                         Osprzęt do kabli o napięciu znamionowym nie przekraczającym 
                                         30kV. 
                                         Połączenia i zakończenia żył. 
[5]   PN-92/E-05009/41 -  Ochrona zapewniającą bezpieczeństwo. 
                                         Ochrona przeciwporażeniowa. 
[6]   PN-93/E-05009/61 -  Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorze. 
[7]   PN-93/E-90401     -   Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 0.6/1kV. 
                                         Ogólne wymagania i badania.    
[8]   PN-80/C-89205     -  Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
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[9]   PN-76/H-92325     -  Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana. 
[10] BN-68/6353-03      -  Folia kalendrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku 
                                         winylu. 
[11] BN-87/6774-04      -  Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek. 
[12] BN-74/3233-17      -  Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe 
 
 
10.2. Inne dokumenty 
[20] Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r. 
[21] Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych. Dz.Ustaw nr 13 z dn. 10.04.1972 r. 
[22] Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dn. 08.10.1990 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej. Dz.Ustaw nr 8 z dn. 26.11.1990  
[23] Zarządzenie nr 29 Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 1974 r. w sprawie doboru przewodów i kabli 
elektroenergetycznych do obciążeń prądem elektrycznym. 
[24] Ustawa Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994 r. Dz.Ustaw nr 89  z dn. 25.08.1994 r. 
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IV.DROGI 
20.WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót drogowych związanych z budową Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Księginicach Małych. 
1.2. Zakres stosowania ST 
 Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla wszystkich robót objętych ST: 
D-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
D-01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 
D-01.02.02 ZDJĘCIE  WARSTWY  HUMUSU 
D-02.00.01 ROBOTY ZIEMNE WYMAGANIA OGÓLNE 
D-02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW 
D-02.03.01 WYKONANIE NASYPÓW 
D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM 
D-04.04.02 PODBUDOWA  Z  KRUSZYWA  ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 
D-04.05.01 WARSTWA WZMACNIAJĄCA Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM 
D-05.03.23a NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ 
D-08.01.01 KRAWĘŻNIKI  BETONOWE 
D-08.03.01 OBRZEŻA BETONOWE 
D-09.01.01 ZIELEŃ  DROGOWA 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

1.4.1. Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, wydany 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, służący do 
notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów 
robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem/ Kierownikiem projektu, 
Wykonawcą i projektantem. 

1.4.2. Inżynier/Kierownik projektu – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez 
Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i 
administrowanie kontraktem. 

1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

1.4.4. Książka obmiarów - akceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi stronami, 
służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. 
dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

1.4.5. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 

1.4.6. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera/ Kierownika projektu. 

1.4.7. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeżli 
przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju 
robót budowlanych. 

1.4.8. Polecenie Inżyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inżyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 

1.4.9. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem  dokumentacji projektowej. 

1.4.10. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, 
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

1.4.11. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca 
wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie 
budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami 
Inżyniera/Kierownika projektu. 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
 Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów 
głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. 
 Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 
odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny 
koszt. 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
 Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Inżyniera/Kierownika projektu stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu, który podejmie decyzję o wprowadzeniu 
odpowiednich zmian i poprawek. 
 W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na podstawie 
odczytu ze skali rysunku. 
 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone wyroby będą zgodne z dokumentacją projektową i ST. 
 Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą 
wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 
 W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i wpłynie 
to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli 
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
 Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki oraz  wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 
społeczności. Oznakowanie i zabezpieczenie robót prowadzone będzie zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji 
ruchu zastępczego, dostarczonym Wykonawcy przez Zamawiającego. 
 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
kontraktową. 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
 Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
 Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w 
maszynach i pojazdach. 
 Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
 Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
 Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość 
zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. 
Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od 
właściwych organów administracji państwowej. 
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie 
informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
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 Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. 
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego 
działalnością. 
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy. 
 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywać wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego. 
 Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
 Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. 
 Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje 
na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem  i niezapłaceniem 
2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez 
Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inżynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

3. sprzęt 
 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST. 
 Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera/ Kierownika projektu. 
 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. 
4. transport 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
 Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera/ Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umową. 
 Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
5. wykonanie robót 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST oraz 
poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na 
piśmie przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez Wykonawcę 
na własny koszt. 
 Polecenia Inżyniera/Kierownika projektu powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym 
przez Inżyniera/Kierownika projektu, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie 
Wykonawca. 
6. kontrola jakości robót 
6.1. Zasady kontroli jakości robót 
 Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość robót. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne 
do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
 Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST 
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 Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W 
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier/ Kierownik projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, 
aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
6.2. Pobieranie próbek 
 Próbki będą pobierane losowo. Inżynier/Kierownik projektu będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w 
pobieraniu próbek. 
 Na zlecenie Inżyniera/Kierownika projektu Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
6.3. Badania i pomiary 
 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy 
nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inżyniera/ Kierownika projektu. 
6.4. Raporty z badań 
 Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportów z wynikami badań. 
6.5. Certyfikaty i deklaracje 
 Inżynier/Kierownik projektu może dopuścić do użycia tylko wyroby dopuszczone do stosowania w 
budownictwie, posiadające odpowiednie dokumenty atestacyjne. 
6.8. Dokumenty budowy 
(1) Dziennik budowy 
(2) Książka obmiarów 
(3) Dokumenty laboratoryjne 

(4) Pozostałe dokumenty budowy 

 Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące dokumenty: 
 pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
 protokoły przekazania terenu budowy, 
 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
 protokoły odbioru robót, 
 protokoły z narad i ustaleń, 
 korespondencję na budowie. 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy 

 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
 Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
 Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i 
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
 Obmiaru robót dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
 Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej 
w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 
instrukcji Inżyniera/Kierownika projektu na piśmie. 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
 Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż 
linii osiowej. 
 Jeżeli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość 
pomnożona przez średni przekrój. 
 Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami 
ST. 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
 Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania robót. 
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 
 Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
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 Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
 Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
 Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. 

8. odbiór robót 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
 W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiorowi częściowemu, 
- odbiorowi ostatecznemu, 
- odbiorowi pogwarancyjnemu. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
 Odbioru robót dokonuje Inżynier/Kierownik projektu. 
 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inżyniera/Kierownika projektu. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż 
w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera/Kierownika 
projektu. 
 Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
8.3. Odbiór częściowy 
 Odbiór częściowy polega na odbiorze części robót danej branży (etap) lub odbiór danej banży. Jest to odbiór 
końcowy danej branży lub części robót danej branży wraz z przekazaniem użytkownikowy. Odbiór częściowy dokonuje 
komisja. Wymagane są dokumenty potwierdzające jakość wykonanych robót. 
8.4. Odbiór ostateczny robót 

1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości, po przeprowadzeniu wszystkich odbiorów częściowych (końcowych branż), sprawdzeniu usunięcia 
usterek stwierdzonych w trakcie odbiorów częściowych, rozliczeniu finansowym zadań i uzyskaniu powykonawczej 
inwentaryzacji geodezyjnej (potwierdzonej przez Kataster Miejski). 
 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera/Kierownika 
projektu. 
 Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inżyniera/Kierownika projektu zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
 Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inżyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
dokumentacją projektową i ST. 
 W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. 
 W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentację projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną 
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w 

trakcie realizacji umowy, 
- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 
- recepty i ustalenia technologiczne, 
- dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST, 
- dokumenty atestacyjne, potwierdzaj¹ce dopuszczenie wyrobów do stosowania w budownictwie, 
- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
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 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie bedą gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie stanu obiektu na koniec okresu gwarancyjnego i stwierdzeniu 
ewentualnych wad powstałych w okresie gwarancyjnym. 
 Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 

9. podstawa płatności 
 Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną 
dla danej pozycji kosztorysu. 
 Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
 Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. 
 Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren 

budowy, 
 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
10. przepisy związane 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami). 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 

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

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami). 
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21.D-01.01.01-ODTWORZENIE  TRASY I  PUNKTÓW  
WYSOKOŚCIOWYCH 
ROBOTY BUDOWLANE. 
OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE  WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT  
 
1. WSTĘP 
1.1.Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktów wysokościowych. 
1.2. Zakres stosowania ST 
 Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy  zleceniu i realizacji robót 
wymienionych w rozdziale “Wymagania ogólne” w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wszystkimi 
czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogowej. 

 W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych wchodzą: 
sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy   i punktów 

wysokościowych, 
uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 
wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 
wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 
zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób 

ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy punkt trasy. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Rodzaje materiałów 
 Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem stalowym, 
słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra. 
 Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania trasy, powinny 
mieć średnicę od  0,15 do 0,20 m  i długość od 1,5 do 1,7 m. 
 Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m i długości 
około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm i długości od  0,04 do 
0,05 m. 
 „Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt pomiarowy 
 Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący sprzęt: 
teodolity lub tachimetry, 
niwelatory, 
dalmierze, 
tyczki, 
łaty, 
taśmy stalowe, szpilki. 

 Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych powinien gwarantować 
uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport sprzętu i materiałów 
 Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych 
 Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK (od 1 do 7). 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające lokalizację 
i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. 
 W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i 
pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 
 Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 
 Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera o wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu 
punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na koszt Zamawiającego. 
 Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne z 
rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od 
rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym Inżyniera. Ukształtowanie terenu w 
takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inżyniera. Wszystkie roboty 
dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzędnych rzeczywistych, 
akceptowane przez Inżyniera, zostaną wykonane na koszt Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia Inżyniera 
oznacza, że roboty dodatkowe w takim przypadku obciążą Wykonawcę. 
 Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem 
wyników pomiarów przez Inżyniera. 
 Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w oznaczenia 
określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń 
powinny być zaakceptowane przez Inżyniera. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie 
trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę 
świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one 
odtworzone na koszt Wykonawcy. 
 Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków 
Wykonawcy. 
5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów 
       wysokościowych 
 Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, przy użyciu 
pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych, położonych poza granicą 
robót ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy punktami głównymi na odcinkach prostych nie może przekraczać 
500 m. 
 Zamawiający powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi trasy drogowej, a 
także przy każdym obiekcie inżynierskim. 
 Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuż trasy drogowej w terenie płaskim powinna 
wynosić 500 metrów, natomiast w terenie falistym i górskim powinna być odpowiednio zmniejszona, zależnie od jego 
konfiguracji. 
 Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektów 
towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących budowlach wzdłuż 
trasy drogowej. O ile brak takich punktów, repery robocze należy założyć w postaci słupków betonowych lub grubych 
kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez Inżyniera. 
 Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po wyrównaniu był 
mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych. 
 Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i jednoznaczne 
określenie nazwy reperu i jego rzędnej. 
5.4. Odtworzenie osi trasy 
 Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane geodezyjne 
przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej osnowy geodezyjnej, 
określonej w dokumentacji projektowej. 
 Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości zależnej od 
charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 50 metrów. 
 Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie może 
być większe niż 5 cm. Rzędne niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do 
rzędnych niwelety określonych w dokumentacji projektowej. 
 Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów wymienionych w pkt 2.2. 
 Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je odpowiednimi 
palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót. 
5.5. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 
 Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów na powierzchni 
terenu (określenie granicy robót), zgodnie z dokumentacją projektową oraz w miejscach wymagających uzupełnienia 
dla poprawnego przeprowadzenia robót i w miejscach zaakceptowanych przez Inżyniera. 
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 Do wyznaczania krawędzi nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy 
należy stosować w przypadku nasypów o wysokości przekraczającej 1 metr oraz wykopów głębszych niż 1 metr. 
Odległość między palikami lub wiechami należy dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. 
Odległość ta co najmniej powinna odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych. 
 Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać wykonanie nasypów i wykopów o kształcie zgodnym 
z dokumentacją projektową. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych 
 Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych należy 
prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z 
wymaganiami podanymi w pkt 5.4. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest ha (hektar) odtworzonej powierzchni w terenie. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
8.2. Sposób odbioru robót 
 Odbiór robót związanych z odtworzeniem powierzchni w terenie następuje na podstawie szkiców i dzienników 
pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inżynierowi. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena 1 ha wykonania robót obejmuje: 

 sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych, 
 uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 
 wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych, 
 wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów, 

 zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ułatwiające odszukanie i 
ewentualne odtworzenie. 

9.3. Ilość jednostek obmiarowych 
Przewidywana ilość jednostek – wg przedmiaru robót. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
 Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa 

1979. 
 Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 
 Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 
 Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979. 
 Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 

 Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. 
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22.D-01.02.02-ZDJĘCIE  WARSTWY  HUMUSU. 
ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBIÓRKI OBIEKTÓW 
BUDOWLANYCH. 
ROBOTY ZIEMNE. 

 
1. WSTĘP 
1.1.Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych ze zdjęciem warstwy humusu.. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy  zleceniu i realizacji robót wymienionych w 
rozdziale “Wymagania ogólne” w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z rozbiórką ze zdjęciem i 
usunięciem z terenu budowy warstwy humusu. 
1.4. Określenia podstawowe 
 Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami 
podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY 
Nie występują. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do zdjęcia humusu i/lub darniny 
Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu należy stosować: 

a) ładowarki; 
b) koparki; 
c) łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, gdzie prawidłowe 

wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe, 
d) koparki i samochody samowyładowcze - w przypadku transportu na odległość wymagającą zastosowania 

takiego sprzętu. 
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport darniny 
Humus  należy przewozić transportem samochodowym.  
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
Teren pod budowę drogi w pasie robót ziemnych, w miejscach dokopów i w innych miejscach wskazanych w 
dokumentacji projektowej powinien być oczyszczony z humusu. 
5.2. Zdjęcie humusu 
Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy umacnianiu skarp, zakładaniu 
trawników, sadzeniu drzew i krzewów oraz do innych czynności określonych w dokumentacji projektowej. 
 
Humus na poszerzeniu chodnika należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem ładowarek lub koparek. W 
wyjątkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego wykonania robót, 
względnie może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa robót (zmienna grubość warstwy humusu, sąsiedztwo 
budowli), należy dodatkowo stosować ręczne wykonanie robót, jako uzupełnienie prac wykonywanych  mechanicznie. 
Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w innych miejscach określonych w 
dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inżyniera. 
Grubość zdejmowanej warstwy humusu (zależna od głębokości jego zalegania, wysokości nasypu, potrzeb jego 
wykorzystania na budowie itp.) powinna być zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej lub wskazana przez 
Inżyniera, według faktycznego stanu występowania.  
Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny być przez 
Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem przez pojazdy. 
Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia 
gliną lub innym gruntem nieorganicznym. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Kontrola usunięcia humujsu 
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”      pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) zdjętej warstwy humusu.. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”          pkt 8. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena 1 m2 wykonania robót obejmuje zdjęcie humusu z  odwiezieniem i składowaniem. 
9.3. Ilość jednostek obmiarowych 
Przewidywana ilość jednostek – wg przedmiaru robót. 
10. przepisy związane 
Nie występują. 
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23.D - 02.00.01-ROBOTY  ZIEMNE.  
WYMAGANIA  OGÓLNE 
ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBIÓRKI OBIEKTÓW 
BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE 

 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót ziemnych. 
1.2. Zakres stosowania ST 
 Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy  zleceniu i realizacji robót 
wymienionych w rozdziale “Wymagania ogólne” w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych i obejmują: 

a) wykonanie nasypów z gruntu dowiezionego 
b) wykonanie wykopów 
 

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu antropogenicznego 
spełniająca warunki stateczności i odwodnienia. 

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów.  

1.4.3. Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi 
nasypu lub wykopu. 

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, którego wysokość jest mniejsza niż 1 m. 

1.4.5. Nasyp średni - nasyp, którego wysokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, którego wysokość przekracza 3 m. 

1.4.7. Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 

1.4.8. Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

1.4.9. Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 

1.4.16. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru:  

ds

d
sI 


  

gdzie: 
rd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/m3), 
rds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, zgodnie z PN-B-

04481:1988 [2], służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3). 

1.4.17. Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, określona wg 
wzoru: 

10

60

d
dU   

gdzie: 
d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm), 
d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm). 

1.4.18. Wskaźnik odkształcenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru:  

1

2
0 E

EI   

gdzie: 
E1 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciążeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998 
[4], 
E2 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciążeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998 [4]. 
 

1.4.20. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 



 149

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

2. materiały (grunty) 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
 Grunt z wykopów należy wywieźć z terenu budowy. Do wykonania nasypu należy wykorzystywać grunt 
spełniający wymagania podłoża G1 (grunt dowieziony). W przypadku, gdyby grunt z wykopów spełniał powyższy 
warunek można go zastosować do wykonania nasypów. 
 
3. sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do robót ziemnych 
 Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu do: 

 odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, koparki, ładowarki), 
 transportu mas ziemnych (samochody wywrotki), 
 sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 

 

4. transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport gruntów 
 Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju gruntu 
(materiału), jego objętości, sposobu odspajania i załadunku oraz do odległości transportu. Wydajność środków 
transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania 
gruntu (materiału). 
 Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, 
dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na 
piśmie przez Inżyniera. 

 
5. wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Dokładność wykonania nasypu 
 Odchylenie krawędzi wykonywanego nasypu od krawędzi projektowanej nie powinno być większe niż ± 10 
cm. Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać + 1 cm i -3 cm. 
 Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości wyrażonej 
tangensem kąta. Maksymalne nierówności na powierzchni skarp nie powinny przekraczać ± 10 cm przy pomiarze łatą 
3-metrową, albo powinny być spełnione inne wymagania dotyczące nierówności, wynikające ze sposobu umocnienia 
powierzchni skarpy. 
5.3. Odwodnienia pasa robót ziemnych 
 Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w dokumentacji 
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią 
odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed 
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby 
powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 
 Jeżeli, wskutek 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 również za dowieziony 
grunt. 
 

6. kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia 
 Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami specyfikacji 
określonymi w pkcie 5 oraz z dokumentacją projektową. 
 Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
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- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 

6.2.2. Sprawdzenie jakości wykonania robót 

 Czynności wchodzące w zakres sprawdzenia jakości wykonania robót określono w pkcie 6 ST D-02.01.01, D-
02.02.01 oraz D-02.03.01. 
6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2. 

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych robót ziemnych 

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m i 
poziomicą lub niwelatorem, w odstępach co 200 m na 

1 Pomiar szerokości korpusu 
ziemnego 

prostych, w punktach głównych łuku, co 100 m na 
łukach o R ³ 100 m co 50 m na łukach o R < 100 m 

3 Pomiar rzędnych 
powierzchni korpusu 
ziemnego 

oraz w miejscach, które budzą wątpliwości 

4 Pomiar pochylenia skarp  
5 Pomiar równości 

powierzchni korpusu 
 

6 Pomiar równości skarp  
7 Pomiar spadku podłużnego 

powierzchni korpusu  
Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 200 m 
oraz w punktach wątpliwych 

8 Badanie zagęszczenia gruntu Wskaźnik zagęszczenia określać dla każdej ułożonej 
warstwy lecz nie rzadziej niż w trzech punktach na 
1000 m2 warstwy 

 

6.3.2. Szerokość korpusu ziemnego 

 Szerokość korpusu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 10 cm. 
6.3.4. Rzędne korony korpusu ziemnego 

 Rzędne korony korpusu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż -3 cm lub +1 
cm. 

6.3.5. Pochylenie skarp 

 Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% wartości pochylenia 
wyrażonego tangensem kąta. 

6.3.6. Równość korony korpusu 

 Nierówności powierzchni korpusu ziemnego mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać 3 cm. 

6.3.7. Równość skarp 

 Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać ± 10 cm. 

6.3.8. Spadek podłużny korony korpusu  

 Spadek podłużny powierzchni korpusu ziemnego, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzędnych 
wysokościowych, nie może dawać różnic, w stosunku do rzędnych projektowanych, większych niż -3 cm lub +1 cm. 

6.3.9. Zagęszczenie gruntu 

 Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien być zgodny z założonym dla 
odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntów dla których nie można określić wskaźnika zagęszczenia należy 
określić wskaźnik odkształcenia I0, zgodnie z normą PN-S-02205:1998 [4]. 
 

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 
 Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną 
odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inżyniera 
Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 
 Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 specyfikacji 
powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 



 151

 Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inżynier może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na 
cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 

7. obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Obmiar robót ziemnych 
 Jednostka obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych. 

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

9. podstawa płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
 Zakres czynności objętych ceną jednostkową podano w ST D-02.01.01 i D-02.03.01 pkt 9. 

10. przepisy związane 
10.1. Normy 
1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis 

gruntów 
2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 
4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
5. PN-ISO10318:1993 Geotekstylia – Terminologia 
6. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne 
7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia 

nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 
9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
10.2. Inne dokumenty 

10. Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa  1978. 
11. Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998. 
12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997. 

13. Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002. 
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24.D - 02.01.01-WYKONANIE  WYKOPÓW 
ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBIÓRKI OBIEKTÓW 
BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE 
 
 1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
wykopów związanych z usunięciem gruntu w celu ukształtowania terenu zgodnie z projektem zagospodarowania. 
1.2. Zakres stosowania ST 
.Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy  zleceniu i realizacji robót wymienionych w 

rozdziale “Wymagania ogólne” w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych i obejmują 
mechaniczne wykonanie wykopów. 
1.4. Określenia podstawowe 
 Podstawowe określenia zostały podane w ST D-02.00.01 pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-02.00.01 pkt 1.5. 

2. materiały (grunty) 
 Materiał występujący w podłożu wykopu jest gruntem rodzimym, który będzie stanowił podłoże nawierzchni. 
Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych [12] powinien charakteryzować się 
grupą nośności G1.  Gdy podłoże nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupy nośności, należy podłoże doprowadzić 
do grupy nośności G1 zgodnie z dokumentacja projektową i SST. 
3. sprzęt 
 Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w ST  D-02.00.01 pkt 3. 

4. transport 
 Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w ST  D-02.00.01 pkt 4. 

5. wykonanie robót 
5.1. Zasady prowadzenia robót 
 Ogólne zasady prowadzenia robót podano w ST D-02.00.01 pkt 5. 
 Roboty polegać będą na poszerzeniu wykopu wykonanego dla ułożenia sieci wodociągowej i kanalizacji. Z 
uwagi na charakter i wielkość prac wybranie gruntu z klinów odłamu należy wykonywać ręcznie. 
  
6. kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-02.00.01 pkt 6. 
6.2. Kontrola wykonania wykopów 
 Kontrola wykonania wykopów polega na wizualnym stwierdzeniu zakresu wybranego gruntu z obszar klinów 
odłamu. 
7. obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-02.00.01 pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanego wykopu. 

8. odbiór robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-02.00.01 pkt 8. 

9. podstawa płatności 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-02.00.01 pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m3 wykopów w gruntach nieskalistych obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 oznakowanie robót, 
 ręczne wykonanie wykopu z wywiezieniem urobku poza teren budowy 
 profilowanie skarp. 

10. przepisy związane 
 Spis przepisów związanych podano w ST D-02.00.01 pkt 10. 
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25.D - 02.03.01-WYKONANIE NASYPÓW 
ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBIÓRKI OBIEKTÓW 
BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
nasypów. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy  zleceniu i realizacji robót wymienionych w 
rozdziale “Wymagania ogólne” w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych i obejmują wykonanie 
nasypów mających na celu ukształtowanie terenu zgodnie z projektem zagospodarowania. 
1.4. Określenia podstawowe 
 Podstawowe określenia zostały podane w ST D-02.00.01 pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-02.00.01 pkt 1.5. 

2. materiały (grunty) 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-02.00.01 pkt 2. 
2.2. Grunty i materiały do nasypów 
 Grunt przeznaczony do wykonania nasypu musi spełniać wymagania podłoża drogowego G1. 
 
3. sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w ST D-02.00.01  pkt 3. 
 Do zagęszczania nasypu należy wykorzystywać ciężkie zagęszczarki wibracyjne lub walce, dobrane do 
przyjętej grubości zagęszczanej warstwy gruntu, zapewniające osiągniecie wymaganego wskaźnika zagęszczenia.  
4. transport 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-02.00.01 pkt 4. 

5. wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-02.00.01 pkt 5. 
5.3. Wykonanie nasypów 
5.3.1. Przygotowanie podłoża w obrębie podstawy nasypu 

 Przed przystąpieniem do budowy nasypu należy w obrębie jego podstawy zakończyć roboty przygotowawcze, 
a w szczególności usunąć warstwę humusu.  

Wycinanie stopni w skarpie istniejącego korpusu drogi nie jest konieczne, ponieważ nasyp będzie formowany 
w obrębie istniejącego rowu przydrożnego, którego przeciwskarpa stanowić będzie odpór dla ewentualnego zsuwania 
się gruntu ze skarpy nasypu istniejącego. 

5.3.1.2. Zagęszczenie gruntu i nośność w podłożu nasypu 

 Wykonawca powinien skontrolować wskaźnik zagęszczenia gruntów rodzimych, zalegających w strefie 
podłoża nasypu, do głębokości 0,5 m od powierzchni terenu. Jeżeli wartość wskaźnika zagęszczenia jest mniejsza niż 
0,97, Wykonawca powinien dogęścić podłoże tak, aby powyższe wymaganie zostało spełnione. 
 Jeżeli wymagana wartości wskaźnika zagęszczenia nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczanie 
podłoża, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiające uzyskanie wymaganych wartości 
wskaźnika zagęszczenia. 

Dodatkowo można sprawdzić nośność warstwy gruntu podłoża nasypu na podstawie pomiaru wtórnego 
modułu odkształcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 3. 

5.3.3. Zasady wykonania nasypów 

 Nasyp należy wykonywać z gruntu spełniającego wymagania podłoża G1. 
 W celu zapewnienia stateczności nasypu i jego równomiernego osiadania należy przestrzegać następujących 
zasad: 

a) Nasypy należy wykonywać metodą warstwową, z gruntów przydatnych do budowy nasypów. Nasypy powinny 
być wznoszone równomiernie na całej szerokości. 

b) Grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zależności od rodzaju gruntu i sprzętu 
używanego do zagęszczania. Przystąpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu może nastąpić dopiero po 
stwierdzeniu przez Inżyniera prawidłowego wykonania warstwy poprzedniej. 
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5.3.4. Zagęszczenie gruntu 

5.3.4.1. Ogólne zasady zagęszczania gruntu 

 Każda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozłożeniu, powinna być zagęszczona z zastosowaniem sprzętu 
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz występujących warunków. 
 Rozłożone warstwy gruntu należy zagęszczać od krawędzi nasypu w kierunku jego osi. 

5.3.4.2. Grubość warstwy 

 Grubość warstwy zagęszczonego gruntu oraz liczbę przejść maszyny zagęszczającej zaleca się określić 
doświadczalnie. 

5.3.4.3. Wilgotność gruntu 

 Wilgotność gruntu w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, z tolerancją ±2 %. 

5.3.4.4. Wymagania dotyczące zagęszczania 

 W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy należy określać za pomocą 
oznaczenia wskaźnika zagęszczenia lub porównania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia. 
 Kontrolę zagęszczenia na podstawie porównania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia, określonych 
zgodnie z normą PN-S-02205:1998 [4], należy stosować tylko dla gruntów gruboziarnistych, dla których nie jest 
możliwe określenie wskaźnika zagęszczenia Is, według BN-77/8931-12 [9]. 
 Wskaźnik zagęszczenia gruntów w nasypach, określony według normy BN-77/8931-12 [9], powinien na całej 
szerokości korpusu wynosić: 
- Is=1,0 do głębokości 1,2 m 
- Is=0,97 na głębokości większej niż 1,2 m. 
 Jako zastępcze kryterium oceny wymaganego zagęszczenia gruntów dla których trudne jest pomierzenie 
wskaźnika zagęszczenia, przyjmuje się wartość wskaźnika odkształcenia I0 określonego zgodnie z normą PN-S-
02205:1998 [4]. 
Wskaźnik odkształcenia nie powinien być większy niż dla żwirów, pospółek i piasków 

a) 2,2 przy wymaganej wartości Is ³1,0, 
b) 2,5 przy wymaganej wartości Is <1,0, 

 Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające, to Wykonawca powinien 
spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie zagęścić. Jeżeli powtórne zagęszczenie 
nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia, Wykonawca powinien usunąć warstwę i wbudować 
nowy materiał, o ile Inżynier nie zezwoli na ponowienie próby prawidłowego zagęszczenia warstwy. 
6. kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-02.00.01 pkt 6. 
6.3. Sprawdzenie jakości wykonania nasypów 
6.3.1. Rodzaje badań i pomiarów 

 Sprawdzenie jakości wykonania nasypów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w 
pktach 2,3 oraz 5.3 niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projektowej i ST. 
 Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
a) badania przydatności gruntów do budowy nasypów, 
b) badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu, 
c) badania zagęszczenia nasypu, 
d) pomiary kształtu nasypu. 

6.3.2. Badania przydatności gruntów do budowy nasypów 

 Badania przydatności gruntów do budowy nasypu powinny być przeprowadzone na próbkach pobranych z 
każdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzącej z nowego źródła, jednak nie rzadziej niż 
jeden raz na 3000 m3. W każdym badaniu należy określić następujące właściwości: 

 skład granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988 [1], 
 zawartość części organicznych, wg PN-B-04481:1988 [1], 
 wilgotność naturalną, wg PN-B-04481:1988 [1], 
 wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481:1988 [1], 
 granicę płynności, wg PN-B-04481:1988 [1], 
 kapilarność bierną, wg PN-B-04493:1960 [3], 

 wskaźnik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [7]. 

6.3.3. Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu 

 Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu polegają na sprawdzeniu: 
a) prawidłowości rozmieszczenia gruntów o różnych właściwościach w nasypie, 
b) odwodnienia każdej warstwy, 
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c) grubości każdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczaniu; badania należy przeprowadzić nie rzadziej niż 
jeden raz na 500 m2 warstwy, 

d) nadania spadków warstwom z gruntów spoistych według pktu 5.3.3.1 poz. d), 
e) przestrzegania ograniczeń określonych w pktach 5.3.3.8 i 5.3.3.9, dotyczących wbudowania gruntów w okresie 

deszczów i mrozów. 

6.3.4. Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu 

 Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu polega na skontrolowaniu zgodności wartości 
wskaźnika zagęszczenia Is lub stosunku modułów odkształcenia z wartościami określonymi w pktach 5.3.1.2 i 5.3.4.4. 
Do bieżącej kontroli zagęszczenia dopuszcza się aparaty izotopowe. 
 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia Is powinno być przeprowadzone według normy BN-77/8931-12 [9], 
oznaczenie modułów odkształcenia według normy PN-S-02205:1998 [4]. 
 Zagęszczenie każdej warstwy należy kontrolować nie rzadziej niż: 

 jeden raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy, w przypadku określenia wartości Is, 
 jeden raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwy w przypadku określenia pierwotnego            i wtórnego modułu 

odkształcenia. 
 Wyniki kontroli zagęszczenia robót Wykonawca powinien wpisywać do dokumentów laboratoryjnych. 
Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podłoża pod nasypem powinna być potwierdzona przez 
Inżyniera wpisem w dzienniku budowy. 

6.3.5. Pomiary kształtu nasypu 

 Pomiary kształtu nasypu obejmują kontrolę: 
 prawidłowości wykonania skarp, 

 szerokości korony korpusu. 
 Sprawdzenie prawidłowości wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodności z wymaganiami 
dotyczącymi pochyleń i dokładności wykonania skarp, określonymi w dokumentacji projektowej, ST oraz w pkcie 5.3.5 
niniejszej specyfikacji. 
 Sprawdzenie szerokości korony korpusu polega na porównaniu szerokości korony korpusu na poziomie 
wykonywanej warstwy nasypu z szerokością wynikającą z wymiarów geometrycznych korpusu, określonych w 
dokumentacji projektowej. 
7. obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-02.00.01 pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny). 
 Objętość nasypów będzie ustalona w metrach sześciennych na podstawie obliczeń z przekrojów poprzecznych, 
w oparciu o poziom gruntu rodzimego lub poziom gruntu po usunięciu warstw gruntów nieprzydatnych. 
8. odbiór robót 
 Ogólne zasady odbioru podano w ST D-02.00.01 pkt 8. 

9. podstawa płatności 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-02.00.01 pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m3 nasypów obejmuje: 

 prace pomiarowe, 
 oznakowanie robót, 
 pozyskanie gruntu na nasyp i jego transport 
 wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp, 
 zagęszczenie gruntu, 
 profilowanie powierzchni nasypu, rowów i skarp, 
 wyprofilowanie skarp  
 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.  

9.3. Ilość jednostek obmiarowych 
Przewidywana ilość jednostek – wg przedmiaru robót. 
 
10. przepisy związane 
 Spis przepisów związanych podano w ST D-02.00.01 pkt 10. 
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26-D-04.01.01-KORYTO  WRAZ  Z  PROFILOWANIEM 
I  ZAGĘSZCZANIEM 
ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBIÓRKI OBIEKTÓW 
BUDOWLANYCH; 
ROBOTY ZIEMNE 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża. 
1.2. Zakres stosowania ST 
 Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy  zleceniu i realizacji robót 
wymienionych w rozdziale “Wymagania ogólne” w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
koryta przeznaczonego do ułożenia konstrukcji nawierzchni jezdni i placu manewrowego, chodników i stanowisk 
postojowych, a także przygotowania terenu pod trawiaste boisko do piłki siatkowej. 
1.4. Określenia podstawowe 
 Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami 
podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
2. materiały 
 Nie występują. 
3. sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
 Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
 spycharek (ewentualnie ładowarek), 
 walców statycznych, wibracyjnych i płyt wibracyjnych. 
 Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża. 
4. transport 
 Nie występuje. 
5. wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
 Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża po 
zakończeniu rozbiórek istniejących nawierzchni, bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem 
warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża jest 
możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych. 
 W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie powinien odbywać się ruch 
budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. Ewentualne zniszczenia koryta, 
spowodowane powadzeniem ruchu, Wykonawca usunie na własny koszt. 
5.3. Wykonanie koryta 
 Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej 
przygotowane. 
 Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi lub w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny sposób 
zaakceptowany przez Inżyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub 
linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 metrów. 
 Nie przewiduje się wbudowywania w nasypy gruntu odspojonego w trakcie korytowania. 
 Profilowanie i zagęszczenie koryta należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w pkt 5.4. 
5.4. Profilowanie i zagęszczanie koryta 
 Przed przystąpieniem do profilowania koryto powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. 
 Po oczyszczeniu powierzchni należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po 
profilowaniu zaprojektowanych rzędnych koryta. Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 
5 cm wyższe niż projektowane rzędne dna koryta. 
 Bezpośrednio po profilowaniu należy przystąpić do jego zagęszczania.  
 Zagęszczenia podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż  Is = 
1,00 do głębokości 50 cm. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12. Alternatywnie 



 157

zagęszczenie gruntu można ustalić na podstawie wskaźnika odkształcenia I0, równego stosunkowi modułów 
odkształcenia wtórnego E2 do pierwotnego E1, określonych zgodnie z PN-S-02205:1998.  
 Wilgotność gruntu podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do 
+10%. 
5.5. Utrzymanie wyprofilowanego i zagęszczonego koryta  
 Koryto po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. 
 Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w robotach i 
Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed 
nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
 Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej 
warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 
 Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli 
zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt. 
6. kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania w czasie robót 
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia koryta i 
wyprofilowanego podłoża podaje tablica 2. 

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego podłoża 

Lp. Wyszczególnienie badań 
i pomiarów 

Minimalna częstotliwość 
badań i pomiarów 

1 Szerokość koryta 10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne  10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe co 100 m w osi jezdni i na jej krawędziach  

6 Ukształtowanie osi w 
planie  

co 100 m w osi jezdni i na jej krawędziach 

7 Zagęszczenie, wilgotność 
gruntu podłoża 

w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie 
rzadziej niż raz na 600 m2 

 

6.2.2. Szerokość koryta 

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

6.2.3. Równość koryta  

 Nierówności podłużne koryta należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z normą BN-68/8931-04. Nierówności 
poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 
6.2.4. Spadki poprzeczne 
 Spadki poprzeczne koryta powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%. 

6.2.5. Rzędne wysokościowe 

 Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 
cm, -2 cm. 

6.2.6. Ukształtowanie osi w planie 

 Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 

6.2.7. Zagęszczenie koryta. 

 Wskaźnik zagęszczenia koryta określony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien być mniejszy od podanego w 
punkcie 5.4. 
 Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17. Wilgotność gruntu podłoża powinna 
być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do + 10%. 
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6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podłoża) 
 Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w punkcie 
6.2 powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne 
zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
7. obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta. 
8. odbiór robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 
9. podstawa płatności 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje: 
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 odspojenie gruntu, 
 załadunek odspojonego gruntu na środki transportowe i wywiezienie na składowisko odpadów, 
 koszt składowania odpadów, 
 profilowanie dna koryta, 
 zagęszczenie, 
 utrzymanie koryta, 
 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 
9.3. Ilość jednostek obmiarowych 
Przewidywana ilość jednostek – wg przedmiaru robót. 

 

10. przepisy związane 
Normy 
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
3. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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27-D-04.04.02-PODBUDOWA  Z  KRUSZYWA  ŁAMANEGO 
STABILIZOWANEGO  MECHANICZNIE 
ROBOTY  W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy zasadniczej (mieszanka 0/31,5).z kruszywa 
łamanego stabilizowanego mechanicznie. 
1.2. Zakres stosowania ST 
 Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy  zleceniu i realizacji robót 
wymienionych w rozdziale “Wymagania ogólne” w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 
podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie zasadniczej dla nawierzchni jezdni i placu 
manewrowego oraz stanowisk postojowych. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub więcej warstw zagęszczonej 
mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej. 
1.4.2. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu w optymalnej 
wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu. 

1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z 
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
2. materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-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 przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków albo 
ziarn żwiru większych od 8 mm.   
 Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 
2.3. Wymagania dla materiałów 
2.3.1. Uziarnienie kruszywa 
 Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 powinna leżeć między krzywymi 
granicznymi pól dobrego uziarnienia 1-2 (podbudowa zasadnicza) podanymi na rysunku 1. 
 

 
 

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy 
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      wykonywane metodą stabilizacji mechanicznej 
1-2  kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę jednowarstwową 
1-3  kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę) 
 Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej 
uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna kruszywa nie 
może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. 

2.3.2. Właściwości kruszywa 
 Kruszywa łamane do podbudowy zasadniczej powinny spełniać wymagania wg tablicy 1. 
 
Tablica 1. 

  
 

   

 
Lp. 

 
Wyszczególnienie Wymagania Wymagania 

 
Badania 

 właściwości  dla podbudowy dla podbudowy według 
  zasadniczej pomocniczej  

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

od 2 do 10 od 2 do 12 PN-B-06714-15 

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

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

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

 
1 

 
1 PN-B-04481 

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

od 30 do 70 od 30 do 70 BN-64/8931-01 

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

 
 
35 
 
30 

 
 
50 
 
35 

 
 
 
 
PN-B-06714-42 

7 Nasiąkliwość, %(m/m), nie 
więcej niż 3 5 PN-B-06714-18  

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

 
5 

 
10 

PN-B-06714-19 

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

 

- 

 

- 

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

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

 
1 

 
1 PN-B-06714-28 

11 Wskaźnik nośności wnoś 
mieszanki kruszywa, %, nie 
mniejszy niż: 
(przy zagęszczeniu IS = 1,0) 
 

 
 
80 

 
 
60 

 
 
PN-S-06102 
 

 

2.3.6. Woda 

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

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
 Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie  powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
4 mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. Mieszarki powinny zapewnić 

wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej, 
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5 ładowarek albo układarek do rozkładania mieszanki, 
6 walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W miejscach trudno dostępnych 

powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne. 
4. transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport materiałów 
 Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
5. wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Przygotowanie podłoża 
1.  Podłoże pod podbudowę stanowić będzie warstwa wzmacniająca z piasku stabilizowanego cementem wg D-

04.05.01, a dla odtwarzanych nawierzchni po robotach instalacyjnych – zasypka wykopu z gruntu 
spełniającego warunki podłoża G1. 

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 
 Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w 
mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność zapewnienia 
jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze.  
5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa 
 Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej ostateczna 
grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób 
zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych.  
 Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, 
określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II).  
 Wskaźnik zagęszczenia podbudowy powinien wynosić Is=1,00. 
5.5. Utrzymanie podbudowy 
 Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym 
stanie.  Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to 
jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z 
niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót.  
6. kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw  przeznaczonych do 
wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu akceptacji materiałów. Badania te powinny 
obejmować wszystkie właściwości określone w pkt 2.3 niniejszej ST. 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

 Częstotliwość oraz zakres badań  podano w tablicy 2. 

 
Tablica 2. Częstotliwość ora zakres  badań przy budowie podbudowy z kruszyw 
    stabilizowanych mechanicznie 

  Częstotliwość badań 
 

Lp. 

 

Wyszczególnienie badań 
Minimalna 
liczba badań 
na dziennej 
działce 
roboczej 

Maksymalna 
powierzchnia 
podbudowy 
przy-padająca 
na jedno 
badanie (m2) 

1 Uziarnienie mieszanki    

2 Wilgotność mieszanki  2 600 

3 Zagęszczenie warstwy 10 próbek na 10000 m2 

4 Badanie właściwości kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 dla każdej partii kruszywa i 
przy każdej zmianie kruszywa 

 
6.3.2. Uziarnienie mieszanki 

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

6.3.3. Wilgotność mieszanki  

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

6.3.4. Zagęszczenie podbudowy 

 Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia. 
 Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-12 . W przypadku, gdy przeprowadzenie 
badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie 
obciążeń płytowych, wg BN-64/8931-02  i nie rzadziej niż raz na 5000 m2, lub według zaleceń Inżyniera. 
 Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego 
modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2. 
6.3.5. Właściwości kruszywa 

 Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2.3.2. 
 Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności Inżyniera. 
6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy 

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów 

  Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy  podano w  tablicy 3. 

 

Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa 
     stabilizowanego mechanicznie 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów 

1 Szerokość podbudowy  10 razy na 1 km (czyli 10 razy na całości 
zadania) 

2 Równość podłużna co 20 m łatą na każdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km (czyli 10 razy na całości 
zadania) 

4 Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km (czyli 10 razy na całości 
zadania) 

5 Rzędne wysokościowe co 100 m 

6 Ukształtowanie osi w planie co 100 m 

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

Przed odbiorem: 
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 
2000 m2 

8 Nośność podbudowy: 
- moduł odkształcenia 
 
- ugięcie sprężyste 
 

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

 

6.4.2. Szerokość podbudowy  

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

6.4.3. Równość podbudowy  

 Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą, zgodnie z BN-68/8931-04.  Nierówności 
poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą.  Nierówności podbudowy  nie mogą przekraczać 10 mm dla 
podbudowy zasadniczej i 20 mm – dla pomocniczej. 

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy  
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 Spadki poprzeczne podbudowy powinny być zgodne z dokumentacją projektową,  z tolerancją ± 0,5 %. 

6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy  

 Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać + 1 cm, -2 cm. 

6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża 

 Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 

6.4.7. Grubość podbudowy  

 Grubość podbudowy nie może się  różnić od grubości projektowanej o więcej niż ± 10%. 

6.4.8. Nośność podbudowy 

Dla podbudowy zasadniczej o wskaźniku nośności wnoś=80% - minimalny moduł odkształcenia wg PN-S-06102 
powinien wynosić E1=80 MPa i E2=140 MPa, a ugięcie sprężyste pod kołem 40 kN 1,25 mm i pod kołem 50 kN – 1,40 
mm. 

Dla podbudowy pomocniczej o wskaźniku nośności wnoś=60% - minimalny moduł odkształcenia wg PN-S-06102 
powinien wynosić E1=60 MPa i E2=120 MPa, a ugięcie sprężyste pod kołem 40 kN 1,40 mm i pod kołem 50 kN – 1,60 
mm. 
6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 
6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy  

 Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od  określonych w punkcie 6.4 
powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie 
zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
 Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie zapewnia 
podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć podbudowę przez 
spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu, dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie. 

6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy  

 Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę 
podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednią 
głębokość, zgodnie z decyzją Inżyniera, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i 
ponownie zagęszczone. 

Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena 
grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy. 

6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy  

 Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbędne 
do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inżyniera. 
 Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności 
podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy. 
7. obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-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 ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
9. podstawa płatności 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje: 
e) prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
f) oznakowanie robót, 
g) sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża, 
h) przygotowanie mieszanki z kruszywa, 
i) dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 
j) rozłożenie mieszanki, 
k) zagęszczenie rozłożonej mieszanki, 
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l) przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej, 
m) utrzymanie podbudowy w czasie robót. 
9.3. Ilość jednostek obmiarowych 
Przewidywana ilość jednostek – wg przedmiaru robót. 
10. przepisy związane 
10.1. Normy 
  1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
  2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych 
  3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 
  4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn 
  5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
  6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 
  7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią 
  8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych 
  9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową 
10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego 
11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego 
12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles 
13. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
14. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 
15. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 
16. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych 
17. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego 
18. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i 

podłoża przez obciążenie płytą 
19. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
20. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
10.2. Inne dokumenty 
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 
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28.D-04.05.01-WARSTWA WZMACNIAJĄCA Z PIASKU 
STABILIZOWANEGO CEMENTEM 
ROBOTY  W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonywaniem warstwy wzmacniającej z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa gr. 25 
cm (pod nawierzchnią jezdni i placu) i Rm=2,5 MPa gr. 15 cm (pod nawierzchnią stanowisk postojowych). 
1.2. Zakres stosowania ST 
 Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy  zleceniu i realizacji robót 
wymienionych w rozdziale “Wymagania ogólne” w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 
warstwy wzmacniającej  z piasku stabilizowanego cementem dla nawierzchni jezdni. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka piasku, pospółki lub żwiru, cementu i wody, dobranych w 
optymalnych ilościach, zagęszczona i stwardniała w wyniku ukończenia procesu wiązania cementu. 

1.4.2 Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w 
ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
2. materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Cement 
 Należy 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 

Lp. Właściwości Klasa cementu 
32,5 

1 Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niż: 
- cement portlandzki bez dodatków 
- cement hutniczy 
- cement portlandzki z dodatkami 

 
16 
16 
16 

2 Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej niż: 32,5 

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

 
60 
12 

4 Stałość objętości, mm, nie więcej niż 10 
 
 Badania cementu należy wykonać zgodnie z PN-B-04300. 
 Przechowywanie cementu powinno odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08. 
2.3. Kruszywa 
 Do stabilizacji cementem można stosować kruszywa spełniające wymagania podane w tablicy 3. 
 Kruszywo można uznać za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badań laboratoryjnych 
wykażą, że wytrzymałość na ściskanie i mrozoodporność próbek kruszywa stabilizowanego będą  zgodne z 
wymaganiami określonymi w p. 2.7 tablica 4. 

Tablica 3. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem  

 Lp. Właściwości Wymagania Badania 
według 
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1 Uziarnienie 
7. ziarn pozostających na sicie  # 2 mm,  %,           

nie mniej niż: 
8. ziarn przechodzących przez sito 0,075 mm,             

%, nie więcej niż: 

 
 
30 
 
15 

 
 
PN-B-06714-
15  

 
2 Zawartość części organicznych, barwa cieczy nad 

kruszywem nie ciemniejsza niż: wzorcowa PN-B-06714-
26  

3 Zawartość zanieczyszczeń obcych, %, nie więcej 
niż: 0,5 PN-B-06714-

12  

4 Zawartość siarczanów, w przeliczeniu na SO3,            
%, poniżej: 1 PN-B-06714-

28  
 
2.5. Woda 
 Woda stosowana do stabilizacji kruszywa cementem i ewentualnie do pielęgnacji wykonanej warstwy powinna 
odpowiadać wymaganiom PN-B-32250. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. Gdy 
woda pochodzi z wątpliwych źródeł nie może być użyta do momentu jej przebadania, zgodnie z wyżej podaną normą 
lub do momentu porównania wyników wytrzymałości na ściskanie próbek gruntowo-cementowych wykonanych z 
wodą wątpliwą i z wodą wodociągową. Brak różnic potwierdza przydatność wody do stabilizacji gruntu lub kruszywa 
cementem. 
2.6. Kruszywo stabilizowane cementem 
 Wytrzymałość kruszywa stabilizowanego cementem wg PN-S-96012, powinna spełniać wymagania: 
 wytrzymałość na ściskanie próbek nasyconych wodą po 7 dniach - od 1,0 do 1,6 MPa; 
 wytrzymałość na ściskanie próbek nasyconych wodą po 28 dniach - od 1,5 do 2,5 MPa; 
 wskaźnik mrozoodporności 0,6. 
 
3. sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
 Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy wzmacniającej z piasku stabilizowanego cementem 
powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
 mieszarek stacjonarnych, 
 układarek lub równiarek (ewent. ładowarek) do rozkładania mieszanki, 
 walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania, 
 zagęszczarek płytowych, ubijaków mechanicznych lub małych walców wibracyjnych do zagęszczania w miejscach 

trudno dostępnych, 
4. transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport materiałów 
 Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08. Mieszankę kruszywowo-spoiwową 
można 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 ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
 Warstwa z  kruszywa stabilizowanego cementem nie może być wykonywana wtedy, gdy podłoże jest 
zamarznięte i podczas opadów deszczu. Nie należy rozpoczynać robót, jeżeli prognozy meteorologiczne wskazują na 
możliwy spadek temperatury poniżej 5oC w czasie najbliższych 7 dni. 
5.3. Przygotowanie podłoża 
 Koryto powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami określonymi w ST D-04.01.01 „Koryto wraz z 
profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”. 
 Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy i ulepszonego podłoża powinny być wcześniej 
przygotowane. Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny 
sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie 
sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 
5.4. Skład mieszanki  cementowo-kruszywowej 
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 Zawartość cementu w mieszance dla wykonania ulepszonego podłoża nie może przekraczać 10% w stosunku 
do masy suchego kruszywa.  Zaleca się taki dobór mieszanki, aby spełnić wymagania wytrzymałościowe określone w p. 
2.6 przy jak najmniejszej zawartości cementu. 
 Zawartość wody w mieszance powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według normalnej 
próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481, z tolerancją +10%, -20% jej wartości. 
5.5. Stabilizacja metodą mieszania w mieszarkach stacjonarnych 
 Składniki mieszanki powinny być dozowane w ilości określonej w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka 
stacjonarna powinna być wyposażona w urządzenia do wagowego dozowania kruszywa 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 Inżyniera po wstępnych próbach. W mieszarkach typu ciągłego prędkość podawania 
materiałów powinna być ustalona i na bieżąco kontrolowana w taki sposób, aby zapewnić jednorodność mieszanki. 
 Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej z tolerancją +10% i -20% jej wartości. 
 Mieszanka dowieziona z wytwórni powinna być układana przy pomocy układarek lub równiarek (ewent. 
ładowarek). Grubość układania mieszanki powinna być taka, aby zapewnić uzyskanie wymaganej grubości warstwy po 
zagęszczeniu. 
5.6. Zagęszczanie 
 Zagęszczanie warstwy kruszywa stabilizowanego cementem należy prowadzić przy użyciu walców gładkich, 
wibracyjnych lub ogumionych. 
 Zagęszczanie powinno rozpocząć się od linii ścieku przesuwać pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi 
się w stronę krawędzi jezdni. Pojawiające się w czasie zagęszczania zaniżenia, 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. 
 Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia mieszanki określonego wg BN-
77/8931-12 nie mniejszego od podanego w PN-S-96012, tj. 1,0. 
 Specjalną uwagę należy poświęcić zagęszczeniu mieszanki w sąsiedztwie spoin roboczych podłużnych 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. 
5.7. Spoiny robocze 
 W miarę możliwości należy unikać podłużnych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy na całej 
szerokości. 
5.8. Pielęgnacja warstwy z kruszywa stabilizowanego cementem 
 Pielęgnacja powinna być przeprowadzona według jednego z następujących sposobów: 
 skropienie warstwy emulsją asfaltową, albo asfaltem w ilości od 0,5 do 1,0 kg/m2, 
 skropienie specjalnymi preparatami powłokotwórczymi posiadającymi aprobatę techniczną wydaną przez 

uprawnioną jednostkę, po uprzednim zaakceptowaniu ich użycia przez Inżyniera, 
 utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodą w ciągu dnia, w czasie co najmniej 7 dni, 
 przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalną folią z tworzywa sztucznego, ułożoną na zakład o szerokości  co 

najmniej 30 cm i zabezpieczoną przed zerwaniem z powierzchni warstwy przez wiatr, 
 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 Inżyniera. 
 Nie należy dopuszczać żadnego ruchu pojazdów i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni po wykonaniu.  Po 
tym czasie ewentualny ruch technologiczny może odbywać się wyłącznie za zgodą Inżyniera.  
5.9. Utrzymanie warstwy z piasku stabilizowanego cementem  
 Warstwa z piasku stabilizowanego cementem po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinny 
być utrzymywane w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, warstwę do ruchu 
budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw 
wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót.  
 Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia bieżących napraw warstwy wzmacniającej uszkodzonej 
wskutek oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak opady deszczu i śniegu oraz mróz. 
 Wykonawca jest zobowiązany wstrzymać ruch budowlany po okresie intensywnych opadów deszczu, jeżeli 
wystąpi możliwość 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 
Inżyniera. 
6. kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
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6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania spoiw, kruszyw i gruntów  
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi 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 warstwy wzmacniającej z piasku 
stabilizowanego cementem podano w tablicy 1. 
 

Tablica 1. Częstotliwość badań i pomiarów 

  Częstotliwość badań 
 

Lp. 

 

Wyszczególnienie badań 

 

Minimalna 
liczba badań 
na dziennej 
działce 
roboczej 

Maksymalna 
powierzchnia 
podbudowy 
lub 
ulepszonego 
pod- 
łoża 
przypadająca 
na jedno 
badanie 

1 Uziarnienie mieszanki kruszywa   
2 Wilgotność mieszanki kruszywa ze spoiwem 2 600 m2 

3 Zagęszczenie warstwy   
4 Grubość ulepszonego podłoża 3 400 m2 

5 Wytrzymałość na ściskanie 7 i 28-dniowa przy 
stabilizacji cementem                    

 
6 próbek 

 
400 m2 

6 Mrozoodporność przy projektowaniu i w 
przypadkach wątpliwych 

7 Badanie cementu przy projektowaniu składu 
mieszanki i przy każdej 
zmianie 

8 Badanie wody dla każdego wątpliwego źródła 

 
9 

 
Badanie właściwości  kruszywa 

dla każdej partii i przy każdej 
zmianie rodzaju gruntu lub 
kruszywa 

10 Nośność warstwy wzmacniającej co najmniej w dwóch 
przekrojach na każde 1000 m 
 

 
 
6.3.2. Uziarnienie kruszywa 

 Próbki do badań należy pobierać z mieszarek podaniem spoiwa. Uziarnienie kruszywa powinno być zgodne z 
wymaganiami podanymi w ST. 

6.3.3. Wilgotność mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami 

 Wilgotność mieszanki powinna być równa wilgotności optymalnej, określonej w projekcie składu tej 
mieszanki, z tolerancją +10% -20% jej wartości. 

6.3.4. Zagęszczenie warstwy 

 Mieszanka powinna być zagęszczana do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,00 
oznaczonego zgodnie z BN-77/8931-12. 

6.3.5. Grubość podbudowy 

 Grubość warstwy należy mierzyć bezpośrednio po jej zagęszczeniu w odległości co najmniej 0,5 m od 
krawędzi. Grubość warstwy nie może różnić się od projektowanej o więcej niż ± 1 cm. 

6.3.6. Wytrzymałość na ściskanie 

 Wytrzymałość na ściskanie określa się na próbkach walcowych o średnicy i wysokości 8 cm. Próbki do badań 
należy pobierać z miejsc wybranych losowo, w warstwie rozłożonej przed jej zagęszczeniem. Próbki w ilości 6 sztuk 
należy formować i przechowywać zgodnie z normami dotyczącymi poszczególnych rodzajów stabilizacji spoiwami. 
Trzy próbki należy badać po 7 dniach oraz po 28 dniach przechowywania. Wyniki wytrzymałości na ściskanie powinny 
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być zgodne z wymaganiami podanymi w ST. 

6.3.7. Mrozoodporność 

 Wskaźnik mrozoodporności określany przez spadek wytrzymałości na ściskanie próbek poddawanych cyklom 
zamrażania i odmrażania powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w ST. 

6.3.8. Badanie cementu 

 Dla każdej dostawy cementu, Wykonawca powinien określić właściwości podane w ST. 

6.3.9. Badanie wody 

 W przypadkach wątpliwych należy przeprowadzić badania wody wg PN-B-32250 . 

6.3.10. Badanie właściwości kruszywa 

 Właściwości kruszywa należy badać przy każdej zmianie rodzaju kruszywa. Właściwości powinny być zgodne 
z wymaganiami podanymi w ST. 

6.3.11. Warstwy wzmacniającej 

Nośność gotowej warstwy wzmacniającej wyrażona wtórnym modułem odkształcenia, nie może być mniejsza niż 
E2=120 MPa dla jezdni ulicy Czekoladowej, Supińskiego i Słonecznej oraz E2=100 MPa dla pozostałych nawierzchni. 

 
6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych warstwy wzmacniającej z piasku stabilizowanego cementem 
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i  pomiarów 

  Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych  podaje  tablica 2. 
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i  pomiarów wykonanego ulepszonego podłoża stabilizowanych spoiwami 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość  
badań i  pomiarów 

1 Szerokość  10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna  Co 20 m łatą na każdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe co 100 m 
6 Ukształtowanie osi w planie  

7 Grubość ulepszonego podłoża w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 
2000 m2 

 

6.4.2. Szerokość warstwy wzmacniającej 

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

6.4.3. Równość warstwy wzmacniającej 

 Nierówności podłużne warstwy wzmacniającej należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z normą BN-68/8931-
04.  Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności nie powinny  przekraczać 15 
mm. 

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy wzmacniającej 

 Spadki poprzeczne warstwy wzmacniającej powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 
0,5%. 

6.4.5. Rzędne wysokościowe warstwy wzmacniającej 

 Różnice pomiędzy rzędnymi warstwy wzmacniającej  a rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać + 
1 cm, -2 cm. 

6.4.6. Ukształtowanie osi  warstwy wzmacniającej 

 Oś warstwy wzmacniającej w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 
5 cm. 

6.4.7. Grubość warstwy wzmacniającej 

 Grubość warstwy wzmacniającej nie może różnić się od grubości projektowanej o więcej niż +10%, -15%. 



 170

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami warstwy wzmacniającej 
6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne warstwy wzmacniającej 

 Jeżeli po wykonaniu badań na stwardniałej warstwie z piasku stabilizowanego cementem stwierdzi się, że 
odchylenia cech geometrycznych przekraczają wielkości określone w p. 6.4, 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 Inżyniera. 
 Jeżeli szerokość warstwy wzmacniającej jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie 
zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien poszerzyć warstwę wzmacniającą przez 
zerwanie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu i wbudowanie nowej mieszanki. 

6.5.2. Niewłaściwa grubość warstwy wzmacniającej 

 Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę warstwy 
wzmacniającej 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 warstwy wzmacniającej 

 Jeżeli wytrzymałość średnia próbek będzie mniejsza od dolnej granicy określonej w ST, 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 zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest  m2 (metr kwadratowy) warstwy wzmacniającej z kruszyw stabilizowanych 
cementem. 
8. odbiór robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
9. podstawa płatności 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 warstwy wzmacniającej z kruszywa stabilizowanego cementem obejmuje: 
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 oznakowanie robót, 
 dostarczenie materiałów, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania, 
 rozłożenie i zagęszczenie mieszanki, 
 pielęgnacja wykonanej warstwy 
 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej, 
10. przepisy związane 
10.1. Normy 
  1. PN-B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczanie cech fizycznych 
  2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych 
  3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 
4. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles 
5. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
6. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
7. PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego 

cementem 
8. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
9. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego 
10. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych 

i podłoża przez obciążenie płytą 
11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
12. BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika nośności gruntu jako podłoża 

nawierzchni podatnych 
13. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
10.2. Inne dokumenty 

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 
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 29.D - 05.03.23aNAWIERZCHNIA  Z  BETONOWEJ  KOSTKI BRUKOWEJ 
ROBOTY  W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm na chodnikach,  miejscach postojowych, 
drodze wewnętrznej i placu manewrowym. 
1.2. Zakres stosowania ST 
 Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy  zleceniu i realizacji robót 
wymienionych w rozdziale “Wymagania ogólne” w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i 
odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy ścieralnej 
nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- lub 
dwuwarstwowego, charakteryzujący się kształtem, który umożliwia wzajemne przystawanie elementów. 

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

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

1.4.4. Obrzeże - element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów pieszo-jezdnych od terenów nie 
przeznaczonych  do komunikacji. 

1.4.5. Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi materiałami 
wypełniającymi. 

1.4.6. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [10] pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [10] pkt 1.5. 
2. materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Betonowa kostka brukowa   
2.2.1. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym 

 Betonowa kostka brukowa powinna posiadać aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną jednostkę. 
 Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadać wymaganiom określonym w aprobacie technicznej,  
 
2.2.3. Składowanie kostek 

  Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej przestrzeni, przy 
czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione. 
 2.3. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni 
 Na podsypkę pod nawierzchnię należy stosować miał kamienny 0/4 mm zgodny z PN-B-11112, a do 
wypełnienia spoin oraz na podsypkę na dojściach do posesji – piasek wg PN-B-11113. 
 Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na budowę, 
powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. 
3. sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [10] pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni   
    Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać się: 
 ręcznie,  
 mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek). 
 Do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z tarczą). 
 Do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z wykładziną 
elastomerową, chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroży. 
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4. transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [10] pkt 4. 
4.2. Transport materiałów do wykonania nawierzchni 
 Betonowe kostki brukowe mogą być przewożone na paletach - dowolnymi środkami transportowymi po 
osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny być 
zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem. 
 Jako środki transportu wewnątrzzakładowego kostek na środki transportu zewnętrznego mogą służyć wózki 
widłowe, którymi można dokonać załadunku palet. Do załadunku palet na środki transportu można wykorzystywać 
również dźwigi samochodowe. 
 Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone 
przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. 
5. wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [10] pkt 5. 
5.2. Konstrukcja nawierzchni 
 Konstrukcja nawierzchni powinna być zgodna z dokumentacją projektową. 
 Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni, z na gotowej podbudowie, obejmują: 
 przygotowanie i rozścielenie podsypki piaskowej (na chodnikach) i cementowo-piaskowej (na zjazdach i miejscach 

postojowych) 
 ułożenie kostek z ubiciem, 
 wypełnienie szczelin piaskiem, 
 oddanie jej do ruchu. 
5.3. Podsypka 
 Rodzaj podsypki i jej grubość powinny być zgodne z dokumentacją projektową lub ST. Dopuszczalne odchyłki 
od zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1 cm. 
5.4. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 
5.4.1. Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich układania 

 Kształt, wymiary i inne cechy charakterystyczne kostek oraz deseń ich układania Wykonawca przedkłada do 
zaakceptowania Inżynierowi. Barwa kostek została określona w projekcie.  

5.4.2. Warunki atmosferyczne 

 Nawierzchnię na podsypce z miału kamiennego zaleca się wykonywać w dodatnich temperaturach otoczenia. 

5.4.3. Ułożenie nawierzchni z kostek 

 Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Na większym 
fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału, w której niedopuszczalne są różne 
odcienie wybranego koloru kostki. 
 Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. 
 Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania podsypka 
zagęszcza się. 
 Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazów itp.) 
powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz 20 mm powyżej dna ścieków. 
 Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać elementy kostkowe 
wykończeniowe w postaci tzw. połówek, mających wszystkie krawędzie równe i odpowiednio fazowane. W przypadku 
potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na budowie 
specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.). 

5.4.4. Ubicie nawierzchni z kostek 

 Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z tworzywa 
sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. 
 Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi niższej w kierunku wyższej i jednocześnie w kierunku 
poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku 
wzdłużnym kostki. 
 Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe. 

5.4.5. Spoiny  

 Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić piaskiem, spełniającym wymagania pktu 2.3. 
 Wypełnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po 
obfitym polaniu wodą - wmieceniu papki piaskowej szczotkami względnie rozgarniaczkami z piórami gumowymi. 
 6. kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [10] pkt 6. 
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6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać: 
a) w zakresie betonowej kostki brukowej 

2.4.10.  aprobatę techniczną, 
2.4.11.  certyfikat zgodności lub deklarację zgodności dostawcy oraz ewentualne wyniki badań cech 

charakterystycznych kostek, w przypadku żądania ich przez Inżyniera. 
8. w zakresie innych materiałów 

 ew. badania właściwości kruszyw, piasku, cementu, wody itp. określone w normach, które budzą wątpliwości 
Inżyniera. 

 Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 
6.3. Badania w czasie robót 
 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót nawierzchniowych z kostki podaje tablica 2. 
 
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 

Lp. Wyszczególnienie 
badań i pomiarów Częstotliwość badań Wartości 

dopuszczalne 
1 Sprawdzenie podsypki (przymiarem 

liniowym lub metodą niwelacji) 
Bieżąca kontrola w 10 punktach 
dziennej działki roboczej: 
grubości, spadków i cech 
konstrukcyjnych w porównaniu 
z dokumentacją projektową i 
specyfikacją 

odchyłki od 
projektowanej 
grubości ±1 cm 

2 Badania wykonywania nawierzchni 
z kostki 

  

  zgodność z dokumentacją 
projektową 

Sukcesywnie na każdej działce 
roboczej 

- 

  położenie osi w planie 
(sprawdzone geodezyjnie) 

Co 100 m i we wszystkich 
punktach charakterystycznych 

Przesunięcie od 
osi projektowa-
nej do 2 cm 

  rzędne wysokościowe 
(pomierzone instrumentem 
pomiarowym) 

Co 25 m w osi i przy 
krawędziach oraz we 
wszystkich punktach cha-
rakterystycznych 

Odchylenia:       
+1 cm; -2 cm 

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

Jw. Nierówności do 
8 mm 

  równość w przekroju 
poprzecznym (sprawdzona łatą 
profilową z po-ziomnicą i 
pomiarze prześwitu kli-nem 
cechowanym oraz przymiarem 
liniowym względnie metodą 
niwelacji) 

Jw. Prześwity mię-
dzy łatą a po-     
wierzchnią do         
8 mm 

  spadki poprzeczne (sprawdzone 
metodą niwelacji) 

Jw. Odchyłki od do-
kumentacji pro-
jektowej do 
0,3% 

  szerokość nawierzchni 
(sprawdzona przymiarem 
liniowym) 

Jw. Odchyłki od 
sze-rokości 
projekto-wanej 
do  ±5 cm 

  sprawdzenie koloru kostek i 
desenia ich ułożenia 

Kontrola bieżąca Wg dokumenta-
cji projektowej 
lub decyzji 
Inży-niera 

6.4. Badania wykonanych robót 
 Zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3. 

Tablica 3. Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Sposób sprawdzenia 
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1 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 
nawierzchni, krawężników, obrzeży, 
ścieków 

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

2 Badanie położenia osi nawierzchni w 
planie 

Geodezyjne sprawdzenie położenia osi co 
25 m i w punktach charakterystycznych 
(dopuszczalne przesunięcia wg tab. 2, lp. 
5b) 

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

Co 25 m i we wszystkich  punktach 
charakterystycznych (wg metod i do-
puszczalnych wartości podanych w tab. 2, 
lp. od 5c do 5g) 

4 Rozmieszczenie i szerokość spoin i 
szczelin w nawierzchni, pomiędzy 
krawężnikami, obrzeżami, ściekami oraz 
wypełnienie spoin i szczelin 

Wg pktu 5.5 i 5.7.5 

 
7. obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”] pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 
8. odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki pozytywne. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających  zakryciu 
 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wykonanie podsypki pod nawierzchnię. Odbiór 
tych robót powinien  być zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
9. podstawa płatności 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [10] pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje: 
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 oznakowanie robót, 
 dostarczenie materiałów i sprzętu, 
 wykonanie podsypki, 
 ustalenie kształtu, koloru i desenia kostek, 
 ułożenie i ubicie kostek, 
 wypełnienie spoin, 
 przeprowadzenie pomiarów i badań  wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej, 
 odwiezienie sprzętu. 
9.3. Ilość jednostek obmiarowych 
Przewidywana ilość jednostek – wg przedmiaru robót. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Polskie Normy 
 1. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
2. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek 
10.2. Branżowe Normy 
3. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 



30.D - 08.01.01-KRAWĘŻNIKI  BETONOWE 
ROBOTY  W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z ustawieniem krawężników betonowych 15x30 cm. 
1.2. Zakres stosowania ST 
 Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy  zleceniu i realizacji robót 
wymienionych w rozdziale “Wymagania ogólne” w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
ustawieniem krawężników betonowych wystających i wtopionych na ławie betonowej z oporem. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Krawężniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla pieszych, pasy 
dzielące, wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 
z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  ST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Stosowane materiały 
 Materiałami stosowanymi są: 
 krawężniki betonowe, 
 piasek na podsypkę i do zapraw, 
 cement do podsypki i zapraw, 
 woda, 
 beton do wykonania ławy pod krawężniki. 
2.3. Krawężniki betonowe - wymagania techniczne 
2.3.1. Kształt i wymiary 

 Należy stosować krawężniki w gatunku 1 o wymiarach zgodnych z dokumentacją techniczną lub inne 
za zgodą Inżyniera. 

 

2.3.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia 

 Powierzchnie krawężników betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z 
formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 
 Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów, zgodnie z BN-80/6775-
03/01 [14], nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 1. 

 

Tablica 1.  Dopuszczalne wady i uszkodzenia krawężników betonowych 

 
Rodzaj wad i uszkodzeń 

Dopuszczalna wielkość 
wad i uszkodzeń 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni krawężników w mm 2 

Szczerby i uszkodzenia 
krawędzi i naroży 

ograniczających powierzchnie górne 
(ścieralne),   mm niedopuszczalne 

 ograniczających pozostałe  
powierzchnie: 

 

 - liczba max 2 

 - długość, mm, max 20 
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 - głębokość, mm, max 6 
 

2.3.3. Składowanie 

 Krawężniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane 
według typów, rodzajów, odmian, gatunków i wielkości. 
 Krawężniki betonowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych. 

2.3.4. Beton i jego składniki 

2.3.4.1. Beton do produkcji krawężników 

 Do produkcji krawężników należy stosować beton wg PN-EN 206-1, klasy C25/30.  
 Beton użyty do produkcji krawężników powinien charakteryzować się: 

nasiąkliwością, poniżej 4%, 
ścieralnością na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm, 
mrozoodpornością i wodoszczelnością, zgodnie z normą PN-EN 206-1. 

2.3.4.2.  Cement 

 Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy nie niższej niż „32,5” wg 
PN-B-19701. Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08. 

2.3.4.3. Kruszywo 

 Kruszywo powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712. Kruszywo należy przechowywać w 
warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami innych 
asortymentów, gatunków i marek. 

2.3.4.4. Woda 

 Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250. 
2.4. Materiały na podsypkę 
 Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 . 
 Cement na podsypkę powinien być cementem portlandzkim klasy nie mniejszej niż „32,5”, 
odpowiadający wymaganiom PN-B-19701. Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom 
PN-B-32250. 
2.5. Materiały na ławy 
 Do wykonania ław pod krawężniki należy stosować  beton klasy C12/15 zgodnie z PN-EN 206-1. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt  
  Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu: 
 betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, 
 wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
  Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport krawężników 
  Krawężniki betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. Krawężniki 
betonowe układać należy na środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku 
jazdy. 
  Krawężniki powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie 
transportu, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego więcej niż 1/3 
wysokości tej warstwy. 
4.3. Transport pozostałych materiałów 
 Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12]. 
 Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny 
być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. 
 Masę zalewową należy pakować w bębny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien 
odbywać się w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem bębnów i beczek. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.3. Wykonanie ław 

 Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02. Ławy betonowe z oporem wykonuje się w 
szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany 
warstwami. Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym 
należy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową. 
5.4. Ustawienie krawężników betonowych 
5.4.1. Zasady ustawiania krawężników 

 Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być zgodne z ustaleniami 
dokumentacji projektowej. 
 Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu krawężnika obsypana 
piaskiem, żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. 
 Krawężników nie należy spoinować. 

5.4.3. Ustawienie krawężników na ławie betonowej 

 Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się  na podsypce  cementowo-piaskowej o 
grubości 3 cm po zagęszczeniu. 
6. kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
6.2.1. Badania krawężników 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych 
do ustawienia krawężników betonowych i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi  do akceptacji. 
 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez 
pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu zgodnie z 
wymaganiami tablicy 1. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru 
stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021. 
 Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy 
użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. 
Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do 
badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. 

6.2.2. Badania pozostałych materiałów 

 Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawężników betonowych powinny 
obejmować wszystkie właściwości, określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów w pkt 
2. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Sprawdzenie ław 

 Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają: 
2.4.12.  Zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z 

dokumentacją projektową. 
 Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą. 

Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić ± 1 cm na każde 100 m ławy. 
b) Wymiary ław. 
 Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m ławy. 

Tolerancje wymiarów wynoszą: 
 - dla wysokości  ± 10% wysokości projektowanej, 
 - dla szerokości  ± 10% szerokości projektowanej. 
c) Równość górnej powierzchni ław. 
 Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, na każde 100 

m ławy, trzymetrowej łaty. 
 Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm. 
d) Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku. 
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 Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać ± 2 cm na 
każde 100 m wykonanej ławy. 

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krawężników 

 Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać: 
9. dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi ± 1 cm 

na każde 100 m ustawionego krawężnika, 
10. dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej, które 

wynosi ± 1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika, 
11. równość górnej powierzchni krawężników, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch punktach na 

każde 100 m krawężnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną powierzchnią 
krawężnika i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego krawężnika betonowego. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
 wykonanie ławy, 
 wykonanie podsypki. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m krawężnika betonowego obejmuje: 
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
 wykonanie szalunku, 
 wykonanie ławy, 
 wykonanie podsypki, 
 ustawienie krawężników na podsypce cementowo-piaskowej, 
 ew. zalanie spoin masą zalewową, 
 zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika gruntem i ubicie, 
 przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
9.3. Ilość jednostek obmiarowych 
Przewidywana ilość jednostek – wg przedmiaru robót. 
 
10. przepisy związane 
10.1. Normy 
  1. PN-EN 206-1 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
  3. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe 
  4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
  5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
  6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 
  7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka 
  8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 
  9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
10. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
11. PN-B32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
13. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa 
14. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 

tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 
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15. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 
tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe 

16. BN-64/8845-02 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru. 



 

180   

31.D - 08.03.01OBRZEŻA BETONOWE 
ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z ustawieniem betonowego obrzeża chodnikowego 8x30 cm . 
1.2. Zakres stosowania ST 
 Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy  zleceniu i realizacji 
robót wymienionych w rozdziale “Wymagania ogólne” w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
ustawieniem betonowego obrzeża chodnikowego. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub 
dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami  i 
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST D-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Stosowane materiały 
 Materiałami stosowanymi są: 
 obrzeża odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01, 
 beton do wykonania ław, 
 cement wg PN-B-19701, 
 piasek do zapraw wg PN-B-06711. 
2.3. Betonowe obrzeża chodnikowe - wymagania techniczne 
2.3.1. Wymiary i kształt 

 Należy stosować obrzeża w gatunku 1 o wymiarach zgodnych z dokumentacją techniczną lub 
inne za zgodą Inżyniera. 

 Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży podano w tablicy 1. 

 
Tablica 1. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży 

Rodzaj wymiaru Dopuszczalna odchyłka,   m 

długość ± 8 

szerokość i wysokość ± 3 
 

2.3.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 

 Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub 
zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 
 Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny 
przekraczać wartości podanych w tablicy 2. 

 

 

Tablica 2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 

 
Rodzaj wad i uszkodzeń 

Dopuszczalna wielkość  
wad i uszkodzeń 
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Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi w mm 2 
Szczerby 
i uszkodzenia 

ograniczających powierzchnie górne 
(ścieralne) niedopuszczalne 

krawędzi i naroży ograniczających   pozostałe 
powierzchnie: 

 liczba, max 
 długość, mm, max 
 głębokość, mm, max 

 

2 

20 

6 
 

2.4.4. Składowanie 

 Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, 
posegregowane według rodzajów i gatunków. 
 Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać z zastosowaniem podkładek. 

2.4.5. Beton i jego składniki 

 Do produkcji obrzeży należy stosować beton według PN-EN 206-1, klasy C20/25 i C25/30 
2.5. Materiały na ławę i do zaprawy 
 Do wykonania ław pod obrzeża należy stosować  beton klasy C12/15 zgodnie z PN-EN 206-1. 
 Materiały do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiadać wymaganiom podanym w ST 
D-08.01.01 „Krawężniki betonowe” pkt 2. 
3. sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do ustawiania obrzeży 
 Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego. 
4. transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport obrzeży betonowych 
 Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po 
osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej. 
 Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie 
transportu. 
4.3. Transport pozostałych materiałów 
 Transport pozostałych materiałów podano w ST D-08.01.01 „Krawężniki betonowe”. 
5. wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Wykonanie ław 

 Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02. Betonowanie ław należy wykonywać 
zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3]. 
5.3. Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych 
 Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanej ławie w miejscu i ze światłem 
(odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami 
dokumentacji projektowej. 
 Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem 
przepuszczalnym, starannie ubitym. Obrzeży nie należy spoinować. 
 
6. kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzeży chodnikowych i przedstawić wyniki tych badań 
Inżynierowi do akceptacji. 
 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu 
przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu, zgodnie 
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z wymaganiami tablicy 3. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą 
przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021. 
 Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone w 
normach podanych dla odpowiednich materiałów wymienionych w pkt 2. 
6.3. Badania w czasie robót 
 W czasie robót należy sprawdzać wykonanie: 
 ławy - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2, 
 ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3, przy 

dopuszczalnych odchyleniach: 
 linii obrzeża w planie, które może wynosić ± 2 cm na każde 100 m długości obrzeża, 
 niwelety górnej płaszczyzny obrzeża , które może wynosić ±1 cm na każde 100 m długości obrzeża. 
7. obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeża chodnikowego. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m betonowego obrzeża chodnikowego obejmuje: 
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 dostarczenie materiałów, 
 wykonanie ławy, 
 ustawienie obrzeża, 
 obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża, 
 wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
9.3. Ilość jednostek obmiarowych 
Przewidywana ilość jednostek – wg przedmiaru robót. 
10. przepisy związane 
Normy 

1. PN-EN 206-1 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
2. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
3. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 
4. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i 

mieszanka 
5. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
6. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
7. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 

torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 
8. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 

torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża. 
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32.D - 09.01.01-ZIELEŃ  DROGOWA 
ROBOTY  W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z urządzeniem trawników. 
1.2. Zakres stosowania ST 
 Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy  zleceniu i realizacji 
robót wymienionych w rozdziale “Wymagania ogólne” w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
zakładaniem i pielęgnacją trawników. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 
z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

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

2.2. Ziemia urodzajna 

 Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące 
charakterystyki: 

ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana 
w pryzmach nie przekraczających 2 m wysokości, 

ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może być zagruzowana, 
przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. 

2.3. Ziemia kompostowa 

 Do nawożenia gleby mogą być stosowane komposty, powstające w wyniku rozkładu różnych 
odpadków roślinnych i zwierzęcych (np. torfu, fekaliów, kory drzewnej, chwastów, plewów), przy 
kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposób i w warunkach zapewniających 
utrzymanie wymaganych cech i wskaźników jakości kompostu. 
 Kompost fekaliowo-torfowy - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie torfu z fekaliami i 
ściekami bytowymi z osadników, z osiedli mieszkaniowych. 
 Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiadać wymaganiom BN-73/0522-01, a torf użyty 
jako komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011. 
  Kompost z kory drzewnej - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie kory zmieszanej z 
mocznikiem i osadami z oczyszczalni ścieków pocelulozowych, przez okres około 3-ch miesięcy. 
Kompost z kory sosnowej może być stosowany jako nawóz organiczny przy przygotowaniu gleby pod 
zieleń w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z glebą. 

2.4. Materiał roślinny sadzeniowy 

2.1. Nasiona traw 

 Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych gatunków. 
 Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer 
normy wg której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania. 
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2.2. Nawozy mineralne 

 Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość 
azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie 
transportu i przechowywania. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

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

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania zieleni drogowej 

 Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni drogowej powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
 wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników, 
 kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników, 
 sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsiennicowej, koparki). 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

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

4.2. Transport materiałów do wykonania nasadzeń 

 Transport materiałów do zieleni drogowej może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, 
ani też nie pogorszy jakości transportowanych materiałów. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

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

5.2. Trawniki 

5.2.1. Wymagania dotyczące wykonania trawników 

 Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące: 
 teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, 
 przy wymianie gruntu rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być obniżony w stosunku do 

krawężników o ok. 25 cm - jest to miejsce na ziemię urodzajną (ok. 20 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm), 
 przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym krawężnik powinien znajdować się 2 do 3 cm nad 

terenem, 
 teren powinien być wyrównany i splantowany, 
 ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z kompostem, nawozami 

mineralnymi oraz starannie wyrównana, 
 przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem - kolczatką lub 

zagrabić, 
 siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, 
 okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września, 
 na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 1 do 4 kg na 100 m2, 
 przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką, 
 po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania i 

stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion nastąpiło przez 
wałowanie kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego. 

5.2.2. Pielęgnacja trawników 

 Najważniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie: 
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a) pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około  10 cm, 
 następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy przed 

kolejnym koszeniem nie przekraczała wysokości 10 do 12 cm, 
 ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z 1-miesięcznym wyprzedzeniem 

spodziewanego nastania mrozów (dla warunków klimatycznych Polski można przyjąć pierwszą 
połowę października), 

 koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w regularnych 
odstępach czasu, przy czym częstość koszenia i wysokość cięcia, należy uzależniać od gatunku 
wysianej trawy, 

 chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie; środki chwastobójcze o selektywnym 
działaniu należy stosować z dużą ostrożnością i dopiero po okresie                  6 miesięcy od założenia 
trawnika. 

 Trawniki wymagają nawożenia mineralnego - około 3 kg NPK na 1 ar w ciągu roku. Mieszanki 
nawozów należy przygotowywać tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane w poszczególnych 
porach roku: 
 wiosną, trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu, 
 od połowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu, 
 ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Trawniki 

 Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu: 
a) oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń, 
 określenia ilości zanieczyszczeń (w m3), 
 pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę, 
 wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej ziemi, 
 ilości rozrzuconego kompostu, 
 prawidłowego uwałowania terenu, 
 zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej, 
 gęstości zasiewu nasion, 
 prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania, 
 okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy, 
 dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych zdziebeł trawy. 
 Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy: 
a) prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin”), 
 obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

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

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonania: trawników . 

8. ODBIÓR ROBÓT 

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



 

186   

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

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

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m2 trawnika obejmuje: 
 roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowóz ziemi urodzajnej, rozścielenie ziemi urodzajnej, 

rozrzucenie kompostu, 
 zakładanie trawników, 
 pielęgnację trawników: podlewanie, koszenie, nawożenie, odchwaszczanie. 
9.3. Ilość jednostek obmiarowych 
Przewidywana ilość jednostek – wg przedmiaru robót. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. PN-G-98011 Torf rolniczy 
2. PN-R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste 
3. PN-R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste 
4. PN-R-67030 Cebule, bulwy, kłącza i korzenie bulwiaste roślin ozdobnych 
5. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy 
6. BN-76/9125-01 Rośliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie. 
 
 

 


