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II.         Zakres robót

Roboty ziemne związane z zagospodarowaniem terenu
usunięcie ziemi (humusu)
wykopy wąsko i szeroko przestrzenne,
wykonanie podbudów pod utwardzenia terenu i nawierzchnię boiska
budowa budynku szatniowego
ustawienie murków oporowych prefabrykowanych typu L
wykonanie fundamentów pod ogrodzenia i piłkochwyty
wykoanie fundamentów pod trybuny
wykoanie drenów płyty boiska
wykonanie płyty boiska o sztucznej nawierzchni
wykonanie wygrodzeń i ogrodzeń na terenie inwestycji
wykonanie  przyłaczy  i  instalacji  do  budynku  oraz  na  terenie  inwestycji  (woda,
kanalizacja  sanitarna,  kan.  deszczowa,  inst  elektroenergetyczna  i  oświetlenia
terenu)
twardzenie terenu kostką brukową oraz geokratą

III.        Technologia wykonania



Wymagania ogólne

Przedmiot specyfikacji technicznej
Specyfikacja  odnosi  się  do  wymagań  technicznych  dotyczących  wykonania  i  odbioru
robót, które zostaną zrealizowane w ramach zadania pn.  ,,Budowa boiska piłkarskiego
o  sztucznej  nawierzchni  i  wymiarach  112x70m  oraz  z  niezbędną  infrastrukturą
w  tym:  drenaż  płyty  boiska,  piłkochwyty,  ogrodzenia  i  wygrodzenia,  trybuny,
utwardzenia terenu i oświetlenie. Budowa budynku szatniowego z przyłączami: wody,
kanalizacji  sanitarnej,  kanalizacji  deszczowej,  instalacji  elektroenergetycznej  wraz
z oświetleniem boiska.”
Zakres robót objętych specyfikacją techniczną

Zakres robót obejmuje następujące roboty budowlane:
- roboty ziemne
- roboty fundamentowe
- roboty przy wznoszeniu murów
- roboty zbrojarskie
- roboty tynkarskie
- roboty betoniarskie
- roboty ciesielskie
- roboty pokryciowe (dekarskie)
- roboty wykończeniowe
- roboty instalacyjne:

elektryczne
wody użytkowej
kanalizacji
wentylacji

roboty zewnętrzne
roboty ziemne
roboty fundamentowe
roboty przy ogrodzeniach i piłkochwytach
utwardzenia terenu 
◦ podbudowy chodnikowe
◦ podbudowy dróg dojazdowych i parkingowych
◦ podbudowa boiska
◦ nawierzchnie dróg, chodników i placy
◦ nawierzchnia boiska
roboty instalacyjne
◦ kanalizacja sanitarna
◦ kanalizacja deszczowa
◦ drenaż boiska

Lokalizacja robót i stan prawny inwestycji

1.Przedmiot inwestycji

Przedmiotem  inwestycji  jest  projekt  budowy  boiska  piłkarskiego  z  sztuczną  murawą
o  całkowitym  wymiarze  112x70m  (wymiar  boiska  102x64m  +strefy  bezpieczeństwa)
z drenażem i niezbędną infrastrukturą w tym:trybun, piłkochwytów, ogrodzeń, utwardzeń



terenu, instalacje elektryczne wraz z oświetleniem boiska. Budowa budynku szatniowego
z przyłączami i instalacjami kanalizacji sanitarnej, przyłącza wody, kanalizacji deszczowej
i instalacji elektrycznej. W ramach inwestycji planuje się wykonanie obiektu sportowego
dostosowanego do rozgrywania treningów i meczy zespołów 3 ligi oraz organizacji imprez
masowych. Przedmiotowa inwestycji  zlokalizowana jest  na działkach nr  ewid.:  1560/4,
1561/2, 1562/4, 1563/2, 1563/3, 1563/7, 1566/1, 1566/2, 1563/9, 1567/2, 1568/2, 1568/4,
1569/6,  1569/8,  1569/10,  2772/85,  2823/2.  położonych  w  Woli  Rzędzińskiej  gmina
Tarnów.

2.Opis istniejącego stanu zagospodarowania działki.

Działki pod planowaną inwestycję są położone przy drodze gminnej, droga znajduje się od
strony  wschodniej  planowanej  inwestycji,  dojazd  do  działkek  zapewniony  od  strony
wschodniej z drogi gminnej oraz od strony południowej działki posiadają dojazd do drogi
dojazdowej  należącej  do  PKP.  Działki  w  kształtach  prostokątnych  i  wilobocznych
tworzących  obszar  inwestycji  o  nieregularnym  kształcie.  W chwili  obecnej  na  terenie
planowanej  inwestycji  działki  są  niezabudowane.  Działki  pod  inwestycję  objęte  są
miejscowym  planem  zagospodarowania  przestrzennego  jako  tereny  sportu  i  rekreacji.
Przez  teren  działek  przebiegają  kanalizacja  deszczowa,  kanalizacja  sanitarna  oraz
instalacja  elektroenergetyczna  niskiego  napięcia  podłaczona  do  oświetlenia  terenu.
Całkowita powierzchnia działek objętych opracowaniem wynosi 1,6954 ha. 

Działki objete opracowaniem ze spadkiem w kierunku południowym i południowo
zachodnim. Działki od strony północnej graniczą z działkami zagospodarowanymi bieżnią,
od  strony  zachodniej  graniczą  z  działkami  niezagospodarowanymi  oraz  budynkiem
mieszkalnym jednorodzinnym, od strony wschodniej z działkami z zabudową mieszkalną
jednorodzinną  oraz  działkami  drogowymi,  a  od  strony  południowej  z  działkami
należącymi do PKP zagospodatowanym torami oraz drogą asfaltową.

3.Projektowane zagospodarowanie działki

3.1. Projektowane zagospodarowanie.

Projektuje  się  budowę  boiska  piłkarskiego  o  sztucznej  murawie  i  wymiarach
całkowitych  112x70m z  drenażem.  Na  terenie  objetym opracowaniem  zaprojektowano
wykonanie utwardzien terenu, budowę budynku szatniowego z przyłaczami wody (odrębne
opracowanie)  kanalizacją  deszczową,  kanalizacją  sanitarną,  instalacją  elektryczną  oraz
oświetleniem terenu. Dodatkowo zaprojektowano odcinek drogi dojazdowej utwardzonej,
wyznaczone miejsca postojowe na utwardzonym terenie, wykonanie trybun zadaszonych
na konstrukcji własnej, ogrodzeń i piłkochwytów.
Projektowane  boisko  w  centalnej  części  terenu  objętego  opracowaniem,  budynek
szatniowy równolegle do boiska w północnej części terenu i oddalony od boiska o 10,30 m.
Zaprojektowane  trybuny  po  obu  stronach  boiska  w  odległości  2,30m  oraz  6,10m  od
krawędzi wysnaczonych sztuczną nawierzchnią. Trybuny usytowane w pobliżu środkowej
linii.

Poziom zerowy budynku założono na poziomie 0,00 = 233,52 m.n.p.m. Budynek
wyniesiony 32 cm ponad teren. Rzędna środka boiska  0,00 = 233,25 m.n.p.m.

3.2. Układ komunikacyjny 



Teren objety opracowaniem posiada istniejący wjazd z drogi gminnej usytuowany
poza zakresem mapy. W ramach zadania planuje się wykonanie utwardzeń terenu z kostki
brukowej  oraz  geokraty  w  postaci  geoSYSTEM  G4  wypełnionych  humusem  i  trawą
twoarzące powierzchnie biologicznie czynną w 85%.

Dla  budynków  ZL-III  niskich  o  powierzchni  <  1000,0m2 obejmujących
kondygnację  inną  niż  pierwsza  nie  jest  wymagana  droga  pożarowa  (Rozporządzenie
Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  24  lipca  2009r  w  sprawie
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych).

3.3.  Projektowane  sieci  uzbrojenia  terenu  z  przeciwpożarowym  zaopatrzeniem
wodnym.

Na  działce  planuje  się  wykonanie  przyłacza  wody  objętego  odrebnym
opracowaniem,  wykonanie  przełożenia  kanalizacji  deszczowej,  wykoananie  kanalizacji
sanitarnej, przyłacza elektroenergetycznego oraz instalacji z oświetleniem terenu.

Działka  posiada  zaopatrzenie  w  wodę  do  gaszenia  pożaru  po  przez  istniejący
hydrant na działce inwestora w odległości <75m od planowanej inwestycji.

3.4. Ukształtowanie terenu i zieleni

Na  terenie  działek  nr  ewid.  1560/4,  1561/2,  1562/4,  1563/2,  1563/3,  1563/7,
1566/1, 1566/2. 1563/9, 1567/2, 1568/2, 1568/4, 1569/6, 1569/8, 1569/10, 2772/85, 2823/2
usytuowano planowaną inwestycję. Budynek szatniowy usytuowano na działce nr ewid.:
1566/1 oraz częściowo na działce nr 1567/2.

Budynek wykonany w technologii  tradycyjnej  o  wymiarach  25,00x9,06m:  ławy
fundamentowe betonowe,  ściany fundamentowe z  bloczków betonowych,  ściany nośne
murowane z pustaków betonu komórkowego wieńce betonowe zbrojone konstrukcyjnie,
nadproża  przefabrykowane  wypełniane  betonem,  podciągi  żelbetowe,  płyta  stropowa
żelbetowa.  Dach  kopertowy  czterospadowy  o  kącie  nachylenia  połaci  dachowych  25º
(46%) o konstrukcji drewnianej, przekryty blachodachówką. Jest to budynek wolnostojący.
Wejście do budynku zaprojektowano od strony południowej jako główne wejście do szatni.
Od strony południowej są jeszcze 2 wejścia do budynky do samodzielnych pomieszczeń.
Dodatkowe dwa wejście od strony zachodniej prowadzące do pomieszczeń  sanitarnych.
Poziom zerowy budynku wyniesiony ponad teren o 32cm narzędnej terenu 0,00 = 233,52
m n.p.m.

Do  obiektu  zaprojektowano  utwardzone  dojście-chodnik.  Dojazd  do  budynku
poprzez  istniejący  zjazd  publiczny.  Na  terenie  objętym opracowaniem zaprojektowano
utwardzenia z materiału twoarząceto teren biologicznie czynny oraz utwardzenia z kostki
brukowej.  Po  wschodniej  stronie  terenu  na utwardzeniach  zostały wyznaczone miejsca
postojowe o łączniej liczbie 32 oraz jedno miejsce postojowe dla autokaru.

Odprowadzenie  wód  opadowych  do  kanalizacji  deszczowej.  Do  obiektu
zaprojektowano  wewnętrzną  instalację  elektryczną  i  oświetleniową  terenu.  Zasilanie
obiektu w energię elektryczną z złącza kablowego na słupie w zachodniej części terenu.

Dojazd do budynku oraz obiektu sportowego z istniejącego zjazdu publicznego.  
Projektowane utwardzenia działki pod dojścia wykonane z kostki brukowej gr. 8cm

na ustabilizowanych podkładach. 
Teren objęty opracowaniem w stanie obecnym jest  nie zagospodarowany.  Teren

objęty opracowanie jest w kształcie wieloboku i posiada spadek w kierunku południowym.
Zgodnie z wypisem z ewidencji gruntów projektowana budowa usytuowana jest w obrębie



konturu  klasyfikacyjnego  Bz  i  częściowo  na  ŁV  oraz  Łzr/ŁV  na  które  uzyskano
wyłaczenie z produkcji rolnej oraz przekształcenie na grunty Bz. 
Projektuje  się  ukształtowanie  terenu  przy  budynku  oraz  utwardzeń  na  rzednej  terenu
233,20 m n.p.m.

4. Architektura

Przeznaczenie
Projektuje  sie  budowę  boiska  piłkarskiego  o  sztucznej  nawierzchni,  wraz  z  nizebędną
infrastrukturą  oraz  budynkiem  szatniowym.  Boisko  z  budynkiem  szatniowym  będzie
służyło do rozgrywania meczy oraz treningów. Na terenie objętym inwestycją przewiduje
się iż teren będzie okresowo wykorzystywany do imprez plenerowych.

Program użytkowy 
Projektowany budynek szatniowy o wymiarach zewnętrznych 25,00 x 9,06m jako obiekty
wolnostojący.

Poziom  zerowy  zaprojektowanego  budynku  szatniowego  założono  na  poziomie
233,52m n.p.m. tj. 0,32m ponad przyległy teren.

Projektowany budynek szatniowy o konstrukcji tradycyjnej murowanej przekryta
dachem konstrukcji drewnianej czterospadowym z pokryciem blachodachówką. Dostęp do
budynku  szatniowego  poprzez  projektowany  układ  komunikacji  zewnętrznej:  schody
terenowe oraz podjazd dla niepełnosprawnych.

Z  budynu  szatniowego  korzystać  będą  sportowcy  (piłkarze),  sędziowie,  kibice
(pomieszczenia sanitarne).

Maksymalna liczba stałych użytkowników wynosi 50 osób.
Podstawowe wielkości projektowanego obiektu:

Długość: 25,00 m
Szerokość:   9,06 m
Powierzchnia zabudowy: 226,50 m2

Powierzchnia użytkowa: 188,63 m2

Kubatura: 607,39 m3

           Zestawienie powierzchni poszczególnych pomieszczeń
PARTER

Nr. Nazwa pomieszczenia Rodzaj
posadzki

Powierzchnia
(m2)

1 komunikacja gress 6,36

2 szatnia gospodarzy terekota 25,09

3 Pom. dozorcy terakota 5,75

4 WC damski/NN terakota 6,15

5 WC męski terakota 15,12

6 umywalnia terakota 12,84

7 Schowek porządkowy terakota 4,18

8 Łazienka terakota 5,56

9 Pom. sedziego terakota 9,95



10 umywalnia terakota 13,26

11 Szatnia gości terakota 25,15

12 s. konferencji prasowych terakota 15,00

13 Pom. gospodarcze terakota 44,22

Liczba kondygnacji 1.

Forma architektoniczna  i  funkcja  obiektu budowlanego,  sposób jego dostosowania  do
krajobrazu i otaczającej zabudowy oraz sposób spełnienia wymagań, o których mowa art.5
ust1.ustawy 

Budynek  szatniowy  jest  obiektem  parterowym  wolnostojącym  o  bryle  zwartej
z dachem stromym czterospadowym.

Na  terenie  pod  planowaną  inwestycje  został  wydany  Miejscowy  Plan
Zagospodarowania  Przestrzennego  gminy  Tarnów  dla  miejscowości  Wola  Rzędzinska.
Projektowany  obiekt  dostosowany  jest  do  krajobrazu  i  otaczającej  zabudowy  oraz
dostosowany jest do wytycznych z MPZP. 

Projektowany  budynek  szatniowy  oraz  boisko  o  sztucznej  murawie  spełnia
wymagania dotyczące bezpieczeństwa: konstrukcji, pożarowego, użytkowania, warunków
higieniczno – sanitarnych oraz ochrony środowiska, ochrony przed hałasami i drganiami.

Projekt  budowlany  nie  wymaga  uzgodnień  pod  względem  sanitarnym.  Dla
zamierzenia budowlanego nie wymaga się uzyskania opinii i uzgodnienia ze względu na
warunki pożarowe.

Projektowane przedsięwzięcie nie należy do inwestycji wymagających uzyskania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i zgody na realizację zadania.

Hałasy  od  urzadzeń  nagłaśniajacych  będą  zamykać  się  w  granicach  działki
inwestora.

Obiekt jest zaopatrzony w instalację elektryczną oświetlenia oraz ogrzewania.
Budynek posiada przyłacz wody, instalację kanalizacji sanitarnej.
Odprowadzenie wód opadowych przewiduje się do kanalizacji deszczowej.
Budynek szatniowy usytuowany na terenie objętym opracowaniem usytuowany jest

w jej środkowej części w odległościach zgodnych z przepisami.

Dane konstrukcyjno – materiałowe

Układ  konstrukcyjny obiektu budowlanego

Projektowany  budynek  szatniowy  o  wymiarach  25,00x9,06m  konstrukcji  tradycyjnej.
Ławy  oraz  ściany  fundamentowe  betonowe,  ławy  fundamentowe  lane  monolityczne
wykonane na wymienionym gruncie stabilizowanym mechanicznie.  Podłoga na gruncie
lana betonowa, ściany murowane, strop żelbetowy wylewany monolitycznie, konstrukcja
dachu drewniana, dach kopertowy pokryty blachodachówką.

Boisko  piłkarskie  o  sztucznej  murawie  i  wymiarach  całkowitych  112x70m.
Nawierzchnia  z  trawy  syntetycznej  wysokości  45mm,  wypełniona  piaskiem  oraz
granulatem  syntetycznym  EPDM,  nawierzchnia  ułożona  na  schockpadzie,  warstwach
wyrównujących i podbudowach, w podbudowach wykonanno dreny odprowadzające wodę
do kanalizacji deszczowej.

Rozwiązania  konstrukcyjno - materiałowe podstawowych elementów konstrukcji obiektu
oraz przegród wewnętrznych i zewnętrznych



Konstrukcja obiektu mieszana ściana murowane z pustaków z betonu komórkowego, ławy
i stopy fundamentowe żelbetowe, rdzenie żelbetowe, strop żelbetowy. Dach o konstrukcji
drewnianej  wielospadowy  z  pokryciem  blachodachówką.  Poziom  zerowy  budynku
szatniowego zaprojektowano na poziomie tj.0,00 = 233,52 m.n.p.m. i wyniesiono ponad
projektowany teren o 0,32m.

Ocena geotechniczna

Przedmiotowa budowa jest obiektem budowlanym o prostej konstrukcji.
Obiekt  zaliczono  do  pierwszej  kategorii  geotechnicznej  i  posadowiono  na

fundamentach płytkich: ławach fundamentowych. Piłkochwyty i ogrodzenia zamocowane
do stóp fundamentowych.

W  terenie  objetym  inwestycją  przeprowadzono  badania  gruntowe  z  dwoma
odwiertami z których przeprowadzono badania makroskopowe i stwierdzono nastepujace
warstwy:

Warstwa I – gleba i nasypy budowlane
Warstwa II  –  średniozagęszczone  piaski  drobne  o  stopniu  zagęszczenia

ID=0,51  charakterzujące  się  korzystnymi  właściwościami  wytrzymałościowymi
i odkształceniowymi

Warstwa III – namuły piaszczyste charakteryzujące się  małokorzystnymi
właściwościami wytrzymałościowymi i odkształceniowymi

Fundamenty

Ławy fundamentowe  wykonane   zbetonu  C  20/25,  zbrojenie  konstrukcyjne  wykonane
z prętów zbrojeniowych #12 ze stali klasy A-IIIN - RB500 SP, strzemiona  Ø6  ze stali
klasy A-IIIN - RB500 SP, rozstaw strzemion co 30cm.

Poziom  posadowienia  budynku  -2,80  m  od  projektowanego  zera  budynku
szatniowego czyli -1,20 m od istniejącego terenu tj. na poziomie 232,00m n.p.m.  Ławy
fundamentowe  grubości  40cm. Ławy wylewane na warstwie chudego betonu grubości
10cm.  Ławy  fundamentowe  posadowione  na  wymienionym  gruncie  z  kruszywa
naturalnego  o  warstwie  120-150cm sięgajacej  do gruntu rodzimego – warstwy nośnej.
Wymianiony grunt z kruszywa naturalnego stabilizowany mechanicznie do stanu 0,97.

Słupki  ogrodzeniowe  osadzone  w  grzybkach  (blokach)  betonowych,  Stopy
fundamentowe  (bloki)  pod  zaprojektowane  piłkochwyty  jako  prostopadłościany
o wymiarach 0,5x0,5x1,20m posadowione w grunach nośnych, ponad blok wyprowadzona
dalsza  część  fundamentu  w  której  osadzona  jest  rura  kwadratowa  o  wymiarach
110x110x4mm do projektowanej rzędnej terenu 233.20m n.p.m.

Zgodnie z wykonaną dokumentacją geologiczną pod ławami należy wykonać
wymianę  gruntu  do  poziomu  gruntu  nośnego  (gruntem  nasypowym  z  kruszywa
naturalnego zagęszczonym warstwami do stopnia 0,97).

Fundamenty pod trybuny wykonane zgodnie z specyfikacją producenta trybun.

Ściany

Ściany  fundamentowe  wykonane  z  bloczków  betonowych  fundamentowych
o szerokośći 25cm.

Ściany zewnętrzne wykonane z pustaków suporek typ 600, grubośc ścian 24cm,
ściany wewnętrzne nośne wykonane z pustaków suporex typ 600 grubości 24cm, ściany
działowe grubości 12cm z pustaków ceramicznych.



W terenie ściany oporowe typu L wysokości 50cm do 150cm ustawione na gruncie
i na warstwie chudego betonu grubości 10cm.

Ściany wewnętrzne wykończone tynkiem cementowo-wapiennym.
Ściany zewnętrzne wykończone tynkiem mineralnym.

      Schody i pochylnie

Schody  wejściowe  do  budynku  wraz  z  pochylnią  dla  niepełnosprawnych  wykonać
z  betonu,  powierzchnia  jezdna  z  betonu.  Balustrada  pochylni  dla  niepełnosprawnych
dostosowana do osób niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej. 

Schody  wejśćiowe  do  pomieszczeń  szatni  betonowe  z  nawierzchnią  z  płytek
gressowych antypoślizgowych. 

Wejście  do  pomieszczenia  gospodarczego  oraz  pomieszczenia  konferencji
prasowych  wykonane  jako  schody  betonowe,  dodatkowo  podjazd  (pochylnia)  do
pomieszczenia gospodarczego wykonane z kostki brukowej o nachyleniu 10%.

Wieńce, nadproża, podciągi

Wieniec  żelbetowy na ścianach zewnętrznych  po obwodzie budynku,  wieniec zbrojony
konstrukcyjnie prętami 4#12 ze stali klasy A-IIIN - RB500 SP, strzemiona Ø6 co 25cm ze
stali klasy A-IIIN - RB500 SP. Nadproża prefabrykowane z suporexu zbrojone. Podciagi
żelbetowe  monolityczne  zbrojone  prętami  #12  ze  stali  klasy  A-IIIN  -  RB500  SP,
strzemiona Ø6 ze stali klasy A-IIIN - RB500 SP.

Dach.

Dach nad projektowanym budynkiem czterospadowy o konstrukcji płatwiowo-kleszczowej
wspartej  na  płatwiach  usztywnionymi  w  kierunku  poprzecznym  zastrzałami
i mieczami o przekroju 7x14cm. Elementy konstrukcyjne dachu wykonać z drewna klasy
K-27, pozostałe elementy dachu klasy K-21.

Nachylenie połaci dachu 25o(46%).
Pokrycie dachu z blachodachówki w dostosowanym do instniejących budynków.
Podbitka wykonana z deskek struganych mocowanymi do krokwi i łączonymi na

pióro własne.
W stropie zaprojektowano otwór umożliwiający dostęp do przestrzeni strychowej

z której zapewniono dostęp do dachu i kominów poprzez wyłaz o wymiarach 80x80cm.

Posadzki

W budynku zaprojektowano posadzki z płytek ceramicznych oraz gressu.

Malowanie

Ściany malowane farbami okrylowymi w jasnych kolorach.
Elementy  drewniane  malowane  lakierem  koloryzującym  w  kolorze  złoty  dąb

(1xpodkład, 2x nawierzchniowo).

Izolacje



Ocieplenie  ścian  zewnętrznych  z  styropiany  grubości  15cm  i  współczynniku  λ=0,045,
izolacja stropu z  wełny mineralnej  twardej  gr  20cm i  współczynniku λ=0,038,  izolacja
posadzki  na  gruncie  folią  poietylenową  oraz  styrodurem  gr  10  cm  o  współczynniku
λ=0,033.
Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii polietylenowej. 

Rynny, obróbki blacharskie

Rynny  i  rury  spustowe  stalowe  na  hakach  stalowych.  Obróbki  blacharskie  z  blachy
powlekanej  w kolorze pokrycia o  grubości  0,5  mm. Rynny i  rury spustowe w kolorze
pokrycia. Odprowadzenie wód opadowych fo kanalizacji deszczowej

Utwardzenia miejsc postojowych i chodników

Zaprojektowano utwardzenia terenu chodników, dróg dojazdowych, miejsc postojowych.
Zaprojektowano nawierzchnie z różnych nateriałów. Część utwardzeń zostanie wykonane
z  rozbieralnej  kostki  brukowej  gr.  6cm  na  podsypce  cementowo-piaskowej  gr.  5cm
ułożonej  na  podbudowie  z  kruszywa  łamanego  niesortowanegoo  frakcji  4/31,5mm  gr.
15cm  stabilizowanego  mechanicznie.  Dodatkowo  zaprojektowano  utwardzenia  terenu
z geokraty G4 na podbudowach z kruszywa naturalnego stabilizzowanego mechanicznie
z  wypełnieniem  humusem  o  obsianego  trawą  w  celu  utworzenia  terenu  biologicznie
czynnego.  Zaprojektowana  geokrata  tworzy  teren  biologicznie  czynny  w  85%. Teren
utwardzenia ograniczony krawężnikiem chodnikowym.

Płyta boiska o wymiarach całkowitych 112x70m

Charakterystyka nawierzchni ze sztucznej trawy:
System  nawierzchni  składa  się  z  trzech  elementów:  sztuczna  trawa,  mata  elastyczna,
wypełnienie.  Konstrukcja  to  prefabrykowana  mata  elastyczna  tzw.  Shockpad
o  grubości  min.  20  mm  ułożona  bezpośrednio  na  podbudowie  kamiennej.  Na  macie
instalowana  jest  sztuczna  trawa  o  wysokości  włókna  45  mm.  Ze  względu  na  dużą
intensywność  użytkowania  przyszłego  boiska  należy  zastosować  sztuczną  trawę
o wysokich  parametrach użytkowych.  Trawa musi  być  zasypana piaskiem kwarcowym
i granulatem gumowym typu TPE (-S, -V) lub EPDM.  

Wpływ eksploatacji górniczej

Budynek nie znajduje się w terenach eksploatacji górniczej.

Sposób zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania przez osoby niepełnosprawne

Obiekt  jest  obiektem  użyteczności  publicznej,  zaprojektowano  dostęp  osobom
niepełnosprawnym na całym terenie zagospodarowanego boiska  oraz  dostęp do toalety
projektując  podjazd  przyległy  do  budynku  szatniowego.  Podjazd  wykonany  z  betonu,
obrzeże podjazdu jako ścianka z betonu grubości 15cm. Przy podjeździe balustrada z stali
nierdzewnej wysokości 1,1m z pochwytami na wysokości 0,75m i 0,90m od płaszczyzny
raz stałoruchu. Balustrada mocowana do betonowej ścianki.



Podstawowe dane  technologiczne i wyposażenia związanego z  przeznaczeniem obiektu i
jego rozwiązaniami  budowlanymi.

Obiekt został zaprojektowany w sposób umożliwiający rozmieszczenie na nim niezbędnej
infrastruktury  oraz  urzadzeń  niezbędnych  do  treningu  piłkarzy jednocześnie  zapewnia
bezpieczeństwo  osobom znajdującym  się  na  terenie  boiska.  Zainstalowane  urzadzenia
oraz  elementy  infrastruktury  muszą  mieć  możliwość  demontarzu  na  określony  czas.
Demontaż  infrastruktury  otworzy  przestrzeń  i  umożliwi  na  terenie  boiska  organizację
imprez.

Rozwiązania  zasadniczych elementów wyposażenia  budowlano - instalacyjnego

Obiekt ogrzewany energia elektryczną. 
Energia  elektryczna  podłączona  z  przyłącza  kablowego  na  słupie.  Instalacja

elektryczna oświetleniowa, gniazd i odgromowa dodatkowo instalacja oświetlenia terenu.
Odprowadzenie  wód opadowych  z  dachu  budynku szatniowego poprzez  system

rynien do kanalizacji deszczowej.
Do budynku zaprojektowano przyłącz wody.
Odprowadzenie ścieków do kanalizacji sanitarnej i kanalizacji tłocznej.

Charakterystyka  obiektu  i  jej  wpływ na  środowisko   i  jego  wykorzystywanie  oraz  na
zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie.

Zaopatrzenia  i  jakości  wody  oraz  ilości,  jakości  i  sposób  odprowadzania
ścieków 

Zaopatrzenie  obiektu  w  wodę  projektowanym  przyłączem,  woda  wykożystana
zostanie do celów sanitarnych. 

W  budynku  powstaną  ścieki  sanitarne  i  zostaną  one  odprowadzone  do
zaprojektowanej kanalizacji.

Emisja  zanieczyszczeń  gazowych,  w  tym  zapachów,  pyłowych  i  płynnych,
z podaniem ich rodzaju ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się 

Eksploatacja  obiektu  nie  spowoduje  przekroczenia  dopuszczalnych  stężeń
zanieczyszczeń  powietrza  atmosferycznego  –  w  obiekcie  nie  wystepują  urzadzenia
pobierające gaz i wytwarzające zanieczyśczeń powstałych z jego spalania. 

Rodzaje i ilość wytwarzanych odpadów

Powstające  odpadki  komunalne  podczas  użytkowania  obiektu  będą  gromadzone
w pojemnikach i wywożone na zasadach obowiązujących w gminie.

Właściwości  akustycznych  oraz  emisji  drgań,  a  także  promieniowania,
w  szczególności  jonizującego,  pola  elektromagnetycznego  i  innych  zakłóceń,
z  podaniem  odpowiednich  parametrów  tych  czynników  i  zasięgu  ich
rozprzestrzeniania 



Na terenie niebędą występować hałasy o zwiększonym natężeniu i oddziaływanie
akustyczne  będzie  rozróżniane  z  tłem  działek  sąsiednich  nie  pogorszy  klimatu
akustycznego w otoczeniu. W krótkotrwałym okresie tj. w czasie odbywania się imprez
może wystąpić  podwyższony poziom hałasu lecz nie będzie to uciążliwe dla otoczenia
i  społeczeństwa.  Projektowany  obiekt  nie  narusza  interesu  osób  trzecich  w  zakresie
dojazdu i dostępu do ich terenu oraz nie pogarsza estetyki otoczenia.
Wykonanie  obiektu  zaprojektowano  z  materiałów  posiadających  wymagane  atesty
higieniczne i nie wydzielających szkodliwych substancji. 

Wpływ obiektu  budowlanego na istniejący  drzewostan,  powierzchnie  ziemi,
w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne 

W miejscu projektowanej inwestycji nie występują drzewa ani krzewy. Inwestycja
jest lokalizowana na gruntach Bz, ŁV i Lzr – teren Bz nie wymaga wyłączenia gruntu
z  produkcji  rolnej,  Na  teren  z  klasyfikacją  gruntu  ŁV  i  Lzr  uzyskano  zwolnienie
z produkcji rolnej gruntu oraz zmiane jego klasyfikacji..

Projektowany  budynek  szatniowy  oraz  obisko  nie  wpływa  na  wody
powierzchniowe  i  podziemne.  Poziom  posadowienia  wynosi  -1,20m p.p.t  na  warstwie
wymienionego gruntu. Pozostałe zagospodarowanie terenu oraz utwardzenia odprowadzają
wody opadowe do gruntu. 

Przyjęte  w  projekcie  rozwiązania  przestrzenne,  funkcjonalne  i  techniczne,
w ramach obowiązujących przepisów nie wywierają negatywnego wpływu na środowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i bezpieczeństwo innych obiektów budowlanych znajdujących
się w pobliżu.

Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość  ich wykonania oraz za ich zgodności
z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją techniczną oraz Umową.

Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiający  w terminie  określonym  w umowie  przekaże  Wykonawcy Teren  Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik
Budowy i  Dokumentację  Projektową  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  przestrzegania
warunków wydanych  przez  jednostki  uzgadniające,  opiniujące oraz  właścicieli  terenów
i użytkownika budynku, w którym prowadzone będą prace.

Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza
a) Dokumentacja Projektowa — projekt budowlany w posiadaniu Zamawiającego
b) Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę w ramach ceny ofertowej.
Wykonawca w ramach Ceny Ofertowej winien opracować takie Dokumenty Wykonawcy,
jakie  uzna  za  niezbędne  do  realizacji  robót  budowlano-montażowych.  Przy  obliczaniu
kosztów Dokumentów Wykonawcy,  wykonawca w szczególności  powinien  uwzględnić
rysunki warsztatowe (np. elementów stalowych), rysunki robót tymczasowych itp.
Koszty  związane  ze  spełnieniem  tego  wymagania  Wykonawca  uwzględni  w  cenie
ryczałtowej.
c) wykonawca w ramach Ceny ofertowej postępowania , winien opracować dokumentację
powykonawczą całości wykonanych Robót, w tym również:
- instrukcje obsługi i konserwacji na tyle szczegółowe, aby umożliwiały Zamawiającemu
obsługę, konserwację, rozbieranie, ponowne składanie, regulacje i naprawy danej części
Robót Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać wszystkie zmiany w stosunku do
projektu wynikłe w trakcie realizacji robót.



Koszty związane ze spełnieniem tego wymagania Wykonawca uwzględni w cenie 
d)  wykonawca  w ramach  Ceny winien  opracować  dokumentację rozruchową  urzadzeń
kuchni oraz pozostałych elementów instalacji wymagających uruchomienia oraz rozruchu.
Wszelka  dokumentacja  wykonawcza  niezbędna  do  przeprowadzenia  wszystkich  prac
rozruchowych, oraz powykonawcza potwierdzająca prawidłowości i zgodności
z obowiązującymi przepisami wszystkich wykonanych prac i usług, a w tym:
- ogólna instrukcja eksploatacji,
- instrukcje obsługi poszczególnych urządzeń,
- wszystkie niezbędne (zgodnie z wymogami prawa polskiego) dokumenty do uzyskania
pozwolenia na użytkowanie obiektów.
Koszty  związane  ze  spełnieniem  tego  wymagania  Wykonawca  uwzględni  w  cenie
Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną
Dokumentacja  Projektowa  i  Specyfikacja  Techniczna  oraz  inne  dokumenty przekazane
przez  Inwestora Wykonawcy stanowią  część  Kontraktu,  a  wymagania wyszczególnione
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  Inwestora,  który
dokona  odpowiednich  zmian,  poprawek  lub  interpretacji  tych  dokumentów.  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  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 niezadowalającą  jakość  elementu budowli,  to takie
materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Działania związane z organizacją prac przed rozpoczęciem Robót

Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zapewnienia  i  utrzymania  bezpieczeństwa  Terenu
Budowy 
w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót, 
a w szczególności:
(a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane
z  budową  i  nienaruszalność  ich  mienia służącego do  pracy a  także  zabezpieczy Teren
Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych.
(b) Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem 
w sposób  uzgodniony z  Inwestorem oraz  przez  umieszczenie,  w miejscach  i  ilościach
określonych  przez  Inwestora,  tablic  informacyjnych,  których  treść  będzie  zatwierdzona
przez Inwestora . Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym
stanie przez cały okres realizacji Robót.



Cześć 2

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYMAGANIA OGÓLNE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne
dotyczące wykonania i odbioru robót.

1.2. Zakres stosowania OST

- Specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji  następujących  robót  wymienionych  w  szczegółowych  specyfikacjach
technicznych.

1.3. Zakres robót objętych OST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  wymagania  ogólne,  wspólne  dla
robót budowlanych objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST)

1.4. Określenia podstawowe

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

l.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót  jest  odpowiedzialny za  jakość  ich wykonania  oraz  za  ich  zgodność
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
poda  lokalizację  i  współrzędne  punktów  głównych  obiektu  oraz  reperów,  przekaże
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.
Na  Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność  za  ochronę  przekazanych  mu  punktów
pomiarowych  do  chwili  odbioru  końcowego  robót  Uszkodzone  lub  zniszczone  punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana  dokumentacja  projektowa  ma  zawierać  opis,  część  graficzną,  obliczenia
i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy,

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektowa i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora  nadzoru  stanowią  załączniki  do  umowy,  a  wymagania  wyszczególnione
w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej
dokumentacji.  W  przypadku  rozbieżności  w  ustaleniach  poszczególnych  dokumentów
obowiązuje  kolejność  ich  ważności  wymieniona  w  „Ogólnych  warunkach  umowy".



Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń  w  dokumentach
kontraktowych,  a  o  ich  wykryciu  winien  natychmiast  powiadomić  Inspektora  nadzoru,
który dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W  przypadku  stwierdzenia  ewentualnych  rozbieżności  podane  na  rysunku  wielkości
liczbowe wymiarów są  ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane
roboty  i  dostarczone  materiały  mają  być  zgodne  z  dokumentacją  projektową  i  SST.
Wielkości  określone  w  dokumentacji  projektowej  i  w  SST będą  uważane  za  wartości
docelowe,  od  których  dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach  określonego  przedziału
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą  być  jednorodne i wykazywać
zgodność  z  określonymi  wymaganiami,  a  rozrzuty  tych  cech  nie  mogą  przekraczać
dopuszczalnego  przedziału  tolerancji.  W  przypadku,  gdy  dostarczane  materiały  lub
wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  terenu  budowy  w  okresie  trwania
realizacji  kontraktu,  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 robót, wygody społeczności i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest
włączony w cenę umowną.

l.5.5.Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  W okresie trwania budowy i  wykonywania
robót wykończeniowych Wykonawca będzie:
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i
norm dotyczących  ochrony środowiska  na  terenie  i  wokół  terenu  budowy oraz  będzie
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
a)  zanieczyszczeniem  zbiorników  i  cieków  wodnych  pyłami  lub  substancjami
toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
c) możliwością powstania pożaru.

1.5.6.Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca  będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą
składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem
osób  trzecich.  Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane
pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.



1.5.7.Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp.
Wykonawca  zapewni  właściwe  oznaczenie  i  zabezpieczenie  przed  uszkodzeniem  tych
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 0 fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji  Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i  zainteresowanych
użytkowników  oraz  będzie  z  nimi  współpracował,  dostarczając  wszelkiej  pomocy
potrzebnej  przy  dokonywaniu  napraw.  Wykonawca  będzie  odpowiadać  za  wszelkie
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca  stosować  się  będzie  do  ustawowych  ograniczeń  obciążenia  na  oś  przy
transporcie gruntu,  materiałów i  wyposażenia na i  z terenu robót.  Uzyska on wszelkie
niezbędne  zezwolenia  od  władz  co  do  przewozu  nietypowych  wagowo  ładunków
i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał inspektora nadzoru.
Pojazdy i  ładunki  powodujące  nadmierne  obciążenie  osiowe nie  będą  dopuszczone na
świeżo  ukończony  fragment  budowy  w  obrębie  terenu  budowy  i  wykonawca  będzie
odpowiadał  za  naprawę  wszelkich  robót  w  ten  sposób  uszkodzonych,  zgodnie
z poleceniami Inspektora nadzoru.

l.5.9 Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas  realizacji  robót  wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy.W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie
utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,  socjalne  oraz  sprzęt  i  odpowiednią
odzież  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  osób  zatrudnionych  na  budowie.  Uznaje  się,  że
wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

1.5.10.  Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11.  Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie
w pełni  odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,  przepisów i  wytycznych podczas
prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U.
z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr
169  póz.  1650).  Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni
odpowiedzialny za wypełnienie  wszelkich wymagań  prawnych odnośnie wykorzystania
opatentowanych  urządzeń  lub  metod  i  w sposób  ciągły będzie  informować  Inspektora
nadzoru o swoich działaniach,przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.



2. MATERIAŁY

2. l. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych

Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  nadzoru  szczegółowe  informacje  dotyczące,
zamawiania  lub  wydobywania  materiałów  i  odpowiednie  aprobaty  techniczne  lub
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu
udokumentowania, że materiały uzyskane 2 dopuszczalnego źródła spełniają wymagania
SST w czasie postępu robót. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania
jakościowe  określone  Polskimi  Normami,  aprobatami  technicznymi,  o  których  mowa
w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego

Wykonawca  odpowiada  za  uzyskanie  pozwoleń  od  właścicieli  i  odnośnych  władz  na
pozyskanie  materiałów  z  jakichkolwiek  złóż  miejscowych,  włączając  w  to  źródła
wskazane  przez  Zamawiającego  i  jest  zobowiązany  dostarczyć  inspektorowi  nadzoru
wymagane  dokumenty  przed  rozpoczęciem  eksploatacji  złoża.  Wykonawca  przedstawi
dokumentację  zawierającą  raporty  z  badań  terenowych  i  laboratoryjnych  oraz
proponowaną  przez  siebie  metodę  wydobycia  i  selekcji  do zatwierdzenia  Inspektorowi
nadzoru.  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych
i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża. Wykonawca poniesie wszystkie koszty,
a  w tym:  opłaty,  wynagrodzenia  i  jakiekolwiek  inne koszty związane  z  dostarczeniem
materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy
stanowią inaczej. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc
pozyskania  piasku  i  żwiru  będą  formowane  w  hałdy  i  wykorzystywane  przy  zasypce
i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane
z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy
będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy
lub  wskazań  Inspektora  nadzoru.  Eksploatacja  źródeł  materiałów  będzie  zgodna
z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym

Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  jakościowym  zostaną  przez  Wykonawcę
wywiezione  z  terenu  budowy,  bądź  złożone  w  miejscu  wskazanym  przez  Inspektora
nadzoru.  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.

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca  zapewni,  aby tymczasowo  składowane  materiały,  do  czasu  gdy  będą  one
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość
i  właściwość  do  robót  i  były  dostępne  do  kontroli  przez  Inspektora  nadzoru.  Miejsca
czasowego  składowania  materiałów  będą  zlokalizowane  w  obrębie  terenu  budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli  dokumentacja  projektowa  lub  SST przewidują  możliwość  zastosowania  równych
rodzajów  materiałów  do  wykonywania  poszczególnych  elementów  robót  Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału.



Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót.  Sprzęt  używany  do  robót
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów
i  ilości  wskazaniom  zawartym  w  SST,  programie  zapewnienia  jakości  lub  projekcie
organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu
będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami  określonymi
w  dokumentacji  projektowej,  SST  i  wskazaniach  Inspektora  Nadzoru  w  terminie
przewidzianym  umową.  Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do
wykonania robót ma być  utrzymywany w dobrym stanie i  gotowości  do pracy.  Będzie
spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca
dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie
sprzętu  do  użytkowania,  tam gdzie  jest  to  wymagane przepisami.  Jeżeli  dokumentacja
projektowa  lub  SST  przewidują  możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu  przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptację  przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt,  po akceptacji
Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.

4 TRANSPORT

4. l. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości  przewożonych
materiałów.  Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie
z  zasadami  określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  SST  i  wskazaniach  Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych

Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wymagania  dotyczące
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych
parametrów  technicznych.  Środki  transportu  nie  odpowiadające  warunkom
dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod
warunkiem  przywrócenia  stanu  pierwotnego  użytkowanych  odcinków  dróg  na  koszt
Wykonawcy.  Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

5 WYKONANIE ROBÓT

5. l. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:

-projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać  się  z części opisowej
i graficznej,
-plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
-projekt organizacji budowy,



5.2.  Wykonawca jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  lub
kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich
zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem
organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.l.  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  pełną  obsługę  geodezyjną  przy
wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub
przekazanych na piśmie przez Inspektora Nadzoru.

5.2.2.Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu
i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawcę na własny koszt.
5.2.3.Decyzje  Inspektora  nadzoru  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów
i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych.
5.2.4.Polecenia  Inspektora  Nadzoru  dotycząc  realizacji  robót  będą  wykonywane  przez
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania
robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6. l. Program zapewnienia jakości

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie  i  przedstawienie  do  zaakceptowania
przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on
zamierzony sposób  wykonania  robót,  możliwości  techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne
gwarantujące  wykonanie  robót  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  SST.  Program
zapewnienia jakości winien zawierać:
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
-  wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakość  i  terminowość  wykonania  poszczególnych
elementów robót,
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych
robót.
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego
lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
-  sposób  oraz  formę  gromadzenia  wyników  badań  laboratoryjnych,  zapis  pomiarów,
a  także  wyciąganych  wniosków  i  zastosowanych  korekt  w  procesie  technologicznym,
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru,
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje
i  ilość  środków transportu  oraz  urządzeń  do  magazynowania  i  załadunku  materiałów,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.
-  sposób  i  procedurę  pomiarów  i  badań  (rodzaj  i  częstotliwość,  pobieranie  próbek,
legalizacja  i  sprawdzanie  urządzeń  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw  materiałów,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót.



6.2. Zasady kontroli jakości robót

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  jakości  robót  i  stosowanych
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,  włączając w to personel,
laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie  we  wszystkie  urządzenia  niezbędne  do  pobierania
próbek  i  badań  materiałów  oraz  robot.  Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary
i badania materiałów oraz robót z częstotliwością  zapewniającą  stwierdzenie,  że roboty
wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w  dokumentacji  projektowej  i  SST.
Minimalne  wymagania  co  do  zakresu  badań  i  ich  częstotliwości  są  określone  w SST.
W przypadku,  gdy nie zostały one tam określone,  Inspektor  nadzoru ustali  jaki  zakres
kontroli  jest  konieczny,  aby  zapewnić  wykonanie  robót  zgodnie  z  umową.  Inspektor
Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy
w  celu  ich  inspekcji.  Inspektor  Nadzoru  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne
informacje  o  jakichkolwiek  niedociągnięciach  dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,
sprzętu,  zaopatrzenia  laboratorium,  pracy  personelu  lub  metod  badawczych.  Jeżeli
niedociągnięcia  te  będą  tak  poważne,  że  mogą  wpłynąć  ujemnie  na  wyniki  badań,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści
je  do  użytku  dopiero  wtedy,  gdy  niedociągnięcia  w  pracy  laboratorium  Wykonawcy
zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek

Próbki  będą  pobierane losowo.  Zaleca się  stosowanie statystycznych  metod pobierania
próbek,  opartych na  zasadzie,  że wszystkie jednostkowe elementy produkcji  mogą  być
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań  Inspektor Nadzoru będzie
mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca  będzie  przeprowadzać  dodatkowe  badania  tych  materiałów,  które  budzą
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę
usunięte  lub  ulepszone  z  własnej  woli.  Koszty  tych  dodatkowych  badań  pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa  Zamawiający.Pojemniki  do  pobierania  próbek  będą  dostarczone  przez
Wykonawcę  i  zatwierdzone  przez  Inspektora  nadzoru.  Próbki  dostarczone  przez
Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku,  gdy  normy nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w SST,
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora
Nadzoru.  Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań,  Wykonawca  powiadomi
Inspektora  Nadzoru o rodzaju,  miejscu i  terminie  pomiaru lub badania.  Po wykonaniu
pomiaru  lub  badania,  Wykonawca  przedstawi  na  piśmie  ich  wyniki  do  akceptacji
Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań
jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia
jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.



6.6. Badana prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla  celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  Inspektor  nadzoru  uprawniony  jest  do
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania.
Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji
systemu  kontroli  robót  prowadzonego  przez  Wykonawcę,  będzie  oceniać  zgodność
materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez
Wykonawcę.  Inspektor  nadzoru może  pobierać  próbki  materiałów i  prowadzić  badania
niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt.
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, de raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru  poleci  Wykonawcy  lub  zleci  niezależnemu  laboratorium  przeprowadzenie
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy
ocenie  zgodności  materiałów  i  robót  z  dokumentacją  projektową  i  SST.  W  takim
przypadku,  całkowite  koszty  powtórnych  lub  dodatkowych  badań  i  pobierania  próbek
poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:
1.  posiadają  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność
z  kryteriami  technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobata
technicznych  oraz  właściwych  przepisów  i  informacji  o  ich  istnieniu  zgodnie
z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,
2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą
techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie
są objęte certyfikacją określoną w pkt. l i które spełniają wymogi SST.
3.  znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r,
(Dz. U. 98/99). W przypadku materiałów, dla których w/w. dokumenty są wymagane przez
SST,  każda ich partia  dostarczona do robót  będzie posiadać  te  dokumenty,  określające
w  sposób  jednoznaczny  jej  cechy.  Jakiekolwiek  materiały,  które  nie  spełniają  tych
wymagań będą odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy
Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  urzędowym  obowiązującym
Zamawiającego i Wykonawcę  w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do
końca okresu gwarancyjnego.

[2] Książka obmiarów
Książka  obmiarów stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego  postępu
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie
w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  materiałów,
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy
będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te
stanowią  załączniki  do  odbioru  robót.  Winny  być  udostępnione  na  każde  życzenie
Inspektora Nadzoru.



[4] Pozostałe dokumenty budowy
Do  dokumentów  budowy  zalicza  się,  oprócz  wymienionych  w  punktach  [l]-[3],
następujące dokumenty:
a) pozwolenie na budowę,
b) protokoły przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoły odbioru robót,
e) protokoły z narad i ustaleń,
f) operaty geodezyjnej
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

[5] Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty  budowy będą  przechowywane  na  terenie  budowy w  miejscu  odpowiednio
zabezpieczonym.  Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego
natychmiastowe  odtworzenie  w  formie  przewidzianej  prawem.  Wszelkie  dokumenty
budowy będą  zawsze  dostępne  dla  Inspektora  nadzoru  i  przedstawiane  do  wglądu  na
życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót,  zgodnie
z dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót  dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
o  zakresie  obmierzanych  robót  i  terminie  obmiaru,  co  najmniej  na  3  dni  przed  tym
terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości  robót podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia
wszystkich  robót.  Błędne  dane  zostaną  poprawione wg ustaleń  Inspektora  Nadzoru  na
piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub
w KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej i przedmiarze robót.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany  w  czasie  obmiaru  robót  będą
zaakceptowane  przez  Inspektora  nadzoru  Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  zostaną
dostarczone  przez  Wykonawcę.  Jeżeli  urządzenia  te  lub  sprzęt  wymagają  badań
atestujących,  to  Wykonawca  będzie  posiadać  ważne  świadectwa  legalizacji.  Wszystkie
urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym
okresie trwania robót.

7.4. Wagi i zasady wdrażania

Wykonawca  dostarczy  i  zainstaluje  urządzenia  wagowe  odpowiadające  odnośnym
wymaganiom  SST.  będzie  utrzymywać  to  wyposażenie,  zapewniając  w  sposób  ciągły
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.



8. ODBIÓR ROBÓT

8. l. Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych,
c) odbiorowi częściowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  jakości
wykonywanych robót oraz ilości tych 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 tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do
odbioru  zgłasza  wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy  i  jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie
później  jednak  niż  w  ciągu  3  dni  od  daty  zgłoszenia  wpisem  do  dziennika  budowy
i  powiadomienia  o  tym  fakcie  Inspektora  Nadzoru.  Jakość  i  ilość  robót  ulegających
zakryciu  ocenia  Inspektor  nadzoru  na  podstawie  dokumentów  zawierających  komplet
wyników badań  laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór częściowy

Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości  i  jakości  wykonanych części  robót.  Odbioru
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4.Odbiór ostateczny (końcowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu
do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru
ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów,
o których mowa w punkcie



8.4.2.  Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego
w obecności  Inspektora nadzoru i  Wykonawcy.  Komisja odbierająca roboty dokona ich
oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów,
ocenie  wizualnej  oraz  zgodności  wykonania  robót  z  dokumentacją  projektową  i  SST.
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się  z realizacją  ustaleń  przyjętych
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych,
zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  robót  uzupełniających  i  robót  poprawkowych.
W  przypadkach  nie  wykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót
uzupełniających  w  poszczególnych  elementach  konstrukcyjnych  i  wykończeniowych,
komisja  przerwie  swoje  czynności  i  ustali  nowy  termin  odbioru  ostatecznego.
W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót
w  poszczególnych  asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacją
projektową  i  SST z  uwzględnieniem tolerancji  i  nie  ma większego  wpływu  na  cechy
eksploatacyjne  obiektu,  komisja  oceni  pomniejszoną  wartość  wykonywanych  robót
w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

8.4.3.  Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)
Podstawowym dokumentem jest  protokół  odbioru  ostatecznego  robót,  sporządzony wg
wzoru  ustalonego  przez  Zamawiającego.  Do  odbioru  ostatecznego  Wykonawca  jest
zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1.  dokumentację  podwykonawczą,  tj.  dokumentację  budowy z  naniesionymi  zmianami
dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2.  szczegółowe  specyfikacje  techniczne  (podstawowe  z  dokumentów  umowy  i  ew.
uzupełniające lub zamienne),
3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,
4. protokoły odbiorów częściowych,
5. recepty i ustalenia technologiczne,
6.  dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań  i oznaczeń  laboratoryjnych, zgodne z SST
i programem zapewnienia jakości (PZJ),
8.  deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty
na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii
telefonicznej,  energetycznej,  gazowej,  oświetlenia  itp.)  oraz  protokoły  odbioru
i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,
10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
11.  kopię  mapy  zasadniczej  powstałej  w  wyniku  geodezyjnej  inwentaryzacji
powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego
nie  będą  gotowe  do  odbioru  ostatecznego,  komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawcą
wyznaczy  ponowny  termin  odbioru  ostatecznego  robót.  Wszystkie  zarządzone  przez
komisję  roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą  zestawione  wg  wzoru  ustalonego
przez  Zamawiającego.  Termin wykonania robót poprawkowych i  robót  uzupełniających
wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji

Odbiór  pogwarancyjny  po  upływie  okresu  rękojmi  i  gwarancji  polega  na  ocenie
wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią  się  w okresie rękojmi
i gwarancyjnym i rękojmi. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny
będzie  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej  obiektu  z  uwzględnieniem  zasad
opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy) robót".



9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1.Ustalenia ogólne

Podstawą  płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę  za jednostkę
obmiarową ustaloną dla pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach
umownych. Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą  płatności jest wartość  (kwota)
podana przez  Wykonawcę  i  przyjęta  przez  Zamawiającego w dokumentach umownych
(ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie,
określone  dla tej  roboty w SST i  w dokumentacji  projektowej.  Ceny jednostkowe lub
wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:
- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
- wartość  zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytków i transportu na teren budowy,
- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,
-  podatki  obliczone zgodnie z  obowiązującymi przepisami,  ale z  wyłączeniem podatku
VAT.

9.2.Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2. l. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a)  opracowanie  oraz  uzgodnienie  z  inspektorami  nadzoru  i  odpowiedzialnymi
instytucjami projektu organizacji  ruchu na czas trwania budowy,  wraz z dostarczeniem
kopii  projektu  Inspektorowi  Nadzoru  i  wprowadzaniem  dalszych  zmian  i  uzgodnień
wynikających z postępu robót,
(b)  ustawienie  tymczasowego  oznakowania  i  oświetlenia  zgodnie  z  wymaganiami
bezpieczeństwa ruchu,
(c) opłaty/dzierżawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
(e)  konstrukcje tymczasowej  nawierzchni,  chodników, krawężników, barier,  oznakowań
i drenażu,
(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych.

9.2.2.  Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a)  oczyszczanie,  przestawienie,  przykrycie  i  usuniecie  tymczasowych  oznakowań
pionowych, poziomych, barier i świateł,
(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego.

9.2.3.  Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4.Koszt  budowy,  utrzymania  i  likwidacji  objazdów, przejazdów i  organizacji  ruchu
ponosi Zamawiający. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
póz. 2016 z późn. zm.).



- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, póz.
177).
- Ustawa z dnia i 6 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, póz. 881).
- Ustawa z dnia 24 sierpnia !99! r. — o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U,
z 2002 r. Nr 147, póz. 1229).
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, póz. J 321 z
późn. zm.).
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, póz. 627 z
późn. zm.).
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r.
Nr 204, póz 2086).

10.2.  Rozporządzenia

-    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów
oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE
(Dz. U. Nr 209, póz. 1779).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia
polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.
U. Nr 209, póz. 1780).
-  Rozporządzenie Ministra  Pracy i  Polityki  Społecznej z  dnia 26 września 1997 r.  -  w
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, póz. 1650).
-  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  -  w  sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz, U. Nr 47,
póz. 401).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, póz. 1126).
-  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  -  w  sprawie
szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U.
Nr 202, póz. 2072).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, póz. 2041).
-  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  27  sierpnia  2004  r.  -  zmieniające
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej
oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 198, póz. 2042).
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006
uwiera. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i
terenów

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom l, H, III,
eV, V) Arkady, Warszawa
1989-1990.
-  Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  instytut  Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.



– Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  sieci  i  instalacji.  Centralny  Ośrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

Cześć 3

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY ZIEMNE

KOD CPV 45111200-0

1. Wstęp

1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące
wykonania i odbioru robót ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy
 i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające
i  mające  na  celu  wykonanie  robót  ziemnych  występujących  w  obiekcie  objętym
kontraktem. W zakres tych robót wchodzą:
- Wykopy fundamentowe
- Podkłady podposadzkowe,
- podkłady pod utwardzenia,
- podkłady pod boisko,
- Zasypki.

1.4.  Określenia podstawowe

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

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania,  ich  zgodność
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.



2.   Materiały

2.1. Do wykonania robót ziemnych materiały nie występują poza wykonaniem wykopów
w osłonie ścianek.

2.2.Do wykonania podkładu należy stosować piasek zwykły.

2.3.Na warstwę izolacyjną stosować glinę budowlaną.

2.4. Do zasypywania wykopów może być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu,
nie  zamarznięty  i  bez  zanieczyszczeń  takich  jak  ziemia  roślinna.  odpadki  materiałów
budowlanych itp.
Zasypki za mury oporowe:
max. średnica ziaren d<120 mm,
wskaźnik różnoziarnistości U>5,
współczynnik filtracji przy zagęszczeniu Is = 1,0 -k >5m/d,
zawartość części organicznych I<2%,
odporność na rozpad <5%.

3. Sprzęt

Roboty powinny być wykonywane ręcznie.
Roboty ziemne można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu.

4. Transport

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

5.Wykonanie robót

Wykopy

- Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu należy sprawdzić
zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest
kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych.

- Zabezpieczenie skarp wykopów
(1)  Jeżeli  w  dokumentacji  technicznej  nie  określono  inaczej  dopuszcza  się  stosowanie
następujących bezpiecznych nachyleń skarp:
w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1
w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.
(2)  W  wykopach  ze  skarpami  o  bezpiecznym  nachyleniu  powinny  być  stosowane
następujące zabezpieczenia:
w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3-krotnej
głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć
spadki umożliwiające odpływ wód opadowych naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np.
rozmycie  przez  wody  opadowe  powinno  być  usuwane  z  zachowaniem  bezpiecznych
nachyleń  stan  skarp  należy  okresowo  sprawdzać  w  zależności  od  występowania
niekorzystnych czynników.



- Tolerancje wykonywania wykopów
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm.

- Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów
(1) Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
(2)  Warstwa  gruntu  o  grubości  20  cm  położona  nad  projektowanym  poziomem
posadowienia powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu.
(3)  W przypadku  przegłębienia  wykopu  poniżej  przewidzianego  poziomu  a  zwłaszcza
poniżej poziomu projektowanego posadowienia należy porozumieć się z Inżynierem celem
podjęcia odpowiednich decyzji..

- Warunki wykonania podkładu:
(1) Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonywaniem posadzki.
(2)  Przed  rozpoczęciem  układania  podłoże  powinno  być  oczyszczone  z  odpadków
materiałów budowlanych.
(3)  Układanie  podkładu  należy  prowadzić  na  całej  powierzchni  równomiernie  jedną
warstwą.
(4) Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej
powierzchni rzutu obiektu.
(5) Wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien być mniejszy od Js=0,98 według próby
normalnej Proctora.

- Wykonanie warstwy izolacyjnej ( uszczelniającej ) z gliny.
Do budowy wykorzystuje się bloczki tłustej gliny lub odpadową niewypaloną cegłę. Przed
ułożeniem glinianych  bloczków wykop należy przygotować  wysypując  cienką  warstwę
piasku,  Kostki  gliny powinny mieć  odpowiednią  grubość  (około 25 cm).  Glinę  należy
układać  warstwami  starannie  ubijając  (za  pomocą  ubij  arki  wibracyjnej  lub  ubijaka
ręcznego).  Po  zwilżeniu  wodą  glina  nabiera  właściwości  samouszczelniające.  Całość
można przykryć geowłókniną, zapobiegającą wbijanie się trocin w podłoże.

-    Zasypki
Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek
Wykonawca  może  przystąpić  do  zasypywania  wykopów  po  uzyskaniu  zezwolenia
Inżyniera, co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Warunki wykonania zasypki
(1)  Zasypanie  wykopów  powinno  być  wykonane  bezpośrednio  po  zakończeniu
przewidzianych w nim robót.
(2) Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków
materiałów budowlanych i śmieci.
(3) Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości: 0,25
m - przy stosowaniu ubijaków ręcznych, 0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-
udarowymi  (żabami)  lub  ciężkimi  tarczami.  0,40  m  -  przy zagęszczaniu  urządzeniami
wibracyjnymi
(4) Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niż Js =
0,95 wg próby normalnej Proctora.
(5) Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób
nie powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.

6. Kontrola jakości robót

Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach 5.
Sprawdzenie  i  odbiór  robót  ziemnych  powinny  być  wykonane  zgodnie  z  normami
wyszczególnionymi w p. 10.



6.1. Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny
obejmować:
- zgodność wykonania robót z dokumentacją
- prawidłowość wytyczenie robót w terenie
- przygotowanie terenu
- rodzaj i stan gruntu w podłożu
- wymiary wykopów
- zabezpieczenie i odwodnienie wykopów.

6.2. Wykonanie podkładów Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podłoża
- materiał użyty na podkład
- grubość i równomierność warstw podkładu
-    sposób i jakość zagęszczenia.

6.3. Zasypki Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem
- materiały do zasypki
- grubość i równomierność warstw zasypki
- sposób i jakość zagęszczenia.

7. Obmiar robót

Jednostkami obmiarowymi są:
- wykopy - [m3]
- podkłady i nasypy - [m3]
- zasypki - [m3]
- transport gruntu - [m3] z uwzględnieniem odległości transportu.

8. Odbiór robót

Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. Podstawa płatności

- Wykopy - płaci się za m3 gruntu w stanie rodzimym.
Cena obejmuje:
- wyznaczenie zarysu wykopu,
-  odspojenie  gruntu  ze  złożeniem  na  odkład  lub  załadowaniem  na  samochody  i
odwiezieniem; Wykonawca we własnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,
odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzględnieniem wykonania ścianek szczelnych.
- Wykonanie podkładów i  nasypów - płaci  się  za m3 podkładu po zagęszczeniu.  Cena
obejmuje:
- dostarczenie materiału
- uformowanie i zagęszczenie podkładu z wyrównaniem powierzchni.
- Zasypki - płaci się za m3 zasypki po zagęszczeniu. Cena obejmuje:
- dostarczenie materiałów
- zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu.
-Transport  gruntu  -  płaci  się  za  m3  wywiezionego  gruntu  w  stanie  rodzimym  z
uwzględnieniem odległości



transportu.
Cena obejmuje:
- załadowanie gruntu na środki transportu
- przewóz na wskazaną odległość
- wyładunek z rozplantowaniem z grubsza
-    utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwałce.

10. Przepisy związane

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.
PN-B-02481:1999 Geotechnika Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów.
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ZBROJENIE BETONU
KOD CPV 45262310-7

1.   Wstęp

1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące
zbrojenia betonu w konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na mokro.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i
mające na celu wykonanie zbrojenia betonu.
W zakres tych robót wchodzą:
- Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi gładkimi ze stali A-0.
-    Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi żebrowanymi ze stali A-II i A-III.

1.4.  Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami.

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.



2.   Materiały

2.1.Stal zbrojeniowa

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.

(2) Własności mechaniczne i technologiczne stali:
Własności  mechaniczne  i  technologiczne  dla  walcówki  i  prętów powinny odpowiadać
wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002

(3) Wady powierzchniowe:
Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań.
Na  powierzchni  czołowej  prętów  niedopuszczalne  są  pozostałości  jamy  usadowej,
rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem.
Wady  powierzchniowe  takie  jak  rysy,  drobne  łuski  i  zawalcowania,  wtrącenia
niemetaliczne,  wżery,  wypukłości,  wgniecenia,  zgorzeliny  i  chropowatości  są
dopuszczalne:
- jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich,
- jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej
do 25 mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach.

(4) Odbiór stali na budowie.
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien
być zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać:
- znak wytwórcy,
-    średnicę nominalną,
- gatunek stali,
- numer wyrobu lub partii,
- znak obróbki cieplnej.
- Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2
sztuki dla każdej wiązki czy kręgu.
Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący:
- na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub
innych zanieczyszczeń,
- odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się mieścić
w granicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych,
-  pręty  dostarczone  w  wiązkach  nie  powinny  wykazywać  odchylenia  od  linii  prostej
większego niż 5 mm na 1 m długości pręta.
Magazynowanie stali zbrojeniowej.
Stal  zbrojeniowa  powinna  być  magazynowana  pod  zadaszeniem  w  przegrodach  lub
stojakach z podziałem wg wymiarów i gatunków.

(5) Badanie stali na budowie.
Dostarczoną  na  budowę  partię  stali  do  zbrojenia  konstrukcji  z  betonu  należy  przed
wbudowaniem zbadać
laboratoryjnie w przypadku, gdy:
- nie ma zaświadczenia jakości (atestu),
-  nasuwają  się  wątpliwości  co  do  jej  właściwości  technicznych  na podstawie  oględzin
zewnętrznych,
- stal pęka przy gięciu.
Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Inżynier.



3. Sprzęt

Roboty mogą  być  wykonane  ręcznie  lub  mechanicznie.  Roboty można  wykonać  przy
użyciu dowolnego typu sprzętu.

4. Transport

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

5.   Wykonanie robót

5.1. Wykonywanie zbrojenia

Czystość powierzchni zbrojenia.
Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić  z zendry,
luźnych płatków rdzy, kurzu i błota, Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary,
oliwa)  lub  farbą  olejną  należy  opalać  np.  lampami  lutowniczymi  aż  do  całkowitego
usunięcia zanieczyszczeń.  Czyszczenie prętów powinno być  dokonywane metodami nie
powodującymi zmian we właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji.
Przygotowanie  zbrojenia.  Pręty  stalowe  użyte  do  wykonania  wkładek  zbrojeniowych
powinny być wyprostowane.
Haki,  odgięcia  i  rozmieszczenie  zbrojenia  należy  wykonywać  wg  projektu
z równoczesnym zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002.
Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002
Skrzyżowania  prętów  należy wiązać  drutem  miękkim,  spawać  lub  łączyć  specjalnymi
zaciskami.
 Montaż zbrojenia.
Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań.
Nie  należy podwieszać  i  mocować  do zbrojenia  deskowań,  pomostów transportowych,
urządzeń  wytwórczych  i  montażowych.  Montaż  zbrojenia  z  pojedynczych  prętów
powinien być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu. Montaż zbrojenia bezpośrednio w
deskowaniu  zaleca  się  wykonywać  przed  ustawieniem szalowania  bocznego.  Zbrojenie
płyt  prętami  pojedynczymi  powinno  być  układane  według  rozstawienia  prętów
oznaczonego  w  projekcie.  Dla  zachowania  właściwej  otuliny  należy  układane  w
deskowaniu zbrojenie podpierać  podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o
grubości równej grubości otulenia.

6. Kontrola jakości

Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz
z podanymi wyżej wymaganiami.
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. Obmiar robót

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



8. Odbiór robót

Wszystkie  roboty objęte  specyfikacją  podlegają  zasadom odbioru  robót  zanikających  i
ulegających zakryciu oraz odbioru końcowego.
Odbiór  zbrojenia  przed  przystąpieniem do  betonowania  powinien  być  dokonany przez
Inspektora Nadzoru oraz wpisany do dziennika budowy.
Odbiór  powinien  polegać  na  sprawdzeniu  zgodności  zbrojenia  z  rysunkami  roboczymi
konstrukcji żelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodności z rysunkami
liczby prętów w poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków złącz
i długości zakotwień prętów oraz możliwości dobrego otulenia prętów betonem.

9. Podstawa płatności

Podstawę  płatności  stanowi  cena  jednostkowa  za  1  tonę.  Cena  obejmuje  dostarczenie
materiału,  oczyszczenie  i  wyprostowanie,  wygięcie,  przycinanie,  łączenie  oraz  montaż
zbrojenia za pomocą drutu wiązałkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszą
specyfikacją, a także oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia i usunięcie ich poza
teren robót.

10. Przepisy związane

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
BETONOWANIE
KOD CPV 45262300-4

1.   Wstęp

1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące
wykonania i odbioru robót betoniarskich.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i
mające na celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objętych
kontraktem.
- Chudy beton pod fundamenty C-10/12,
- Podłoże pod posadzki z betonu C-10/12
-    Elementy konstrukcyjne z betonu C-20/25

1.4.  Określenia podstawowe

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



1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.   Materiały

2.1.Składniki mieszanki betonowej

(1) Cement

Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków
mineralnych wg normy
PN-B-30000:1990 o następujących markach:
marki „25” - do betonu klasy B7,5-B20
marki „35” - do betonu klasy wyższej niż B20

Wymagania dotyczące składu cementu
Wg  ustaleń  normy  PN-B-30000:1990  oraz  ponadto  zgodnie  z  zarządzeniem  Ministra
Komunikacji wymaga się, aby cementy te charakteryzowały się następującym składem:
Zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60%
Zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A) <7%
Zawartość alkaliów do 0,6%
Zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%
Zawartość C4AF+2C3A (zalecane) <20%

Opakowanie
Cement wysyłany w opakowaniu powinien być  pakowany w worki papierowe WK, co
najmniej trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.
Masa  worka  z  cementem  powinna  wynosić  50,2  kg.  Na  workach  powinien  być
umieszczony trwały, wyraźny napis zawierający następujące dane:
-    oznaczenie
- nazwa wytwórni i miejscowości
- masa worka z cementem
- data wysyłki
-    termin trwałości cementu.
Dla cementu luzem należy stosować  cementowagony i cementosamochody wyposażone
we  wsypy  umożliwiające  grawitacyjne  napełnianie  zbiorników  i  urządzenie  do
wyładowania  cementu  oraz  powinny być  przystosowane  do  plombowania  i  wsypów  i
wysypów.
Świadectwo jakości cementu
Każda  partia  wysyłanego  cementu  powinna  być  zaopatrzona  w  sygnaturę  odbiorczą
kontroli jakości zgodnie z PNEN 147-2.

Akceptowanie poszczególnych partii cementu
Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inżyniera.

Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu
Cement pochodzący z każdej  dostawy musi być  poddany badaniom wg normy PN-EN
196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-
30000:1990.
Zakres badań  cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z wynikami badań
cementowni obejmuje tylko badania podstawowe.



Ponadto  przed  użyciem  cementu  do  wykonania  mieszanki  betonowej  zaleca  się
przeprowadzenie kontroli obejmującej:
oznaczenie  czasu  wiązania  wg PN-EN 196-1:1996,  PN-EN 196-3:1996  i  PN-EN 196-
6:1997
oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-
6:1997
sprawdzenie  zawartości  grudek  (zbryleń)  nie  dających  się  rozgnieść  w  palcach  i  nie
rozpadających się w wodzie.
W przypadku, gdy w/w kontrola wykaże niezgodność  z normami cement nie może być
użyty do betonu.

Magazynowanie i okres składowania
Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące:
dla cementu pakowanego (workowanego):
składy  otwarte  (wydzielone  miejsca  zadaszone  na  otwartym  terenie  zabezpieczone  z
boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym
dachu i ścianach) dla cementu luzem:
magazyny  specjalne  (zbiorniki  stalowe,  żelbetowe  lub  betonowe  przystosowane  do
pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do
przeprowadzenia kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzenia  pomiarów  poziomu  cementu,  włazy  do  czyszczenia  oraz  klamry  na
zewnętrznych ścianach).
Podłoża  składów  otwartych  powinny  być  twarde  i  suche,  odpowiednio  pochylone,
zabezpieczające cement przed ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.
Podłogi  magazynów zamkniętych  powinny być  suche i  czyste,  zabezpieczające cement
przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie może być użyty do betonu po okresie:
10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych,
po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku przechowywania w
składach zamkniętych.
Każda  partia  cementu  posiadająca  oddzielne  świadectwo  jakości  powinno  być
przechowywana w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie.

(2) Kruszywo.

Rodzaj kruszywa i uziarnienie.
Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-
B-06712/A1:1997, z tym że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu.
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż:
1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
3/4  odległości  w  świetle  między  prętami  zbrojenia  leżącymi  w  jednej  płaszczyźnie
prostopadłej do kierunku betonowania.

Kontrola  partii  kruszywa  przed  użyciem  go  do  wykonania  mieszanki  betonowej
obejmuje oznaczenia:
składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,
kształtu ziaren wg PN-EN 933-4:2001,
zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12.
W celu umożliwienia  korekty recepty roboczej  mieszanki  betonowej  należy prowadzić
bieżącą  kontrolę  wilgotności  kruszywa  wg  PN-EN  1997-6:2002  i  stałości  zawartości
frakcji 0-2 mm.



3. Sprzęt

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się
odbywać  wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania  się  stosowania
mieszarek wolno spadowych).

4. Transport

4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej

(1)  Środki do transportu betonu
Mieszanki  betonowe  mogą  być  transportowane  mieszalnikami  samochodowymi  (tzw.
gruszkami).
Ilość  „gruszek”  należy  dobrać  tak  aby  zapewnić  wymaganą  szybkość  betonowania  z
uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu.

(2) Czas transportu i wbudowania
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być  dłuższy niż:  90 minut przy
temperaturze otoczenia +15°C 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C 30 minut przy
temperaturze otoczenia +30°C

5.   Wykonanie robót

5.1. Zalecenia ogólne

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

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej

(1) Dozowanie składników:
Dozowanie  składników  do  mieszanki  betonowej  powinno  być  dokonywane  wyłącznie
wagowo, z dokładnością:
2% - przy dozowaniu cementu i wody
3% - przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji.
Przy dozowaniu  składników powinno się  uwzględniać  korektę  związaną  ze  zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.

(2) Mieszanie składników
Mieszanie  składników  powinno  się  odbywać  wyłącznie  w  betoniarkach  wymuszonym
działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych).
Czas  mieszania  należy ustalić  doświadczalnie  jednak  nie  powinien  być  krótszy  niż  2
minuty.

(3) Podawanie i układanie mieszanki betonowej
Do  podawania  mieszanek  betonowych  należy  stosować  pojemniki  o  konstrukcji
umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek
plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne przy
czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
Przed  przystąpieniem  do  układania  betonu  należy  sprawdzić:  położenie  zbrojenia,
zgodność  rzędnych  z  projektem,  czystość  deskowania  oraz  obecność  wkładek
dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny.



Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni,
na którą spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za
pomocą  rynny zsypowej  (do wysokości  3,0 m) lub leja  zsypowego teleskopowego (do
wysokości 8,0 m).
Przy  wykonywaniu  konstrukcji  monolitycznych  należy  przestrzegać  dokumentacji
technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia:
w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z
pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, warstwami o grubości
do  40  cm  zagęszczając  wibratorami  wgłębnymi,  przy  wykonywaniu  płyt  mieszankę
betonową  należy układać  bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy. W płytach o
grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem należy stosować belki wibracyjne.

(4) Zagęszczanie betonu
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad:
Wibratory  wgłębne  należy  stosować  o  częstotliwości  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  dotykać  zbrojenia  buławą
wibratora.
Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość  5-8
cm w warstwę  poprzednią  i  przytrzymywać  buławę  w jednym miejscu w czasie 20-30
sekund po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym.
Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.
Belki  wibracyjne  powinny  być  stosowane  do  wyrównania  powierzchni  betonu  płyt  i
charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości.
Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu
powinien wynosić od 30 do 60 sekund.
Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy
ustalić  doświadczalnie  tak  aby  nie  powstawały  martwe  pola.  Mocowanie  wibratorów
powinno być trwałe i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu
Przerwy  w  betonowaniu  należy  sytuować  w  miejscach  uprzednio  przewidzianych  i
uzgodnionych z projektantem.
Ukształtowanie  powierzchni  betonu  w  przerwie  roboczej  po  winno  być  uzgodnione  z
projektantem, a w prostszych przypadkach 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
pozostałego szkliwa cementowego, obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej
warstwy zaprawy cementowej o stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym
albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego.
Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania  nie  powinno się  odbyć  później  niż  w ciągu 3 godzin lub po całkowitym
stwardnieniu betonu.



Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien
przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu.

(6) 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.

(7) Pobranie próbek i badanie.
Na  wykonawcy  spoczywa  obowiązek  zapewnienia  wykonania  badań  laboratoryjnych
przewidzianych  normą  PN-EN  206-1:2003  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 uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi SST oraz
ewentualne  inne  konieczne  do  potwierdzenia  prawidłowości  zastosowanych  zabiegów
technologicznych. Badania powinny obejmować:
- badanie składników betonu
- badanie mieszanki betonowej
-    badanie betonu.

5.3.Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia
Betonowanie  należy  wykonywać  wyłącznie  w  temperaturach  nie  niższych  niż  +5°C,
zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15
MPa  przed  pierwszym  zamarznięciem.  W  wyjątkowych  przypadkach  dopuszcza  się
betonowanie  w  temperaturze  do  -5°C,  jednak  wymaga  to  zgody  Inżyniera  oraz
zapewnienia  mieszanki  betonowej  o  temperaturze  +20°C  w  chwili  układania
i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opadów
Przed  przystąpieniem  do  betonowania  należy  przygotować  sposób  postępowania  na
wypadek  wystąpienia  ulewnego  deszczu.  Konieczne  jest  przygotowanie  odpowiedniej
ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia
Przy  niskich  temperaturach  otoczenia  ułożony  beton  powinien  być  chroniony  przed
zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa.
Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w
takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.
Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu nalewy
wcześniej  podjąć  działania  organizacyjne  pozwalające  na  odpowiednie  osłonięcie
i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.4.Pielęgnacja betonu

(1) Materiały i sposoby pielęgnacji betonu
Bezpośrednio  po  zakończeniu  betonowania  zaleca  się  przykrycie  powierzchni  betonu
lekkimi  osłonami  wodoszczelnymi  zapobiegającymi  odparowaniu  wody  z  betonu  i
chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem.



Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach od
zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę).
Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie
będzie  się  łączył  z  następną  warstwą  konstrukcji  monolitycznej,  a  także  gdy  nie  są
stawiane specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni.
Woda  stosowana  do  polewania  betonu  powinna  spełniać  wymagania  normy  PN-EN
1008:2004.
W  czasie  dojrzewania  betonu  elementy  powinny  być  chronione  przed  uderzeniami  i
drganiami.

(2) Okres pielęgnacji
Ułożony beton należy utrzymywać  w stałej  wilgotności  przez okres co najmniej  7 dni.
Polewanie  betonu  normalnie  twardniejącego  należy  rozpocząć  po  24  godzinach  od
zabetonowania.
Rozformowanie  konstrukcji  może  nastąpić  po  osiągnięciu  przez  beton  wytrzymałości
rozformowania  dla  konstrukcji  monolitycznych  (zgodnie  z  normą  PN-63/B-06251)  lub
wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów.

5.5.Wykańczanie powierzchni betonu

(1) Równość powierzchni i tolerancji.
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania:
-  wszystkie betonowe powierzchnie muszą  być  gładkie i  równe,  bez  zagłębień  między
ziarnami kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię,
- pęknięcia są niedopuszczalne,
- rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana
otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,
- pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu
będzie nie mniejsze niż 2,5cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5%
powierzchni odpowiedniej ściany,
-  równość  gorszej  powierzchni  ustroju  nośnego  przeznaczonej  pod  izolację  powinna
odpowiadać wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny
być większe niż 2 mm.

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń
Jeżeli  projekt  nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych,  to po
rozdeskowaniu konstrukcji należy:
wszystkie wystające nierówności  wyrównać  za pomocą  tarcz karborundowych i czystej
wody  bezpośrednio  po  rozebraniu  szalunków,  raki  i  ubytki  na  eksponowanych
powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić i uklepać, aby otrzymać równą i
jednorodną  powierzchnię  bez  dołków  i  porów,  wyrównaną  wg  powyższych  zaleceń
powierzchnię  należy  obrzucić  zaprawą  i  lekko  wyszczotkować  wilgotną  szczotką  aby
usunąć powierzchnie szkliste.

6. Kontrola jakości

Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz
podanymi wyżej wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi.

7. Obmiar robót

Jednostkami obmiaru są:



-    1 m3 wykonanej konstrukcji.

8. Odbiór robót

Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg
zasad podanych powyżej.

9. Podstawa płatności

Płaci  się  za  roboty  wykonane  w  jednostkach  podanych  w  p.  7.  Cena  jednostkowa
obejmuje:
- dostarczenie niezbędnych czynników produkcji
- oczyszczenie podłoża
- wykonanie deskowania z rusztowaniem
-  ułożenie  mieszanki  betonowej  w  nawilżonym  deskowaniu,  z  wykonaniem
projektowanych  otworów,  zabetonowaniem  zakotwień  i  marek,  zagęszczeniem  i
wyrównaniem powierzchni
- pielęgnację betonu
- rozbiórką deskowania i rusztowań
-  oczyszczenia  stanowiska  pracy  i  usunięcie  materiałów  rozbiórkowych  poza  granice
obiektu.
Płaci się za ustaloną ilość m3 betonu wg ceny jednostkowej, która obejmuje: wyrównanie
podłoża,  przygotowanie,  ułożenie,  zagęszczenie  i  wyrównanie  betonu,  oczyszczenie
stanowiska pracy.

10. Przepisy związane

PN-EN 206-1:2003 Beton.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości.
PN-EN  196-3:1996  Cement.  Metody  badań.  Oznaczenie  czasów  wiązania  i  stałości
objętości.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MUROWE
KOD CPV 45262520-2

1.   Wstęp

1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące
wykonania i odbioru robót murarskich.



1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i
mające na celu wykonanie murów zewnętrznych i wewnętrznych obiektów tzn.:
Ściany nośne z gazobetonu odm. 900
Ścianki działowe - z płytek gazobetonowych.
Kominy wentylacyjne z pustaków ceramicznych 19 xl 9 obmurowane cegłą pełną 12cm.
Nakrywy żelbetowe wylewane gr.7cm.

1.4.  Określenia podstawowe

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

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.   Materiały

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

Do  przygotowania  zapraw  stosować  można  każdą  wodę  zdatną  do  picia,  z  rzeki  lub
jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.2.  Cegła budowlana pełna klasy 15 wg PN-B-12050:1996

Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm
Masa 4,0-4,5 kg.
- Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł badanych
- Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%.
- Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa.
- Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do -15°C i odmrażania - brak
uszkodzeń po badaniu
- Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m na
inne cegły nie rozpadła się na kawałki; może natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej
pęknięcie.
Ilość cegieł nie spełniających powyższego wymagania nie powinna być większa niż:
2 na 15 sprawdzanych cegieł
3 na 25 sprawdzanych cegieł 5 na 40 sprawdzanych cegieł.

2.3.  Cegła kratówka klasy 10 wg (PN-B 12011:1997)

Cegła kratówka powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej.
- Wymiary typ K1 l = 250 mm, s = 120mm, h = 65mm
- Masa typ K1 2,3-2,9 kg
- Wymiary typ K2 l = 250 mm, s = 120 mm, h = 140 mm
- Masa typ K2 4,9-6,3 kg
- Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 20%



- Wytrzymałość na ściskanie 10,0 MPa
- Gęstość pozorna 1,4 kg/dm3,
- Współczynnik przewodności cieplnej 0,33-0,34 W/mK
- Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do -15°C i odmrażania - brak
uszkodzeń po badaniu.

2.4.Bloczki  betonowe  24x24x14  cm  lub  38x24x14  cm  z  betonu  B-15  (ściany
fundamentowe)

2.5.Pustaki wentylacyjne wykonane, o grubości ścianek i przegród 4 cm

3. Sprzęt

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4. Transport

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu materiały i  elementy konstrukcji  powinny być  zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratą
stateczności.

5. Wykonanie robót

Wymagania ogólne:
- Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości
spoin,  do  pionu  i  sznura,  z  zachowaniem  zgodności  z  rysunkiem,  co  do  odsadzek,
wyskoków i otworów.
-  Mury  należy  wznosić  możliwie  równomiernie  na  całej  ich  długości.  W  miejscu
połączenia  murów  wykonanych  niejednocześnie  należy  stosować  strzępia  zazębione
końcowe.
- Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu.
- Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem
w murze polewać lub moczyć w wodzie.
- Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej
0°C.
-  W przypadku przerwania robót  na okres  zimowy lub z innych  przyczyn,  wierzchnie
warstwy murów powinny być  zabezpieczone przed  szkodliwym działaniem czynników
atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej
przerwie  należy  sprawdzić  stan  techniczny  murów,  łącznie  ze  zdjęciem  wierzchnich
warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy.
- Spoiny w murach ceglanych.
-  12mm w spoinach poziomych, przy czym max gr. nie powinna przekraczać 17mm, a min
10mm,
-  10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość max nie
powinna przekraczać 15 mm, a minimalna - 5 mm.
-  Spoiny powinny być  dokładnie  wypełnione  zaprawą.  W ścianach  przewidzianych  do
tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości
5-10 mm.
- Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych.
- Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być  większa niż
15% całkowitej liczby cegieł.



-  Jeżeli  na budowie jest  kilka gatunków cegły (np.  cegła  nowa i  rozbiórkowa),  należy
przestrzegać zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru.
-     Połączenie  murów stykających  się  pod  kątem prostym  i  wykonanych  z  cegieł  o
grubości różniącej się więcej niż o 5mm należy wykonywać na strzępia zazębione boczne.

6.   Kontrola jakości

6.1.  Materiały ceramiczne

Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie:
sprawdzenie  zgodności  klasy  oznaczonej  na  cegłach  z  zamówieniem  i  wymaganiami
stawianymi w dokumentacji  technicznej,  próby doraźnej  przez  oględziny,  opukiwanie i
mierzenie:
wymiarów i kształtu cegły, liczby szczerb i pęknięć, odporności na uderzenia, przełomu ze
zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla.
W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać
badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu).

6.2. Zaprawy

W przypadku  gdy zaprawa  wytwarzana  jest  na  placu  budowy,  należy kontrolować  jej
markę  i  konsystencję  w  sposób  podany  w  obowiązującej  normie.  Wyniki  odbiorów
materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robót

Jednostką obmiarowi robót jest - m2 muru o odpowiedniej grubości.
Ilość robót określa się  na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych
przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót

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

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:
dokumentacja  techniczna,  dziennik  budowy,  zaświadczenia  o  jakości  materiałów  i
wyrobów  dostarczonych  na  budowę,  protokóły  odbioru  poszczególnych  etapów  robót
zanikających,  protokóły odbioru  materiałów i  wyrobów,  wyniki  badań  laboratoryjnych,
jeśli  takie  były  zlecane  przez  budowę,  ekspertyzy  techniczne  w  przypadku,  gdy  były
wykonywane przed odbiorem budynku.

8.2.  Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. Podstawa płatności

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:
dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy
wykonanie ścian, naroży, przewodów dymowych i wentylacyjnych
ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań
uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów



10. Przepisy związane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu
powszechnego użytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów
powszechnego użytku.
PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
PN-86/B-30020 Wapno.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

10. Przepisy związane

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje  betonowe,  żelbetowe i  sprężone.  Obliczenia  statyczne  i
projektowanie

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KONSTRUKCJE DREWNIANE
KOD CPV 45261100-5

1.   Wstęp

1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące
wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót wymienionych w SST

Roboty  których  dotyczy  specyfikacja  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i
mające na celu wykonanie i montaż konstrukcji drewnianych występujących w obiekcie.
W zakres tych robót wchodzą:
- Wykonanie więźby zaplecza i łączników

1.4.  Określenia podstawowe

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



1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót,  ich  zgodność  z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.   Materiały

2.1. Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem.
Preparaty do  nasycania  drewna należy stosować  zgodnie  z  instrukcją  ITB -  Instrukcja
techniczna  w  sprawie  powierzchniowego  zabezpieczenia  drewna  budowlanego  przed
szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Dla robót wymienionych w pozycjach:
(1)  więźba  dachowa  -  stosuje  się  drewno  klasy  K27  według  następujących  norm
państwowych:
- PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi.
-  PN-B-03150:2000/Az1:2001.  Konstrukcje  drewniane.  Obliczenia  statyczne  i
projektowanie.

2.1.1.Wytrzymałości  charakterystyczne  drewna  iglastego  w MPa  (megapaskale)  podaje
poniższa tabela.

Oznaczenie Klasy drewna
K27 K33

Zginanie 27 33
Rozciąganie wzdłuż włókien 0,75 0,75
Ściskanie wzdłuż włókien 20 24
Ściskanie w poprzek włókien 7 7
Ścinanie wzdłuż włókien 3 3
Ścinanie w poprzek włókien 1,5 1,5

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy
Wady K33 K27
Sęki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do 1/2
Sęki na całym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3
Skręt włókien do 7% do 10%
Pęknięcia, pęcherze, zakorki i zbitki:
a) głębokie 1/3 1/2
b) czołowe 1/1 1/1
Zgnilizna niedopuszczalna
Chodniki owadzie niedopuszczalne
Szerokość słojów 4 mm 6 mm
Oblina dopuszczalna na długości dwu krawędzi zajmująca do 1/4 szerokości lub długości
Krzywizna podłużna
a) płaszczyzn 30 mm - dla grubości do 38 mm

10 mm - dla grubości do 75 mm
b) boków 10 mm - dla szerokości do 75 mm

5 mm - dla szerokości > 250 mm
Wichrowatość 6% szerokości
Krzywizna poprzeczna 4% szerokości



Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu.
Nierówność  płaszczyzn  -  płaszczyzny  powinny  być  wzajemnie  równoległe,  boki
prostopadłe, odchylenia w granicach odchyłek. Nieprostopadłość niedopuszczalna.

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

- dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23%
- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - 20%.

2.1.4.  Tolerancje wymiarowe tarcicy

a) odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe:
- w długości:             do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% ilości
- w szerokości:          do +3 mm lub do –1mm
- w grubości:             do +1 mm lub do -1 mm
b) odchyłki wymiarowe bali jak dla desek
c) odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe: dla łat o grubości do 50 mm:
- w grubości:              +1 mm i -1 mm dla 20% ilości
- w szerokości:          +2 mm i -1 mm dla 20% ilości dla łat o grubości powyżej 50 mm:
- w szerokości:          +2 mm i -1 mm dla 20% ilości
- w grubości:             +2 mm i -1 mm dla 20% ilości
d) odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe
niż +3 mm i -2 mm.
e) odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3
mm i -2 mm.

2.2. Łączniki

2.2.1.  Gwoździe

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

2.2.2.  Śruby Należy stosować:

Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN - ISO 4014:2002
Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.3. Nakrętki: Należy stosować:

Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002
Nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2.4.  Podkładki pod śruby Należy stosować:

Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5. Wkręty do drewna Należy stosować:

Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501 
Wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503 
Wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505



2.2.6.  Środki ochrony drewna

Do ochrony drewna  przed  grzybami,  owadami  oraz  zabezpieczające  przed  działaniem
ognia powinny być  stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzją  nr
2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.
a) Środki do ochrony przed grzybami i owadami
b) Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem
c) Środki zabezpieczające przed działaniem ognia.

2.3.  Składowanie materiałów i konstrukcji

2.3.1.  Materiały i elementy z drewna powinny być  składowane na poziomym podłożu
utwardzonym lub odizolowanym od elementów warstwą folii.
Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych
w taki sposób aby nie powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od
podłoża nie powinna być mniejsza od 20 cm.

2.3.2.  Łączniki  i  materiały  do  ochrony  drewna  należy  składować  w  oryginalnych
opakowaniach w zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed
działaniem czynników atmosferycznych.

2.4.  Badania na budowie

Każda  partia  materiału  dostarczona na  budowę  przed  jej  wbudowaniem musi  uzyskać
akceptację Inżyniera.
Materiały  uzyskane  z  rozbiórki  przeznaczone  do  ponownego  wbudowania  kwalifikuje
Inżynier.
Odbiór  materiałów  z  ewentualnymi  zaleceniami  szczegółowymi  potwierdza  Inżynier
wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzęt

Do transportu i montażu konstrukcji należy używać dowolnego sprzętu.
- sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
-  stanowisko  robocze  powinno  być  urządzone  zgodnie  z  przepisami  bhp  i
przeciwpożarowymi,  zabezpieczone  od  wpływów  atmosferycznych,  oświetlone  z
dostateczną wentylacją.
Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera.

4. Transport

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu materiały i  elementy konstrukcji  powinny być  zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratą stateczności.
Sposób składowania wg punktu.2.3.

5. Wykonanie robót

5.1.  Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków,
które  zapewnią  osiągnięcie  projektowanej  wytrzymałości,  układu  geometrycznego  i
wymiarów konstrukcji. Konstrukcja dachu nie jest przeznaczona do rozbiórki. Zakłada się,
ze  35  %  drewna  istniejącej  konstrukcji  więźby  przeznaczona  będzie  do  wymiany.
Zdemontowane  drewno  uszkodzone  przez  grzyb  należy  natychmiast  spalić.  Drewno



zaatakowane powierzchniowo może być  użyte powtórnie po dokładnym oczyszczeniu z
nalotów grzyba ł po zaimpregnować.
-  Wszystkie  elementy  drewniane  użyte  do  konstrukcji  (  nowe  i  pozostawione)
zaimpregnować  preparatem  ogniochronnym,  umożliwiającym  uzyskanie  właściwości
materiału trudno zapalnego, zabezpieczającym przed grzybami, pleśniami i owadami
- Użyte do zwalczania grzybów i pleśni preparaty i środki impregnacji muszą  posiadać
świadectwa dopuszczające do ich stosowania.

5.2. Więźba dachowa

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

5.2.2.   Przy  wykonywaniu  jednakowych  elementów  należy  stosować  wzorniki  z
ostruganych desek lub ze sklejki. Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić do 1
mm.

5.2.3.   Długość  elementów  wykonanych  według  wzornika  nie  powinny różnić  się  od
projektowanych więcej jak 0,5 mm.

5.2.4.  Dopuszcza się następujące odchyłki:
-  w rozstawie belek lub krokwi:  do 2 cm w osiach rozstawu belek do 1 cm w osiach
rozstawu krokwi
- w długości elementu do 20 mm
- w odległości między węzłami do 5 mm
- w wysokości do 10 mm.

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

6. Kontrola jakości robót

Kontrola  jakości  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  wykonania  robót  z  projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie.5.
Roboty podlegają odbiorowi.

7. Obmiar robót

Jednostkami obmiaru są:
Dla więźby - ilość m3 wykonanej konstrukcji.
Dla podsufitki - powierzchnia wykonana w m2.

8. Odbiór robót

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. Podstawa płatności

Płaci  się  za  roboty  wykonane  w  jednostkach  podanych  w  punkcie  7.  Cena  obejmuje
wszystkie czynności wymienione w SST.



10. Przepisy związane

PN-B-03150:2000/Az2:2003  Konstrukcje  drewniane.  Obliczenia  statyczne  i
projektowanie.
PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i  tarcica.  Terminologia.  Terminy ogólne dotyczące
tarcicy.
PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla
drewna okrągłego i tarcicy.
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi.
PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego.



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY POKRYWCZE
KOD CPV 45261210-9

1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące
wykonania i odbioru pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i
mające  na  celu  wykonanie  pokryć  dachowych  wraz  z  obróbkami  blacharskimi  i
elementami wystającymi ponad dach budynku tzn.:
·  Dach z płyt warstwowych gr. 12 cm z rdzeniem ze styropianu
· Dach zaplecza z blachodachówki
·  Obróbki blacharskie kominów, okapów, balkonów, murków attyk i wiatrownic z blachy
stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0.ómm.
· Rynny i rury spustowe – z blachy powlekanej.
·  Parapety zewnętrzne  -  z  blachy stalowej  ocynkowanej  powlekanej  gr.  0,60 mm 1.4.
Określenia podstawowe Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi
odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiały

Materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć m.in.:
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa,
-  Certyfikat  zgodności  ze  zharmonizowaną  normą  europejską  wprowadzoną  do  zbioru
norm polskich,
- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.
Sposób  transportu  i  składowania  powinien  być  zgodny  z  warunkami  i  wymaganiami
podanymi  przez  producenta.  Wykonawca  obowiązany  jest  posiadać  na  budowie  pełną
dokumentację  dotyczącą  składowanych  na  budowie  materiałów  przeznaczonych  do
wykonania pokryć dachowych.
Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany
materiał do powszechnego stosowania



2.1. Płyty warstwowe dachowe gr. 20 cm z rdzeniem ze styropianu
Płyty warstwowe to dwie lub trzy warstwy materiału połączone w jedną całość. Warstwy
zewnętrzne tworzy blacha 0.5 lub 0.55 mm obustronnie ocynkowana i pokryta powłoką
organiczną  z poliestru lub plastizolu. Warstwę  wewnętrzną  stanowi rdzeń  wykonany ze
styropianu samogasnącego odmiany PS-E FS 15.

2.2. Blacha stalowa ocynkowana płaska powinna odpowiadać normom PN-61/B-10245 i
PN-73/H-92122.  Grubość  blachy 0,6  mm,  obustronnie  ocynkowane metodą  ogniową  -
równą  warstwą  cynku  (275  g/m2)  oraz  pokryta  warstwąpasywacyjną  mającą  działanie
antykorozyjne  i  zabezpieczające.  Występuje  w  arkuszach  o  wym.  1000x2000  mm lub
1250x2000 mm.

2.3. Łączniki.
Łączniki główne
Wszystkie  łączniki  główne  wykonane  są  z  austenitycznej  stali  nierdzewnej,  mają
podwójny gwint, podkładkę ze stali nierdzewnej o średnicy 19 mm oraz spłaszczony łeb
dopasowany kolorem do koloru okładziny płyty.
Wszystkie łączniki są wwiercane pomiędzy fałdami okładziny. Do przymocowania płyty
do  konstrukcji  wsporczej  należy  zastosować  minimum  3  łączniki  rozmieszczone
równomiernie na szerokości płyty.
Aby  spełnić  wymagania  normowe,  może  być  konieczne  zastosowanie  dodatkowych
łączników w miejscach występowania dużego ssania wiatru.
Łączniki dodatkowe
Obróbki  blacharskie  należy  mocować  maksymalnie  co  450  mm  blachowkrętami
wykonanymi  z  austenitycznej  stali  nierdzewnej,  z  podkładką  wykonaną  ze  stali
nierdzewnej o średnicy 14 mm oraz spłaszczonym łbem dopasowanym kolorem do koloru
okładziny płyty.

2.4.  Składowanie płyt warstwowych
Pakowanie, Dostawa, Rozładunek, Składowanie na placu budowy Pakowanie płyt.
Wszystkie  izolacyjne  płyty  warstwowe  są  fabrycznie  pakowane  i  odpowiednio
zabezpieczane,  co  gwarantuje  dostawę  płyt  bez  żadnych  uszkodzeń  na  plac  budowy.
Sposób  pakowania  płyt  zależy  od  ich  rodzaju  i  kształtu.  Wszystkie  rodzaje  płyt
warstwowych są  pakowane w pozycji poziomej. Płyty w pakiecie układane są  jedna na
drugiej.  Po  obu  stronach  pakietu  oraz  na  jego  końcach  montowane  są  zabezpieczenia
chroniące płyty przed uszkodzeniem. Aby płyty podczas transportu nie uległy zabrudzeniu
cały pakiet z płytami jest owinięty folią polietylenową. Liczba płyt w pakiecie zależy od
ich grubości oraz wymagań klienta. Najczęściej maksymalna wysokość każdego pakietu z
płytami  wynosi  około  1  100  mm.  Każdy  pakiet  z  płytami  ma  ulotkę  informacyjną
zawierającą dane dotyczące odbiorcy dostawy oraz zawartości pakietu.
Dostawa i Rozładunek
Najczęściej płyty warstwowe dostarczane są na plac budowy transportem samochodowym.
Liczba pakietów w dostawie zależy od rozmiarów płyt  i  pakietu.  Pakiety z  płytami są
oddzielone  od  siebie  drewnianymi  przekładkami,  które  tworzą  odstępy  pomiędzy
pakietami. Odstępy umożliwiają podniesienie pakietów
przy użyciu podnośnika widłowego lub zawiesia z pasów tekstylnych.
Do  obowiązków  odbiorcy  dostawy  należy  zorganizowanie  maszyn,  sprzętu  oraz  siły
roboczej niezbędnej do rozładunku, a także przeprowadzenie rozładunku. Do rozładunku
stosowany jest najczęściej, w zależności od długości i ciężaru płyt, żuraw budowlany (z
zawiesiem belkowym lub bez) lub podnośnik widłowy. Pakiety z płytami o długości do 6



m, rozładowywane przy utyciu żurawia budowlanego, muszą być podnoszone przy użyciu
zawiesi  z  pasów  tekstylnych.  Pomiędzy zawiesiem z  pasów tekstylnych  a  pakietem z
płytami należy umieścić drewniane przekładki zachodzące co najmniej po 5 cm na boki
pakietu.
Przy  podnoszeniu  żurawiem budowlanym  pakietów  z  płytami  o  długości  ponad  6  m,
należy zastosować  zawiesie  belkowe wraz  z  pasami  tekstylnymi.  Pasy tekstylne  mogą
stykać się z pakietem jedynie poprzez przekładki.
Pakiety z płytami nie mogą być składowane jeden na drugim przez dłuższy okres czasu.

Składowanie na placu budowy
Przed zamontowaniem płyt często zachodzi konieczność składowania pakietów z płytami
na placu budowy przez pewnie okres czasu. Aby nie dopuścić do uszkodzenia płyt podczas
składowania należy przestrzegać następujących zaleceń:
•  Pakiety z  płytami  układać  na drewnianych przekładkach z  nieznacznym spadkiem w
kierunku
podłużnym, tak aby woda deszczowa, która dostanie się pomiędzy pakiety, mogła łatwo i
szybko spłynąć.
Przekładki należy rozmieścić w rozstawie co 1,5 m. W przypadku składowania pakietów w
stosach przekładki dystansowe pomiędzy pakietami powinny być umieszczone dokładnie
jedna nad drugą.
·  Jeżeli pakietów z płytami nie można składować wewnątrz budynku, należy zabezpieczyć
je wodoszczelnym materiałem (płótnem/brezentem), który zapewni szybki odpływ wody
oraz nie dopuści do tworzenia się kałuż wody na górze pakietów. Materiał wodoszczelny
powinien również umożliwić naturalną wentylację powietrza pomiędzy pakietami.
· Nie wolno chodzić po pakietach z płytami.

3. Sprzęt

Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  takich  narzędzi,  które  nie  spowodują
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne
dla środowiska.
Przy doborze narzędzi należy uwzględnić wymagania producenta wyrobów do wykonania
pokrycia dachówką.

4. Transport

4.1.  Płyty warstwowe

Pakiety z płytami o długości do 6 m można podnosić przy użyciu podnośnika widłowego
lub żurawia  budowlanego z zawiesiem z  pasów tekstylnych  (jak  pokazano na rysunku
poniżej). Należy zachować  szczególną  ostrożność  aby widły podnośnika widłowego nie
uszkodziły  dolnej  płyty  w  pakiecie.  W  przypadku  zastosowania  zawiesi  z  pasów
tekstylnych  należy  zabezpieczyć  krawędzie  płyt  przed  miejscowymi  uszkodzeniami.
Pakiety z płytami o długości ponad 6 m należy podnosić przy użyciu żurawia budowlanego
z zawiesiem belkowym z pasami tekstylnymi w maksymalnym rozstawie 3 m.
Płyty z pakietu należy zawsze podnosić pojedynczo bez ocierania płytą o płytę.
Ciężar poszczególnych płyt do podnoszenia można ustalić na podstawie danych zawartych
w Rozdziałach 3 i 4.
Płyty dachowe o długości do 15 m oraz płyty ścienne o długości do 8 m są najczęściej
układane w miejscu montażu ręcznie przez montażystów. Do dłuższych płyt  stosuje się
żuraw budowlany, wyciąg, podnośnik lub inny sprzęt do podnoszenia i układania.



Poszczególne  płyty  należy  zawsze  podnosić  bardzo  ostrożnie  aby  zapobiec  ich
uszkodzeniu.  Niektóre płyty dachowe i ścienne nie powinny być  podnoszone za złącza
boczne lub końcowe. Należy zapobiegać ślizganiu się płyt jedna po drugiej, szczególnie na
krawędziach.
Montażyści,  podczas  montażu,  powinni  zawsze nosić  rękawice  ochronne aby zapobiec
skaleczeniom oraz zadrapaniom oraz buty z gumową podeszwą aby uniknąć uszkodzenia
powłoki ochronnej płyt warstwowych (patrz instrukcje bhp).

Folia ochronna
Folia  ochronna  na  pakietach  z  płytami  służy  jako  tymczasowa  ochrona  płyt  przed
uszkodzeniami podczas transportu, podnoszenia i składowania. Folię należy usunąć z płyt
najpóźniej do 4 tygodni od momentu ich zamontowania lecz nie później niż 10 tygodni od
momentu dostarczenia płyt na plac budowy

4.2.   Blachy  do  pokryć  dachowych  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami
transportu.

Materiały należy układać  równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i
zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu.
Blachy powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu.
Jeżeli  długość  elementów  z  blachy  dachówkowej  jest  większa  niż  długość  pojazdu,
wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 m.
Przy za-  i  wyładunku oraz  przewozie  na  środkach  transportowych należy przestrzegać
przepisów obowiązujących w transporcie drogowym.
Wykonawca  jest  zobowiązany do  stosowania  takich  środków transportu,  które  wpłyną
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów.
Przy  ruchu  po  drogach  publicznych  środki  transportowe  muszą  spełniać  wymagania
przepisów ruchu drogowego.

5. Wykonanie robót

5.2. Montaż na placu budowy płyt warstwowych

Transport na placu budowy
Pakiety z płytami o długości do 6 m można podnosić przy użyciu podnośnika widłowego
lub żurawia  budowlanego z zawiesiem z  pasów tekstylnych  (jak  pokazano na rysunku
poniżej). Należy zachować  szczególną  ostrożność  aby widły podnośnika widłowego nie
uszkodziły  dolnej  płyty  w  pakiecie.  W  przypadku  zastosowania  zawiesi  z  pasów
tekstylnych należy zabezpieczyć krawędzie płyt przed miejscowymi uszkodzeniami.
Pakiety z płytami o długości ponad 6 m należy podnosić przy użyciu żurawia budowlanego
z zawiesiłem belkowym z pasami tekstylnymi w maksymalnym rozstawie 3 m.
Płyty z pakietu należy zawsze podnosić pojedynczo bez ocierania płytą o płytę.
Ciężar poszczególnych płyt do podnoszenia można ustalić na podstawie danych zawartych
w Rozdziałach 3 i 4.
Płyty dachowe o długości do 15 m oraz płyty ścienne o długości do 8 m są najczęściej
układane w miejscu montażu ręcznie przez montażystów. Do dłuższych płyt  stosuje się
żuraw budowlany, wyciąg, podnośnik lub inny sprzęt do podnoszenia i układania.
Poszczególne  płyty  należy  zawsze  podnosić  bardzo  ostrożnie  aby  zapobiec  ich
uszkodzeniu.  Niektóre płyty dachowe i ścienne nie powinny być  podnoszone za złącza
boczne lub końcowe. Należy zapobiegać ślizganiu się płyt jedna po drugiej, szczególnie na
krawędziach.



Montażyści,  podczas  montażu,  powinni  zawsze nosić  rękawice  ochronne aby zapobiec
skaleczeniom oraz zadrapaniom oraz buty z gumową podeszwą aby uniknąć uszkodzenia
powłoki ochronnej płyt warstwowych (patrz instrukcje bhp).

Folia ochronna
Folia  ochronna  na  pakietach  z  płytami  służy  jako  tymczasowa  ochrona  płyt  przed
uszkodzeniami podczas transportu, podnoszenia i składowania. Folię należy usunąć z płyt
najpóźniej do 4 tygodni od momentu ich zamontowania lecz nie później niż 10 tygodni od
momentu dostarczenia płyt na plac budowy.

Montaż na placu budowy
Aby  zapewnić  przebieg  robót  montażowych  zgodny  z  przepisami  BHP,  dla  każdego
budynku należy dokładnie zaplanować montaż lekkiej obudowy dachu i ścian. Najczęściej
firma montażowa opracowuje, dla swojego klienta, instrukcję montażu lekkiej obudowy,
która  wskazuje  inspektora  ds.  bhp,  zawiera  wykaz  wyposażenia/sprzętu  (szczególnie
wyposażenia/sprzętu bhp) używanego na każdym etapie robót montażowych oraz ustala
technologiczną kolejność robót montażowych.
Sposób montażu płyt dachowych i ściennych- zasady ogólne:
·   Sprawdzić  czy  płatwie  dachowe/rygle  ścienne  zostały  zamontowane  w  jednej
płaszczyźnie - gwarantuje to prawidłowy montaż płyt warstwowych.
·  Montaż lekkiej obudowy rozpocząć od krawędzi dachu lub krawędzi ściany. Sprawdzić
czy pierwsza płyta jest  ułożona w poziomie/pionie,  sprawdzić  krawędzie złączy płyt,  a
następnie przymocować płytę łącznikami zgodnie z instrukcją montażu. Zaleca się układać
płyty  w  taki  sposób  aby  szczeliny  złącz  bocznych  nie  znajdowały  się  od  kierunku
najczęściej wiejących wiatrów.
·  Zamocować  płytę  do  konstrukcji  wsporczej  budynku  przy  użyciu  zalecanej  liczby  i
rodzajów łączników rozmieszczonych we właściwych miejscach. Liczba łączników zależy
od obciążenia od ssania wiatru. Łączniki należy przykręcać w kierunku układania płyt.
·  Łączniki należy przykręcać na odpowiednią głębokość tak aby uszczelki były poprawnie
dociśnięte do płyty. Opiłki powstałe w wyniku wwiercenia łącznika muszą być usunięte z
płyty aby zapobiec uszkodzeniom powłoki ochronnej.
·  Przed  przymocowywaniem uszczelek  w złączach  bocznych  i  końcowych płyt  należy
sprawdzić  czy  powierzchnia  jest  czysta  i  sucha.  Taśmę  uszczelniającą  nakładać  na
powierzchnię płyty przed usunięciem papieru znajdującego się pod spodem. Taśmę należy
ciąć (a nie przedzierać) na końcu złącza.
·  Jeżeli zachodzi konieczność docięcia płyt na placu budowy do cięcia należy stosować
jedynie  piły  poruszające  się  ruchem postępowo-zwrotnym z  ostrzami  (np.  wyrzynarki,
itp.). Nie wolno używać pilarek kątowych. Po ucięciu płyty należy usunąć z powierzchni
płyty metalowe opiłki oraz zadziory powstałe na uciętych krawędziach płyt. Podczas cięcia
i wiercenia otworów w płycie warstwowej należy zawsze mieć założone na oczy okulary
ochronne.
  Zastosowanie  do  montażu łączników przeznaczonych  do tego  celu  specjalistycznych
narzędzi zapewni poprawną pracę zamocowanych łączników.
  Łączniki  z  podkładkami  uszczelniającymi  muszą  być  wkręcane  w  taki  sposób  aby
podkładka  uszczelniająca  była  dociskana  równomiernie  do  okładziny.  Powstaje  wtedy
połączenie odporne na działanie czynników atmosferycznych. Wkrętarka akumulatorowa
musi  być  wyposażona  w  nasadkę  z  regulowanym  czujnikiem  głębokości  wkręcania.
Czujnik powoduje odłączanie sprzęgła we wkrętarce, gdy łącznik zostanie wkręcony na
odpowiednią głębokość.



Zalecenia dotyczące montażu
Niezmiernie ważne jest aby wszystkie łączniki samowiercące były wkręcane za pomocą
zalecanej  wkrętarki  akumulatorowej  wyposażonej  we  właściwe  akcesoria,  dobrane  w
zależności od łącznika oraz wierconego elementu.

5.4.  Obróbki blacharskie

Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia.
Obróbki blacharskie z  blachy o grubości  od 0,5 mm do 0,6 mm można wykonywać  o
każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od -15°C. Robót nie można wykonywać
na oblodzonych podłożach.
Przy  wykonywaniu  obróbek  blacharskich  należy  pamiętać  o  konieczności  zachowania
dylatacji.  Dylatacje konstrukcyjne powinny być  zabezpieczone w sposób umożliwiający
przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki
odpływ wody z obszaru dylatacji.

5.5. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych

W dachach z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być osadzone
uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym.
Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny
być dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu.

6. Kontrola jakości

Przed  przystąpieniem  do  robót  pokrywczych  dachówką  należy przeprowadzić  badania
materiałów,  które będą  wykorzystywane do wykonywania robót  oraz  kontrolę  i  odbiór
(międzyoperacyjny) łacenia dachu.

6.1. Badania materiałów

Badanie  materiałów  przeprowadza  się  pośrednio  na  podstawie  zapisów  w  dzienniku
budowy dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących
wysyłce materiałów przez producenta, potwierdzających zgodność użytych materiałów z
wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej
dla realizowanego przedmiotu zamówienia (szczegółowej), oraz normami powołanymi w
pkt. 2.2. niniejszej ST.

6.3.Badania w czasie robót

Badania w czasie robót pokrywczych dachówkami polegają na sprawdzaniu zgodności ich
wykonania  z  dokumentacją  projektową  oraz  wymaganiami  specyfikacji  technicznej
(szczegółowej) i instrukcji producenta systemu pokrywczego.

6.4.Badania w czasie odbioru robót

Zakres i warunki wykonywania badań
Badania  w  czasie  odbioru  robót  przeprowadza  się  celem  oceny czy  spełnione  zostały
wszystkie  wymagania  dotyczące  wykonanych  robót  pokrywczych  dachówkami,  w
szczególności w zakresie:
- zgodności z dokumentacją projektową  i specyfikacją  techniczną  (szczegółową) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
- prawidłowości przygotowania podkładu,



- prawidłowości wykonania pokrycia i obróbek blacharskich.
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych
przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania.
Do badań odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót i po opadach
deszczu.

Opis badań
- Sprawdzenie prawidłowości kierunku krycia
- Sprawdzenie rozmieszczenia styków i wielkości zakładów
- Sprawdzenie szczelności pokrycia.
Jeżeli nie ma warunków, aby sprawdzenie to przeprowadzić po deszczu, należy wybrane
miejsca poddać przez 10 min. działaniu strumienia wody, powodującego spływanie wody
w kierunku od kalenicy do okapu i jednocześnie obserwować, czy spływająca woda nie
zatrzymuje się na powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie, tworząc zacieki.
Stwierdzone  usterki  należy  oznaczyć  w  sposób  umożliwiający  ich  odszukanie  po
wyschnięciu pokrycia.
- Sprawdzenie zabezpieczenia dachówek na okapach
-    Sprawdzenie prawidłowości pokrycia kalenic i grzbietów

7. Obmiar robót

Jednostką obmiarową robót jest:
- m2 pokrytej powierzchni,
-  1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.
Ilość robót określa się  na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych
przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

8.   Odbiór robót

8.1.  Odbiór podłoża

Badania podłoża należy przeprowadzać  w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej
pogody, przed przystąpieniem do krycia połaci dachowych,
-  sprawdzenie  równości  powierzchni  podłoża  (deskowania)  należy  przeprowadzać  za
pomocą łaty kontrolnej o długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową.
Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm.

8.2.  Odbiór robót pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w
czasie  odbioru  częściowego  należy  przeprowadzać  dla  tych  robót,  do  których  dostęp
później  jest  niemożliwy  lub  utrudniony.  Odbiór  częściowy  powinien  obejmować
sprawdzenie:
podłoża  (deskowania  i  łat),  jakości  zastosowanych materiałów,  dokładności  wykonania
poszczególnych  warstw  pokrycia,  dokładności  wykonania  obróbek  blacharskich  i  ich
połączenia z pokryciem.
Dokonanie  odbioru  częściowego  powinno  być  potwierdzone  wpisem  do  dziennika
budowy.
-  badania  końcowe pokrycia  należy przeprowadzać  po zakończeniu  robót,  po  deszczu.
Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty:
- dokumentacja techniczna,



-  dziennik  budowy  z  zapisem  stwierdzającym  odbiór  częściowy  podłoża  oraz
poszczególnych warstw lub fragmentów pokrycia,
- zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów,
- protokóły odbioru materiałów i wyrobów.
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek
blacharskich  i  połączenia  ich  z  urządzeniami  odwadniającymi,  a  także  wykonania  na
pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych.

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

- Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych.
-  Sprawdzenie  mocowania  elementów  do  deskowania,  ścian,  kominów,  wietrzników,
włazów itp.
- Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien.
- Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury
spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych.

9. Podstawa płatności

Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji z wykonaniem podłoża i warstwy wierzchniej.
Płaci się za ustaloną ilość „m” obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
przygotowanie,  zmontowanie  i  umocowanie  w  podłożu,  zalutowanie  połączeń,
uporządkowanie stanowiska pracy.
Płaci się za ustaloną ilość „m” rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
przygotowanie,  zmontowanie,  umocowanie  i  zalutowanie  połączeń,  uporządkowanie
stanowiska pracy.

10. Przepisy związane

10.1. Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.
PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania.
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowanymi
na gorąco.
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i
welonu szklanego.
PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej.
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym.
PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej.
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
PN-61/B-10245  Roboty  blacharskie  budowlane  z  blachy  stalowej  ocynkowanej  i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania
przy odbiorze.
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych.
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.
PN-EN  612:1999  Rynny  dachowe  i  rury  spustowe  z  blachy.  Definicje,  podział  i
wymagania.
PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych.



PN-EN  607:1999  Rynny  dachowe  i  elementy  wyposażenia  z  PCV-U.  Definicje,
wymagania i badania.

10.2.Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - część C: zabezpieczenie i
izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 uwiera

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY TYNKARSKIE
KOD CPV 45410000-4, 45431200-9

1.   Wstęp.

1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące
wykonania i odbioru tynków i okładzin wewnętrznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i
mające na celu wykonanie tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych  III  kat.  oraz
okładzin ścian z płytek ceramicznych lub płyt g-k.

1.4.  Określenia podstawowe

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

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiały.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki
lub jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz
wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.2.  Piasek (PN-EN 13139:2003)

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



nie zawierać  domieszek  organicznych,  mieć  frakcje różnych  wymiarów,  a  mianowicie:
piasek  drobnoziarnisty  0,25-0,5  mm,  piasek  średnioziarnisty  0,5-1,0  mm,  piasek
gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich
- średnioziarnisty.
Do  gładzi  piasek  powinien  być  drobnoziarnisty  i  przechodzić  całkowicie  przez  sito  o
prześwicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej.
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.
Zaprawę  należy  przygotować  w  takiej  ilości,  aby  mogła  być  wbudowana  możliwie
wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
Do  zapraw  cementowo-wapiennych  należy  stosować  cement  portlandzki  z  dodatkiem
żużla  lub  popiołów  lotnych  25  i  35  oraz  cement  hutniczy  25  pod  warunkiem,  że
temperatura otoczenia w ciągu 7 dni  od chwili  zużycia zaprawy nie będzie  niższa  niż
+5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci  ciasta  wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego,  które powinno tworzyć
jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych.
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Płytki ceramiczne częściowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998

Wymagania:
Barwa - wg wzorca producenta
Nasiąkliwość po wypaleniu 10-24%
Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10,0 MPa
Odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niż 160°C
Stopień białości przy filtrze niebieskim (dla płytek białych), nie mniej niż
gatunek I       80%
gatunek II      75%

3. Sprzęt

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4. Transport

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu materiały i  elementy konstrukcji  powinny być  zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratą stateczności.

5. Wykonanie robót

5.1.  Ogólne zasady wykonywania tynków

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



Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów
tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego.
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu
doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C.
W  niższych  temperaturach  można  wykonywać  tynki  jedynie  przy  zastosowaniu
odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót
budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”.
Zaleca  się  chronić  świeżo wykonane tynki  zewnętrzne w ciągu pierwszych  dwóch dni
przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i
twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą.

5.2.  Przygotowanie podłoży

Spoiny w murach ceglanych.
W ścianach  przewidzianych  do  tynkowania  nie  należy wypełniać  zaprawą  spoin  przy
zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm.
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć
plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie
10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową.
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.

5.3.Wykonywania tynków trójwarstwowych

Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków
wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych.
Gładź  należy  nanosić  po  związaniu  warstwy  narzutu,  lecz  przed  jej  stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu.
Należy  stosować  zaprawy  cementowo-wapienne  -  w  tynkach  nie  narażonych  na
zawilgocenie o stosunku 1:1:4, -w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach
zewnętrznych o stosunku 1:1:2.

5.4. Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych.

Okładziny  ceramiczne  powinny być  mocowane  do  podłoża  warstwą  wyrównującą  lub
bezpośrednio do równego i  gładkiego podłoża.  W pomieszczeniach mokrych  okładzinę
należy mocować do dostatecznie wytrzymałego podłoża.
Podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane mury z
elementów drobno wymiarowych oraz ściany betonowe.
Do  osadzania  wykładzin  na  ścianach  murowanych  można  przystąpić  po  zakończeniu
osiadania murów budynku. Bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót należy
oczyścić z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu.
Na  oczyszczoną  i  zwilżoną  powierzchnię  ścian  murowanych  należy  nałożyć
dwuwarstwowy podkład  wykonany z  obrzutki  i  narzutu.  Obrzutkę  należy  wykonać  o
grubości  2-3  mm  z  ciekłej  zaprawy  cementowej  marki  8  lub  5,  narzut  z  plastycznej
zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.
Elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni
barwy, a przed przystąpieniem do ich mocowania - moczone w ciągu 2 do 3 godzin w
wodzie czystej.
Temperatura  powietrza  wewnętrznego  w  czasie  układania  płytek  powinna  wynosić  co
najmniej  +5°C.  Dopuszczalne  odchylenie  krawędzi  płytek  od  kierunku  poziomego  lub



pionowego nie powinno być większe niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od
płaszczyzny nie większe niż 2 mm na długości łaty dwumetrowej.

6. Kontrola jakości.

sprawdzenie  zgodności  z  dokumentacją  techniczną  ułożenia  wykładzin  sprawdzenie
odbiorów międzyoperacyjnych podłoża i materiałów, sprawdzenie dokładności spoin wg
normy PN-72/B-06190.

6.1.  Materiały ceramiczne

Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie:
sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem,
próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:
wymiarów i kształtu płytek liczby szczerb i pęknięć, odporności na uderzenia,
W przypadku niemożności określenia jakości płytek przez próbę doraźną należy ją poddać
badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i  odporności  na działanie mrozu w
przypadku wykładziny zewnętrznej).

6.2. Zaprawy

W przypadku  gdy zaprawa  wytwarzana  jest  na  placu  budowy,  należy kontrolować  jej
markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie.
Wyniki  odbiorów  materiałów  i  wyrobów  powinny  być  każdorazowo  wpisywane  do
dziennika budowy. Spłaszczone.

7. Obmiar robót

Jednostką  obmiarową  robót  jest  m2.  Ilość  robót  określa  się  na  podstawie  projektu  z
uwzględnieniem  zmian  zaaprobowanych  przez  Inspektora  Nadzoru  i  sprawdzonych  w
naturze.

8. Odbiór robót

8.1.Odbiór podłoża

Odbiór  podłoża  należy  przeprowadzić  bezpośrednio  przed  przystąpieniem  do  robót
tynkowych.  Podłoże powinno być  przygotowane zgodnie  z  wymaganiami w pkt.  13.5.
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże
oczyścić i zmyć wodą.

8.2. Odbiór tynków

Ukształtowanie  powierzchni,  krawędzie  przecięcia  powierzchni  oraz  kąty  dwuścienne
powinny być zgodne z dokumentacją techniczną.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi
od linii prostej – nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty
kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:
pionowego - nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu,
poziomego -  nie  większe  niż  3  mm na 1  m i  ogółem nie  więcej  niż  6  mm na  całej
powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.).
Niedopuszczalne są następujące wady:



wykwity w postaci  nalotu wykrystalizowanych na powierzchni  tynków roztworów soli
przenikających z podłoża, pilśni itp., trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie,
odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.

9. Podstawa płatności

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,
- dostarczenie materiałów i sprzętu,
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań,
- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich,
- osiatkowanie bruzd,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,
- reperacje tynków po dziurach i hakach,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 

Okładziny ścian
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej okładziny wg ceny jednostkowej, która
obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,
- przygotowanie podłoża,
- dostarczenie materiałów i sprzętu,
- moczenie płytek, docinanie płytek,
- ustawienie i rozbiórką rusztowań,
- wykonanie okładziny z wypełnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
- zamurowanie przebić,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,
- reperacje tynków,
- oczyszczenie miejsca pracy z pozostałości materiałów.

10. Przepisy związane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MALARSKIE
KOD CPV 45442100-8

1. Wstęp

1.1.  Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące
wykonania i odbioru robót malarskich.



1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.

Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i
mające na celu wykonanie robót malarskich..
- ściany i sufity w mieszkaniach malowane 2x farbami emulsyjnymi na biało.
-     konstrukcja  stalowa  malowana  zestawem farb  ognioochronnych  pęczniejących  na
konstrukcje stalowe.

1.4.  Określenia podstawowe.

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

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiały

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest
użycie  wód ściekowych,  kanalizacyjnych  bagiennych  oraz  wód  zawierających  tłuszcze
organiczne, oleje i muł.

2.2.  Spoiwa bezwodne

Pokost lniany powinien być cieczą oleistą o zabarwieniu od żółtego do ciemnobrązowego i
odpowiadającą wymaganiom normy państwowej.
Pokost  syntetyczny powinien być  używany w postaci  cieczy,  barwy od jasno żółtej  do
brunatnej, będącej roztworem żywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach,
z ewentualnym dodatkiem modyfikującym, o właściwościach technicznych zbliżonych do
pokostu  naturalnego,  lecz  o  krótszym  czasie  schnięcia.  Powinien  on  odpowiadać
wymaganiom  normy  państwowej  lub  świadectwa  dopuszczenia  do  stosowania  w
budownictwie.

2.3.  Rozcieńczalniki

W zależności od rodzaju farby należy stosować:
wodę - do farb wapiennych,
terpentynę i benzynę - do farb i emalii olejnych,
inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny
odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o
jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.4.  Farby budowlane gotowe

Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych
lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie



Na tynkach można stosować  farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach
ich dopuszczenia przez ITB.

2.5. System farb pęczniejących stosowany do zabezpieczeń konstrukcji stalowych w klasie
odporności ogniowej F 0,5 (R 30), grubopowłokowy. Norma obowiązująca dla systemu:
PN-C-81100:1998,

3. Sprzęt

Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych.

4. Transport

Farby  pakowane  wg  punktu  2.  należy  transportować  zgodnie  z  PN-85/0-79252  i
przepisami obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robót

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C.
W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać.
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po
zakończeniu malowania można dopuścić  do stopniowego obniżania temperatury,  jednak
przez 3 dni nie może spaść poniżej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym
powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po:
całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń
sanitarnych),
całkowitym ukończeniu robót elektrycznych,
całkowitym ułożeniu posadzek,
usunięciu usterek na stropach i tynkach.

5.1.  Przygotowanie podłoży

Podłoże  posiadające  drobne  uszkodzenia  powierzchni  powinny być,  naprawione  przez
wypełnienie  ubytków  zaprawą  cementowo-wapienną  Powierzchnie  powinny  być
oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki
należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo wapienną.

5.2.  Gruntowanie.

Przy malowaniu  farbami  emulsyjnymi  do  gruntowania  stosować  farbę  emulsyjną  tego
samego rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku
1:3-5.
Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem.

5.3. Wykonywania powłok malarskich

Powłoki  z  farb  emulsyjnych  powinny  być  niezmywalne,  przy  stosowaniu  środków
myjących i dezynfekujących.
Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni.
Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla.



Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jedno litą zgodną
ze  wzorcem,  bez  smug,  zacieków,  uszkodzeń,  zmarszczeń,  pęcherzy,  plam  i  zmiany
odcienia.
Powłoki powinny mieć jednolity połysk.
Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować  farby w
różnych odcieniach.

6. Kontrola jakości

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola  stanu  technicznego  powierzchni  przygotowanej  do  malowania  powinna
obejmować:
• sprawdzenie wyglądu powierzchni,
• sprawdzenie wsiąkliwości,
• sprawdzenie wyschnięcia podłoża,
• sprawdzenie czystości,
•   Sprawdzenie wyglądu powierzchni  pod malowanie  należy wykonać  przez  oględziny
zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać  przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody.
Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania:
dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, dla pozostałych nie wcześniej niż po
14 dniach.
Badania  przeprowadza  się  przy  temperaturze  powietrza  nie  niższej  od  +5°C  przy
wilgotności powietrza mniejszej od 65%.
Badania powinny obejmować:
• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
• sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem,
dla  farb  olejnych  i  syntetycznych:  sprawdzenie  powłoki  na  zarysowanie  i  uderzenia,
sprawdzenie  elastyczności  i  twardości  oraz  przyczepności  zgodnie  z  odpowiednimi
normami państwowymi.
Jeśli  badania  dadzą  wynik pozytywny,  to  roboty malarskie należy uznać  za  wykonane
prawidłowo.  Gdy którykolwiek  z  badań  dało  wynik  ujemny,  należy usunąć  wykonane
powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie.

7. Obmiar robót

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania  podłoża,  przygotowaniem  farb,  ustawieniem  i  rozebraniem  rusztowań  lub
drabin  malarskich  oraz  uporządkowaniem stanowiska  pracy.  Ilość  robót  określa  się  na
podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót

Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej.



8.1.Odbiór podłoża

Zastosowane  do  przygotowania  podłoża  materiały  powinny  odpowiadać  wymaganiom
zawartym  w  normach  państwowych  lub  świadectwach  dopuszczenia  do  stosowania  w
budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być  naprawione przez
wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią
szpachlówką Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 15.5.
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże
przed gruntowaniem oczyścić.

8.2. Odbiór robót malarskich

Sprawdzenie  wyglądu  zewnętrznego  powłok  malarskich  polegające  na  stwierdzeniu
równomiernego rozłożenia  farby,  jednolitego  natężenia  barwy i  zgodności  ze  wzorcem
producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu
lub  wypełniaczy,  braku  plam,  smug,  zacieków,  pęcherzy  odstających  płatów  powłoki,
widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną
do powłok o dobrej jakości wykonania. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie
polegające  na  lekkim,  kilkakrotnym  potarciu  jej  powierzchni  miękką,  wełnianą  lub
bawełnianą  szmatką  kontrastowego  koloru.  Sprawdzenie  odporności  powłoki  na
zarysowanie.  Sprawdzenie  przyczepności  powłoki  do  podłoża  polegające  na  próbie
poderwania ostrym narzędziem powłoki od podłoża. Sprawdzenie odporności powłoki na
zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotne
potarcie  mokrą  miękką  szczotką  lub  szmatką.  Wyniki  odbiorów  materiałów  i  robót
powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa płatności

Płaci  się  za ustaloną  ilość  m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z
przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem
rusztowań  lub  drabin  malarskich  oraz  uporządkowaniem stanowiska  pracy.  Ilość  robót
określa  się  na  podstawie  projektu  z  uwzględnieniem  zmian  zaaprobowanych  przez
Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy związane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI
KOD CPV 45233000-9

1.  Wstęp

1.1.Przedmiot i zakres robót.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są roboty związane wykonaniem nawierzchni z kostki
betonowej wibroprasowanej pełnej gr. 6 cm
W zakres robót wchodzą również roboty rozbiórkowe.

1.2.Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z
dokumentacją projektową i poleceniami Inspektora Nadzoru (IN).

1.3.Roboty ziemne i przygotowawcze.

Tyczenie
W zakres robót wchodzą:
a) wytyczenie i zastabilizowanie punktów głównych oraz uzupełnienie w miarę potrzeb
pomiarów dodatkowymi punktami,
b) wyznaczenie przekrojów poprzecznych,
c) wykonywanie pomiarów bieżących w miarę postępu robót,
d)  zastabilizowanie  punktów  w  sposób  trwały,  ochrona  ich  przed  zniszczeniem  i
oznakowanie ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie.
Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub
prętem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o dł. około 0,5m.
Grunt należy zagęścić dla uzyskania nast. wskaźników
dla nawierzchni przeznaczonych do ruchu i postoju pojazdów:
-minimalna wartość wskaźnika zagęszczenia
-górna warstwa grub. 20cm Is >= 1.0
-na głębokości od 20 do 120cm od powierzchni terenu Is >= 0.97
-minimalna wartość wtórnego modułu odkształcenia
-górna warstwa grub. 20cm E2 >= 10OMPa
-na głębokości od 20 do 120cm od powierzchni terenu E2 >= GOMPa dla chodników, w
części przeznaczonej
wyłącznie dla ruchu pieszych
-minimalna wartość wskaźnika zagęszczenia w górnej warstwie o gr. 20cm Is >= 0.97

2.Materiały i wykonanie robót.

Wykonawca  przed  zastosowaniem  jakichkolwiek  materiałów  przeznaczonych  do  robót
przedstawi IN źródło ich pochodzenia, świadectwa badań, atesty, dodatkowo- na żądanie -
próbki do badań laboratoryjnych.
Każdy rodzaj  robót,  w  którym  znajdą  się  nie  zbadane  i  nie  zaakceptowane  przez  IN
materiały,  Wykonawca wykonuje  na własne ryzyko,  licząc się  z  jego  nie  przyjęciem i
niezapłaceniem.
Podłoże pod nawierzchnię placu powinno być oczyszczone ze wszystkich zanieczyszczeń,
wyprofilowane  i  zagęszczone  do  uzyskania  (  po  wykonaniu  wymiany  gruntu-miejsca
postojowe i wzmocnieniu podłoża-dojazdy i droga manewrowa )



-    ls>=1.00 w górnej warstwie o grubości 20cm
-    ls>=0.97 na głębokości od 20 do 50cm
Kostka gr. 8 i 6 cm musi być wyprodukowana ze zwartą strukturą wolną od rys, z gładkimi
powierzchniami bocznymi.
Dopuszczalne odchylenia wymiarów wynoszą:
- dla długości i szerokości + 3mm
- dla wysokości + 5mm
Kostka powinny być wykonane z betonu klasy co najmniej 25. Nasiąkliwość nie powinna
być większa niż 5%. Podsypkę piaskową należy zagęścić tak, aby stopa ludzka zostawiała
ledwie widoczny ślad.
•  piasek  na  podsypkę  i  wypełnienie  spoin  powinien  odpowiadać  PN-79/B-06711,
zawartość gliny <5%
• warstwa odcinająca i wzmacniająca z gruntu stab. cementem o Rm=1,5Mpa powinny być
wykonane wg BN-68/8933-08.
Obrzeża chodnikowe powinny odpowiadać wymaganiom normy BN-8076775-03,01 i BN-
80/6775-03,04.
Powierzchnie  elementów powinny być  bez  rys,  pęknięć  i  ubytków betonu.  Krawędzie
elementów  powinny  być  proste  i  równe.  Dopuszczalne  wady  oraz  uszkodzenia
powierzchni i krawędzi elementów nie powinny przekraczać wartości podanych w normie
BN- 80/6775-03.03.
Odchyłki  wymiarów  nie  powinny  przekraczać  wartości  -  dla  długości  +  8mm  dla
wysokości i szerokości + 3mm. Nośność obrzeży nie powinna być mniejsza niż 1,7kN, a
odporność  na  działanie  mrozu  powinna  spełniać  warunki  normy  PN-88/B-06250,  a
nasiąkliwość nie powinna być większa niż 5%.
Cement do betonu powinno spełniać wymagania normy PN-88/B-30000.
Piasek do betonu i zaprawy powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-0673108.
Woda  do  betonu  powinno  spełniać  wymagania  normy  PN-88/B-32250  i  nie  powinna
pochodzić ze źródeł wątpliwych. Woda pitna z wodociągu nie wymaga badań.

3.Sprzęt.

Sprzęt  wykorzystywany  przez  wykonawcę  powinien  gwarantować  (pod  względem
rodzajów, ilości i jakości) uzyskanie wymaganej jakości oraz terminowości robót.

4.Transport.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość przewożonych materiałów i wykonywanych robót.
Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5. Kontrola jakości robót

Do  obowiązków  Wykonawcy  nalewy  opracowanie  i  przedstawienie  do  akceptacji
Zamawiającego programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi zamierzony sposób
wykonywania  robót,  możliwości  techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujące
prawidłowe wykonanie robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów i powinien
zapewnić  odpowiedni,  zaakceptowany  przez  Zamawiającego,  system  kontroli  jakości,
włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do
pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.



6.Obmiar robót.

Obmiar  robót  powinien  określić  faktyczny zakres  wykonywanych robót  w jednostkach
ustalonych w kosztorysie ofertowym.
Obmiaru  dokonuje  wykonawca  w  obecności  IN  po  wcześniejszym  pisemnym
powiadomieniu go o terminie i zakresie obmierzanych robót.
Wyniki obmiaru Wykonawca wpisuje do księgi obmiaru.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w ślepym kosztorysie nie uwalnia
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót
Obmiar  robót  zanikających  przeprowadza  się  w  czasie  ich  wykonywania,  a  robót
podlegających zakryciu- przed ich zakryciem.

7.Odbiór robót.

Roboty podlegają nst. etapom odbioru:
- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
- odbiór częściowy
- odbiór ostateczny
- odbiór pogwarancyjny
Badania i pomiary do odbioru robót zanikających przeprowadza Wykonawca na próbkach
pobranych w obecności IN w miejscach przez niego wskazanych.
Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanej  części  robót  wraz  z
ustaleniem należnego wynagrodzenia.
Badania i pomiary do odbioru ostatecznego robót wykonuje laboratorium Zamawiającego
własnym  sprzętem,  na  próbkach  pobranych  przez  Wykonawcę  w  obecności  IN  w
miejscach przez niego wskazanych. Próby do badań dostarcza do laboratorium IN.
Orientacyjny  czas  trwania  podstawowych  badań  i  pomiarów  wraz  z  opracowaniem
wniosków,  od  czasu  przekazania  próbki  lub  zgłoszenia  do  pomiaru  do  laboratorium
Zamawiającego wg przyjętych norm i ustaleń.
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

8.Podstawa płatności.

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę
obmiarową ustaloną dla danej pozycji przedmiaru robót.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
KOD CPV 45310000-3

1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót instalacji elektrycznych.



1.2. Zakres stosowania SST

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

1.3 Nazwy i kody

Klasa robót według WSZ - kod CPV
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
Kategorie robót według WSZ-kod CPV
45311100-1 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej
45311200-2 Roboty w zakresie opraw elektrycznych
45315600-4 Instalacje Niskiego Napięcia
45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych
45314000-1 Instalowanie sprzętu telekomunikacyjnego
45317000-2 Inne instalacje elektryczne

1.4. Zakres robót objętych SST

Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i
mające na celu wykonanie instalacji elektrycznych w budynku. Zakres robót obejmuje:
a) Roboty przygotowawcze i towarzyszące
b) WLZ-y
c) Instalowanie rozdzielni elektrycznych
d) Roboty w zakresie przewodów elektrycznych
e) Roboty w zakresie opraw elektrycznych
f) instalacje elektryczne - montaż osprzętu
g) instalację odgromową 
h) pomiary pomontażowe

1.5. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są  zgodne z określeniami ujętymi w odpowiednich
normach i przepisach, których zestawienie podano w punkcie 10 SST.

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z
dokumentacją projektową.
Rodzaje  (typy)  urządzeń,  osprzętu  i  materiałów  pomocniczych  zastosowanych  do
wykonywania instalacji  powinny być  zgodne z podanymi w dokumentacji  projektowej.
Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajów (typów) urządzeń  i osprzętu niż
wymienione  w  projekcie  dopuszczalne  jest  jedynie  pod  warunkiem  wprowadzenia  do
dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w obowiązującym trybie z Inżynierem.

2. Materiały

2.1.  Tablice  rozdzielcze  z wyposażeniem projektowanym indywidualnie  wg dyspozycji
podanych w dokumentacji projektowej.
2.2.  Przewody instalacyjne o izolacji  i  powłoce  polwinitowej  na  napięcie znamionowe
450/750 V z żyłami miedzianymi wg PN-87/E-90056.
2.3. Przewód z żyłą  miedzianą,  jednodrutową  o izolacji polwinitowej według PN-87/E-
90054.



2.4.  Oprawy fluorescencyjne  wg.  dokumentacji  technicznej  -  wyposażone,  lub nie,  we
własny układ zasilania awaryjnego o czasie podtrzymania 3 h.
2.5. Oprawy do żarówek , i oprawy do świetlówek kompaktowych.
2.6. Oprawy typu VANGUARD metalohalogenkowe
2.7.  Obudowy z przyciskami sterowniczymi i  stycznikami do mocowania na cegle  lub
betonie.
2.8. Odgałęźniki instalacyjne w obudowie z tworzywa z zaciskami do 2,5 mm2, 380 V (do
instalacji szczelnych).
2.9. Puszki instalacyjne z tworzywa - końcowe o średnicy 60 mm i rozgałęźne o średnicy
80 mm.
2.10. Gniazda wtyczkowe podtynkowe dwubiegunowe z uziemieniem 10/16 A, 250 V.
2.11 Gniazda wtyczkowe natynkowe dwubiegunowe z uziemieniem bryzgoodporne 10/16
A, 250 V.
2.12. Łączniki i przełączniki jednobiegunowe 6 A, 250 V do mocowania w puszkach pod
tynkiem.
2.13. Łączniki jednobiegunowe 6 A, 250 V bryzgoodporne, do mocowania na cegle lub
betonie.
2.14. Gniazda wtyczkowe 16 A, 500 V, 3-fazowe, pięciostykowe do mocowania na cegle
lub betonie.
2.15. Wentylatory typu EDM 100
2.16. Rury winidurowe instalacyjne o średnicy do 47 mm.
2.17. Drut stalowy ocynkowany o średnicy 8 mm.
2.18. Płaskownik stalowy, ocynkowany 30×4 mm.
2.19. Złącza kontrolne instalacji piorunochronnej
2.20. Kable NN typu YKY

(1) Odbiór materiałów na budowie
•  Materiały  takie  jak  tablica  rozdzielcza,  oprawy  oświetleniowe,  przewody  należy
dostarczać  na  budowę  wraz  ze  świadectwami  jakości,  kartami  gwarancyjnymi,
protokołami odbioru technicznego.
• Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności
i zgodności z danymi wytwórcy.
• W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ
na jakość wykonania robót, materiały należy przed ich wbudowaniem poddać badaniom
określonym przez dozór techniczny robót.

(2) Składowanie materiałów na budowie
•  Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów, w
warunkach  zapobiegających  zniszczeniu,  uszkodzeniu  lub  pogorszeniu  się  właściwości
technicznych  na  skutek  wpływu  czynników  atmosferycznych  lub  fizykochemicznych.
Należy zachować  wymagania  wynikające  ze  specjalnych  właściwości  materiałów oraz
wymagania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

3. Sprzęt

Do  wykonania  instalacji  elektroenergetycznych  przewiduje  się  użycie  następującego
sprzętu:
- samochód dostawczy do 0,9 t,
- spawarka transformatorowa do 500 A.
-   drobny sprzęt typu wiertarki i bruzdownice



4. Transport

Materiały  na  budowę  powinny  być  przywożone  odpowiednimi  środkami  transportu,
zabezpieczone w sposób  zapobiegający uszkodzeniu  oraz  zgodnie  z  przepisami  BHP i
ruchu drogowego.

5. Wykonanie robót

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

5.2. Roboty przygotowawcze

5.2.1.  Trasowanie
- wytyczenie tras przewodów na ścianach budynku;
- wytyczenie miejsc pod montaż korytek i rur osłonowych;
- mechaniczne wykonanie otworów w ścianach i stropach (murowanych i betonowych).
Trasowanie  należy  wykonać  uwzględniając  konstrukcje  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.

5.2.2. Kucie bruzd i zaprawienie wnęk
- bruzdy należy wykonać przy montażu instalacji.
- bruzdy należy dostosować do średnicy rury z uwzględnieniem rodzaju i grubości tynku.
- przy układaniu dwóch lub kilku rur w jednej bruździe szerokość bruzdy powinna być
taka, aby odstępy miedzy rurami wynosiły nie mniej niż 5 mm.
- rury zaleca się układać jednowarstwowo.
- zabrania się wykonywania bruzd w cienkich ścianach działowych w sposób osłabiający
ich konstrukcje.
- zabrania się kucia bruzd, przebić i przepustów w betonowych elementach konstrukcyj
nobudowlanych.
- przy przejściach z jednej strony ściany na drugą lub ze ściany na strop,cała rura powinna
być pokryta tynkiem.
- przebicia przez ściany nalepy wykonywać w taki sposób, aby rurę można było wyginać
łagodnymi łukami, o promieniu nie mniejszym od wartości podanych w p. 5.7.1.
- rury w podłodze mogą być układane w warstwach konstrukcyjnych podłogi (stropu), ale
w taki sposób, aby nie były narażone na naprężenia mechaniczne. Mogą być one również
zatapiane w warstwie wyrównawczej podłogi.

5.3. Montaż konstrukcji wsporczych oraz uchwytów

Konstrukcje  wsporcze  i  uchwyty  przewidziane  do  ułożenia  na  nich  instalacji
elektrycznych, bez względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża w
sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja
będzie pracować, oraz sam rodzaj instalacji.

5.4. Przejścia przez ściany i stropy

Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania:
- wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. muszą być
chronione przed uszkodzeniami.
- przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych,



- przejścia pomiędzy pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być wykonywane
w sposób szczelny, zapewniający nieprzedostawanie się wyziewów, uszczelnione masami
niepalnymi
-  obwody instalacji  elektrycznych  przechodząc  przez  podłogi  muszą  być  chronione  do
wysokości  bezpiecznej  przed  przypadkowymi  uszkodzeniami.  Jako  osłony  przed
uszkodzeniami mechanicznymi należy stosować rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych,
korytka blaszane itp.

5.5. Montaż sprzętu, osprzętu i opraw oświetleniowych

Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający
mocne i bezpieczne jego osadzenie.
Do  mocowania  sprzętu  i  osprzętu  mogą  służyć  konstrukcje  wsporcze  lub  konsolki
osadzone na podłożu, przyspawane do stalowych elementów konstrukcji budowlanych lub
przykręcone  do  podłoża  za  pomocą  kołków  i  śrub  rozporowych  oraz  kołków
wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych montowane w stropach należy
mocować  przez  wkręcanie  w  metalowy  kołek  rozporowy  lub  wbetonowanie.  Nie
dopuszcza się mocowania haków za pomocą kołków rozporowych z tworzywa sztucznego.
Zawieszenie  opraw  zwieszakowych  powinno  umożliwiać  ruch  wahadłowy  oprawy.
Przewody  opraw  oświetleniowych  należy  łączyć  z  przewodami  wypustów  za  pomocą
złączy świecznikowych.

5.6. Podejście do odbiorników

Podejścia  instalacji  elektrycznych  do  odbiorników  należy  wykonywać  w  miejscach
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposób estetyczny.
Podejścia do przewodów ułożonych w podłodze należy wykonywać w rurach stalowych,
zamocowanych pod powierzchnią podłogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych
kanałach. Rury i kanały muszą  spełniać  odpowiednie warunki wytrzymałościowe i  być
wyprowadzone ponad podłogę do wysokości koniecznej dla danego odbiornika.
Do  odbiorników  zasilanych  od  góry  należy  stosować  podejścia  zwieszakowe.  Są  to
najczęściej  oprawy oświetleniowe lub  odbiorniki  zasilane  z instalacji  zawieszonych  na
drabinkach  lub  korytkach  kablowych.  Podejścia  zwieszakowe  należy wykonywać  jako
sztywne,  lub  elastyczne  w  zależności  od  warunków  technologicznych  i  rodzaju
wykonywanej instalacji.
Do odbiorników zamocowanych na ścianach, stropach lub konstrukcjach podejścia należy
wykonywać  przewodami  ułożonymi  na  tych  ścianach,  stropach  lub  konstrukcjach
budowlanych, a także na innego rodzaju podłożach np. kształtowniki, korytka itp.

5.7.Układanie przewodów

5.7.1. Przewody izolowane jednożyłowe w rurkach
a) Układanie rur
Rury należy układać na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w
podłożu.  Końce  rur  przed  połączeniem  powinny  być  pozbawione  ostrych  krawędzi.
Zależnie od przyjętej technologii montażu i rodzaju tworzywa łączenie rur ze sobą oraz
sprzętem i osprzętem należy wykonywać przez:
- wsuwanie w otwory lub kielichy z równoczesnym uszczelnianiem połączeń,
- wkręcanie nagwintowanych końców rur,
- wkręcanie nagrzanych końców rur.



Łuki na rurach należy wykonywać tak, aby spłaszczenie przekroju nie przekraczało 15%
wewnętrznej  średnicy.  Promień  gięcia  powinien  zapewniać  swobodne  wciąganie
przewodów.
Cała  instalacja  rurowa  powinna  być  wykonana  ze  spadkiem  0.1%  aby  umożliwić
odprowadzenie wody powstałej z ewentualnej kondensacji. Zabrania się układania rur z
wciągniętymi w nie przewodami.

b) wciąganie przewodów
Przed  przystąpieniem  do  wciągania  przewodów  należy  sprawdzić  prawidłowość
wykonanego  rurowania,  zamocowania  sprzętu  i  osprzętu,  jego  połączeń  z  rurami  oraz
przelotowość.
Wciąganie przewodów należy wykonać  za pomocą  specjalnego osprzętu montażowego.
Nie wolno do tego celu stosować  przewodów, które później  zostaną  użyte w instalacji.
Łączenie przewodów wykonać wg wcześniej opisanych zasad.

5.7.2. Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach
W zależności od rodzaju pomieszczeń instalację należy wykonać:
- w wykonaniu zwykłym,
- w wykonaniu szczelnym.
Stosuje się następujące rodzaje instalacji:
- bezpośrednio na podłożu za pomocą uchwytów pojedynczych lub zbiorczych,
- na uchwytach odległościowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych,
- pod tynkiem z osprzętem zwykłym lub bryzgoszczelnym,
- na korytkach prefabrykowanych metalowych,
- w listwach PCW.

Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej należy:
- przewody i kable uszczelniać w sprzęcie i osprzęcie oraz aparatach za pomocą dławików.
Średnica  dławicy  i  otworu  uszczelniającego  pierścienia  powinna  być  dostosowana  do
średnicy zewnętrznej  przewodu lub kabla.  Po dokręceniu  dławic  zaleca  się  dodatkowe
uszczelnianie ich za pomocą odpowiednich uszczelniaczy. 

• Układanie przewodów na uchwytach
Na  przygotowanej  trasie  należy  zamontować  uchwyty  wg  wcześniejszego  opisu.
Odległości od uchwytów nie powinny być większe od 0,5 m dla przewodów kabelkowych
i 1.0 m. dla kabli. Rozstawienie uchwytów powinno być takie aby odległości między nimi
ze względów estetycznych były jednakowe,  uchwyty między innymi  znajdowały się  w
pobliżu sprzętu i osprzętu do którego dany przewód jest wprowadzony oraz aby zwisy
przewodów pomiędzy uchwytami nie były widoczne.

• Wykonanie instalacji p/t wymagać będzie:
-  ułożenia  przewodów  i  zainstalowania  osprzętu  przed  wykonaniem  tynkowania.  W
przypadku  wykonywania  instalacji  na  istniejących  ścianach  niezbędne  będzie  wykucie
odpowiednich bruzd pod przewody i ślepych wnęk pod osprzęt oraz ich zatynkowanie.
Przed  wykonaniem  instalacji  jako  szczelnej  należy  przewody  i  kable  uszczelniać  w
osprzęcie oraz aparatach za pomocą dławików. Średnica głowicy i otworu uszczelniającego
pierścienia powinna być  dostosowana do średnicy zewnętrznej  przewodu lub kabla.  Po
dokręceniu  dławic  zaleca  się  dodatkowe  uszczelnienie  ich  za  pomocą  odpowiednich
uszczelnień.



• Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymagać będzie:
-  zamontowania  konstrukcji  wsporczych  dla  korytek  do  istniejącego  podłoża,  ułożenie
korytek na konstrukcjach wsporczych, ułożenie przewodów w korytku wraz z założeniem
pokryw.
• Wykonanie instalacji w listwach PCW wymagać będzie:
-  zamontowania  listwy  PCW  na  ścianie  lub  stropie  za  pomocą  kołków  rozporowych
przykręcanych  do  podłoża,  ułożenie  przewodów  w  listwie,  zamocowanie  pokrywy  z
założeniem pokrywy.

5.8. Łączenie przewodów

W instalacjach  elektrycznych  wnętrzowych  łączenia  przewodów  należy  dokonywać  w
sprzęcie  i  osprzęcie  instalacyjnym  i  w  odbiornikach.  Nie  wolno  stosować  połączeń
skręcanych. W przypadku gdy odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na
zewnątrz  przewody,  a  samo  ich  podłączenie  do  instalacji  nie  zostało  opracowane  w
projekcie,  sposób  podłączenia  należy  uzgodnić  z  projektantem  lub  kompetentnym
przedstawicielem Inżyniera.
Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe
naprężenia.  Do  danego  zacisku  należy  przyłączyć  przewody  o  rodzaju  wykonania,
przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany.
W przypadku zastosowania  zacisków, do których  przewody są  przyłączone za pomocą
oczek,  pomiędzy oczkiem a  nakrętką  oraz  pomiędzy oczkami  powinny znajdować  się
podkładki  metalowe  zabezpieczone  przed  korozją  w  sposób  umożliwiający  przepływ
prądu. Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie.
Zdejmowanie  izolacji  i  oczyszczenie  przewodu  nie  może  powodować  uszkodzeń
mechanicznych.  W  przypadku  stosowania  żył  ocynowanych  proces  czyszczenia  nie
powinien  uszkadzać  warstwy  cyny.  Końce  przewodów  miedzianych  z  żyłami
wielodrutowymi  (linek)  powinny  lecz  zabezpieczone  zaprasowanymi  tulejkami  lub
ocynowane (zaleca się zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

5.9. Przyłączanie odbiorników

Miejsca  połączeń  żył  przewodów  z  zaciskami  odbiorników  powinny  być  dokładnie
oczyszczone.  Samo  połączenie  musi  być  wykonane  w  sposób  pewny,  pod  względem
elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku, korozją
itp.  Połączenia  mogą  być  wykonywane  jako  sztywne  lub  elastyczne  w  zależności  od
konstrukcji  odbiornika  i  warunków  technologicznych.  Przyłączenia  sztywne  należy
wykonywać  w  rurach  sztywnych  wprowadzonych  bezpośrednio  do  odbiorników  oraz
przewodami kabelkowymi i kablami.
Połączenia  elastyczne  stosuje  się  gdy  odbiorniki  narażone  są  na  drgania  o  dużej
amplitudzie lub przystosowane są do przesunięć lub przemieszczeń. Połączenia te należy
wykonać:
- przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi,
- przewodami izolowanymi jednożyłowymi w rurach elastycznych,
-  przewodami  izolowanymi  wielożyłowymi  giętkimi  lub  oponowymi  w  rurach
elastycznych.

5.10. Montaż tablic rozdzielczych

Przed przystąpieniem do montażu urządzeń przykręcanych na konstrukcjach wsporczych
dostarczanych oddzielnie należy konstrukcje te mocować do podłoża w sposób podany w
dokumentacji.



Urządzenia  skrzynkowe  dostarczone  na  miejsce  montażu  wraz  z  przykręconą  do  nich
konstrukcji wsporczą należy wstawić w przygotowane otwory i zalać betonem. Tablice w
obudowie  naściennej  lub  zagłębionej  należy  przykręcać  do  kotew  lub  konstrukcji
wsporczych zamocowanych w podłożu. Po zamontowaniu urządzenia należy:
-  zainstalować  aparaty  zdjęte  na  czas  transportu  i  dostarczone  w  oddzielnych
opakowaniach,
-  dokręcić  w sposób  pewny wszystkie  śruby i  wkręty w połączeniach  elektrycznych  i
mechanicznych,
- założyć osłony zdjęte w czasie montażu
- podłączyć obwody zewnętrzne
- podłączyć przewody ochronne

5.11. Montaż sztucznych zwodów piorunowych na budynku

a) Zwody poziome
Sztuczne  zwody piorunochronne  należy instalować  na  stałe  przy użyciu  odpowiednich
wsporników. Wymiary poprzeczne powinny być zgodne z normą. Zwody poziome należy
instalować co najmniej 2 cm od powierzchni dachu przy pokryciach niepalnych i trudno
zapalnych oraz 40 cm przy pokryciach łatwo zapalnych.

b) Przewody odprowadzające
Przewody odprowadzające powinny być  układane na zewnętrznych ścianach budynku w
rurach trudnozapalnych.
Przewody  odprowadzające  powinny  być  prowadzone  po  najkrótszej  trasie  pomiędzy
zwodem,  a  przewodem  uziemiającym.  Połączenia  przewodów  odprowadzających  z
uziomami sztucznymi należy wykonać przy pomocy złączy probierczych.

c) Uziomy
Uziomy sztuczne należy wykonywać  jako uziomy poziome otokowe,  promieniowe lub
pionowe.
Uziomów tych nie wolno zabezpieczać przed korozj ą powłokami nie przewodzącymi. Do
uziomu należy połączyć wszystkie pobliskie podziemne urządzenia metalowe.

5.12. Próby montażowe

Po  zakończeniu  robót  należy  przeprowadzić  próby  montażowe  obejmujące  badania  i
pomiary. Zakres prób montażowych należy uzgodnić z inwestorem. Zakres podstawowych
prób obejmuje:
- pomiar rezystancji izolacji instalacji
- pomiar rezystancji izolacji odbiorników
- pomiary impedancji pętli zwarciowych
- pomiary rezystancji uziemień
- pomiary rezystancji kabli
- pomiary instalacji odgromowej
- pomiary natężenia oświetlenia

6. Kontrola jakości robót

(1)  Sprawdzenie  i  odbiór  robót  powinno być  wykonane  zgodnie  z  normami  [4],  [5]  i
przepisów [6].
(2) Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinno
podlegać:



- zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową,
- właściwe podłączenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd
- załączanie punktów świetlnych zgodnie z założonym programem
- wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia, izolacji,  pomiarów skuteczności ochrony
przeciwporażeniowej z przekazaniem wyników do protokołu odbioru.

7. Obmiar robót

Obmiar robót obejmuje całość instalacji elektroenergetycznych. Jednostką obmiarową jest
komplet robót.

8. Odbiór robót

8.1.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

8.2.  Odbiory częściowe

8.3.  Odbiory końcowe 

8.4.Odbiory ostateczne

9. Podstawa płatności

Podstawę płatności stanowi komplet wykonanych robót i pomiarów pomontażowych.

10. Przepisy związane

[1] PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania
na stałe. Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej, okrągłe.
[2] PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania
na stałe. Przewody jednożyłowe o izolacji polwinitowej.
[3]  PN-76/E-90301.  Kable  elektroenergetyczne  i  sygnalizacyjne  o  izolacji  z  tworzyw
termoplastycznych i powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe 0,6/1kV.
[4]  PN-EN  12464-1:2004.  Światło  i  oświetlenie.  Oświetlenie  miejsc  pracy.  Część  1:
Miejsca pracy we wnętrzach.
[5] PN-86/E-05003.01. Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne.
[6] Przepisy budowy urządzeń elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r.
[7] Ustawa z dn. 24 sierpnia 1991 o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr. 81 poz. 351 z
1991r.) -z późniejszymi zmianami.
[8] Rozporządzenie MSWiA z 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony ppoż. budynków
innych obiektów budowlanych i terenów. Dz. U. Nr 121
[9] PN-76/E 05125 Elektroenergetyczne linie kablowe Projektowanie i budowa



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
INSTALACJI HYDRANTOWEJ DO OBOWIĄZUJĄCYCH

PRZEPISÓW POŻAROWYCH

45343000-3 – roboty instalacyjne przeciwpożarowe,
45343200-5 – instalowanie sprzętu gaśniczego,
45251130 – instalacje wodne
45231100-6 – roboty budowlane związane z robotami instalacyjnymi,
45400000-1 roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY
ST – specyfikacja techniczna
OST – ogólna specyfikacja techniczna
SST – szczegółowa specyfikacja techniczna
BHP – bezpieczeństwo i higiena pracy

1 WSTĘP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ są wymagania dotyczące wykonania
i  odbioru  robót  związanych  z  dostosowaniem  budynku  świetlicy  wiejskiej  w  Woli
Buchowskiej  do  obowiązujących  przepisów  pożarowych,  w  tym  m.in.  wykonania
wewnętrznej instalacji hydrantowej.

1.2 Zakres stosowania
Niniejsza ST 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 niniejsza SST, obejmują  czynności umożliwiające i mające na
celu  wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z  wykonaniem  wewnętrznej  instalacji
hydrantowej.

1.3.1. Wykonanie instalacji hydrantowej:
włączenie w istniejący system przyłącza wodociągowego,
ułożenie rur stalowych instalacji hydrantowej,
montaż zaworów hydrantowych i szafek hydrantowych wraz z wyposażeniem,
montaż armatury odcinającej, pomiarowej i kontorlno-pomiarowej w tym wodomierzy,
montaż zaworu elektromagnetycznego , odcinającego do instalacji przecipożarowej,
montaż  zestawu  pompowego  zapewniającego  wymagane  cisnienie  w  instalacji
przeciwpożarowej,
próby szczelności instalacji hydrantowej,
płukanie instalacji hydrantowej,
roboty malarskie rur i izolacyjne,
roboty budowlane towarzyszące: wykucie bruzd ściennych pod izolację, wykucie otworów
na szafki hydrantowe, roboty odtworzeniowe.

1.4 Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z
Polskimi Normami.



Użyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione poniżej  określenia należy rozumieć
następująco:
Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią właściwego organu Nadzoru Budowlanego zeszyt,
z  ponumerowanymi  stronami  służący  do  notowania  wydarzeń  zaistniałych  w  czasie
wykonywania  zadania  budowlanego,  rejestrowania  dokonywanych  odbiorów  robót,
przekazywania poleceń i innej technicznej korespondencji pomiędzy Inspektorem nadzoru,
Wykonawcą i Projektantem.
Inspektor nadzoru – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, wyznaczona przez Inwestora,
upoważniona do nadzorowania robót i występowania w jego imieniu w sprawach realizacji
inwestycji.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawce, upoważniona do kierowania
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
Kosztorys ofertowy - wyceniony przedmiar robót
Przedmiar robót -  wykaz robót z podaniem ich ilości  w kolejności  technologicznej ich
wykonania.
Księga Obmiarów -  akceptowany przez  Inspektora  nadzoru  zeszyt  z  ponumerowanymi
stronami  służący  do  wpisywania  przez  Wykonawce  obmiaru  wykonywanych  Robót  w
formie wyliczeń,  szkiców i ewentualnych dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze
Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót zgodnie z Dokumentacją
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.
Odpowiednia  (bliska)  zgodność  -  zgodność  wykonanych  Robót  z  dopuszczonymi
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony z przeciętnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych,
Polecenie  Inspektora  nadzoru  -  wszelkie  polecenia  przekazane  Wykonawcy  przez
Inspektora nadzoru,  w formie pisemnej,  dotyczące sposobu realizacji  Robót lub innych
spraw związanych z prowadzeniem budowy.
Projektant  -  uprawniona  osoba  prawna  lub  fizyczna  będąca  autorem  Dokumentacji
Projektowej.
Rysunki - część  Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizacje, charakterystykę  i
wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót.
Zadanie  budowlane  -  część  przedsięwzięcia  budowlanego,  stanowiące  odrębną  całość
konstrukcyjną  lub technologiczną, zdolną  do samodzielnego spełnienia przewidywanych
funkcji techniczno - użytkowych.
Instalacja hydrantowa – Układ połączonych przewodów i ich uzbrojenia, przesyłających i
rozprowadzających wodę do gaszenia pożaru.
Przewód  instalacji  hydrantowej  –  przewód  przeznaczony do  rozprowadzenia  wody do
przyłączy hydrantowych.
Przyłącze  hydrantowe  (połączenie  hydrantowe)  –  przewód  przeznaczony  do
doprowadzenia wody do hydrantu.
Uzbrojenie  instalacji  hydrantowej  –  Armatura  i  przyrządy  pomiarowe  zapewniające
prawidłowe działanie i eksploatację instalacji.
Armatura instalacji hydrantowej:
armatura przeciwpożarowa – hydranty,
· zestaw pompowy – zestaw do podnoszenia ciśnienia wody wraz ze sterowaniem,
Pozostałe  określenia  są  pojęciami  ogólnie  znanymi,  zdefiniowanymi  i  zgodnymi  z  z
obowiązującymi
Polskimi Normami oraz przepisami szczególnymi.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót



Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  zgodność  z
dokumentacją  projektową, ST, poleceniami Inspektora nadzoru a także z obowiązującymi
przepisami  i  ustawami  w  szczególności  Dz.U.  Nr  75.690  z  12.04.2002  r.  wraz  z
późniejszymi .
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.  Roboty  montażowe  należy
realizować  zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i  odbioru robót budowlano
montażowych Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi
przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji.

2 MATERIAŁY

2.1 Warunki ogólne
Do wykonania technologii kotłowni 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 jest
zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania  prób materiałów otrzymanych z
zatwierdzonego  źródła  dla  każdej  dostawy,  żeby  udowodnić,  że  nadal  spełniają  one
wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. Zarządzający realizacją
umowy może okresowo kontrolować  dostarczane na budowę  materiały i urządzenia, żeby
sprawdzić  czy są  one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór
techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony
aktualnymi normami. Jeśli wykonawca zamierza użyć  w jakimś  szczególnym przypadku
materiały lub urządzenia zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub
szczegółowych  specyfikacjach  technicznych,  poinformuje  o  takim zamiarze  Inspektora
Nadzoru  przed  ich  użyciem.  Wybrany  i  zatwierdzony  zamienny  typ  materiału  lub
urządzenia nie może być  zmieniany w terminie  późniejszym bez  akceptacji  Inspektora
nadzoru.  Materiały  uznane  przez  Inspektora  nadzoru  za  niezgodne  ze  szczegółowymi
specyfikacjami technicznymi muszą  być  niezwłocznie usunięte przez wykonawcę  z placu
budowy.  Jeśli  zarządzający  realizacją  umowy  pozwoli  wykonawcy  wykorzystać  te
materiały do innych robót niż  te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych
materiałów może być  odpowiednio skorygowana przez zarządzającego realizacją  umowy.
Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone
lub zaakceptowane przez zarządzającego realizacją  umowy, będzie wykonany na własne
ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać  sobie sprawę,  że te roboty mogą  być  odrzucone tj.
zakwalifikowane jako wadliwe i  niezapłacone.  Wykonawca jest  zobowiązany zapewnić
żeby materiały  i  urządzenia  tymczasowo  składowane  na  budowie,  były  zabezpieczone
przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać  ich jakość  i  własności w takim stanie, jaki jest
wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą  one w każdej chwili być  dostępne
dla  przeprowadzenia  inspekcji  przez  Inspektora  nadzoru  ,  aż  do  chwili,  kiedy zostaną
użyte.  Tymczasowe  tereny  przeznaczone  do  składowania  materiałów  i  urządzeń  będą
zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru
i  Użytkownikiem obiektu  lub  poza  placem budowy,  w miejscach  zapewnionych  przez
wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie materiały i urządzenia
będą zabezpieczone przed uszkodzeniem.

2.2 Wymagania szczegółowe



Materiały użyte do wykonania instalacji hydrantowej:
-rury stalowe ocynkowane na PN 16 DN 25, 32, 50 mm wykonanych wg normy PN/H-
74200, powinny być  dostarczane na budowę  proste, czyste od wewnątrz i zewnątrz, bez
widocznych  wżerów  i  ubytków  spowodowanych  korozja  lub  innymi  uszkodzeniami.
Łączenie rur za pomocą  łączników gwintowanych z  żeliwa ciągliwego i/lub łączona na
szybko złączki typu gruvlok.
-zawory kulowe PN16 DN40 i DN50
-hydranty DN25 z wężem półsztywnym 30 m w szafce podtynkowej , podłączenie zaworu
uniwersalne lewe lub prawe, z miejscem na gaśnicę, z wyposażeniem węża półsztywnego,
prądownicy oraz gaśnicy proszkowej ,
-zawór antyskażeniowy, 
-zawór elektromagnetyczny wraz z cewką oraz wtyczką ,
-izolacja z pianki polietylenowej dla rur układanych w bruzdach ściennych grubości 6 mm,

2.3 Składowanie materiałów

2.3.1 Urządzenia
Urządzenia powinny być przechowywane w sposób zabezpieczający przed zniszczeniem w
pomieszczeniach lub na zewnątrz.

2.4 Rury
Rury  należy  przechowywać  w  położeniu  poziomym  na  płaskim,  równym  podłożu,  w
sposób gwarantujący zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi
oraz spełnienie warunków bhp. Ponadto rury stalowe można przechowywać  w wiązkach
lub  luzem.  Rury o  średnicach  poniżej  30  mm tylko  w  wiązkach.  Warstwy rur  należy
przedzielić  listwami  drewnianymi,  przy  czym  listwy  te  powinny  być  grubsze  od
wystających części.

2.5 Armatura
Armatura  zgodnie  z  normą  PN-92/M-74001  powinna  być  przechowywana  w
pomieszczenia  zabezpieczonych  przed  wpływami  atmosferycznymi  i  czynnikami
powodującymi korozję.

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. Sprzęt używany do
robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem
typów  i  ilości  wskazaniom  zawartym  w  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych,
programie  zapewnienia  jakości  i  projekcie  organizacji  robót,  zaakceptowanym  przez
zarządzającego  realizacją  umowy.  Liczba  i  wydajność  sprzętu  powinna  gwarantować
prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót.”.

3.2 Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do robót instalacyjnych
Wszelkie prace związane z obsługą sprzętu i maszyn muszą być wykonywane przez osoby
przeszkolone, a jak tego wymagają przepisy, posiadające uprawnienia. Urządzenia, których
ruch  stwarza  zagrożenie  dla  zdrowia  ludzkiego,  mogą  być  uruchomione  dopiero  po
uprzednim  ostrzeżeniu  osób  znajdujących  się  w  ich  bezpośrednim  sąsiedztwie.  Prace



montażowe przy wykorzystaniu sprzętu mechanicznego muszą  spełniać  wymagania bhp i
p.poż.
Sprzęt montażowy musi być  w pełni sprawny i dostosowany do technologii i warunków
wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na
budowie.

4 TRANSPORT

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość i właściwości przewożonych materiałów.

4.2 Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych
Urządzenia  będą  dostarczane  na  plac  budowy  transportem  samochodowym.  Podczas
rozładunku  elementów  instalacji,  należy  zachować  szczególną  ostrożność,  aby  ich  nie
uszkodzić, pamiętając jednocześnie o zachowaniu wszelkich wymagań bhp.

4.2.1 Transport rur
Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu poziomym.
Rury  powinny być  ładowane  obok  siebie  na  całej  powierzchni  i  zabezpieczone  przed
przesuwaniem się  przez  podklinowanie  lub  inny sposób.  Rury w czasie  transportu nie
powinny  stykać  się  z  ostrymi  przedmiotami,  mogącymi  spowodować  uszkodzenia
mechaniczne.  Podczas  prac  przeładunkowych  rur  nie  należy  rzucać.  Przy
wielowarstwowym  układaniu  rur  górna  warstwa  nie  może  przewyższać  ścian  środka
transportu  o  więcej  niż  1/3  średnicy  zewnętrznej  wyrobu.  Pierwszą  warstwę  rur
kielichowych  i  kołnierzowych  należy  układać  na  podkładach  drewnianych,  podobnie
poszczególne warstwy należy przedzielać  elementami drewnianymi o grubości większej
niż wystające części rur.

4.2.2 Transport urządzeń
Transport urządzeń powinien odbywać się krytymi środkami transportu , w opakowaniach
producenta , zgodnie z obowiązującymi przepisami transportowymi. Urządzenia powinny
być  zabezpieczona  przed  przemieszczaniem  się  i  uszkodzeniami  mechanicznymi.
Załadunku i rozładunku dokonywać zgodnie z przepisami bhp sprzętem mechanicznym lub
ręcznie z zachowaniem ostrożności tak, by nie uszkodzić urządzeń

4.2.3 Transport armatury przemysłowej
Transport  armatury  powinien  odbywać  się  krytymi  środkami  transportu,  zgodnie  z
obowiązującymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna być
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Armatura drobna
(£ DN25) powinna być pakowana w skrzynie lub pojemniki.

4.2.4 Izolacje termiczne i antykorozyjne rurociągów
Otuliny izolacyjne przewozić  można w pozycji poziomej samochodami dostawczymi lub
skrzyniowymi  w  kartonach  lub  rękawach  foliowych  Do  transportu  używać  tylko
samochodów  krytych  Otuliny  nie  mogą  wystawać  poza  obrys  pojazdu  i  należy
zabezpieczyć  je  przed przemieszczaniem Wysokość  ładunku na  samochodzie  nie  może
powodować  jego  odkształceń  i  uszkodzeń  W  czasie  transportu  otuliny  chronić  przed
kontaktem  ze  smarami,  paliwami,  olejami  i  rozpuszczalnikami  organicznymi  Farby
przewozić  można  w  opakowaniach  fabrycznych  samochodami  dostawczymi  lub



skrzyniowymi  w kartonach  załadunku  i  rozładunku  dokonywać  ręcznie  dbając,  by nie
doszło do powstania uszkodzeń

5 WYKONANIE ROBÓT

5.1 Ogólne wymagania dotyczące wykonania 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  oraz  poleceniami  Inspektora  nadzoru.  Wykonawca
odpowiedzialny jest za dokładność wytyczenia trasy rur, wysokości wszystkich elementów
Robót  zgodnie z  wymiarami i  rzędnymi określonymi w Dokumentacji  Projektowej  lub
przekazanymi  na  piśmie  przez  Inspektora  nadzoru.  Następstwa  jakiegokolwiek  błędu
spowodowanego  przez  Wykonawcę  w  wytyczeniu  i  wyznaczaniu  Robót  zostaną,  jeśli
wymagać  tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę  na własny koszt.
Sprawdzenie  wytyczenia  Robót  przez  Inspektora  nadzoru  nie  zwalnia  Wykonawcy od
odpowiedzialności  za ich dokładność.  Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji
lub  odrzucenia  materiałów  i  elementów  robót  będą  oparte  na  wymaganiach
sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, a także w normach i
wytycznych.

5.2 Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót

5.2.1 W zakresie robót budowlanych towarzyszących robotom instalacyjnym, należy
wykonać:
-Wykuć bruzdy pod instalację hydrantową,
-Wykuć otwory w ścianach dla szafek hydrantowych,
-Po zakończeniu montażu rur i pozytywnych próbach ciśnieniowych , zamurowanie bruzd
ściennych  odtworzenie  powierzchni,  przygotowanie  powierzchni  do  malowania  i
dwukrotne malowanie w istniejącym kolorze ścian. 
-wykonać  zabezpieczenia  p-poż.  przepustów  ściennych  dla  rurociągów  i  instalacji
elektrycznej masą ognioochronną.
-całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi.

5.2.2 Roboty montażowe instalacyjne

Montaż rur
Instalacje  hydrantową  montować  na  ścianach  (  piwnica)  oraz  w  bruzdach  ściennych.
Instalacje  w  bruzdach  ściennych  izolować  za  pomocą  otuliny  6  mm.  Rury  łączyć  za
pomocą złączek gwintowanych lub zaciskowych. Po uzyskaniu pozytywnych wyników z
próby szczelności przewody wodociągowe należy przepłukać używając do tego celu wodę
z  wodociągu.  Po  wykonaniu  próby  (  z  wynikiem  pozytywnym)  rurociągi  instalacji
przeznaczone do malowania należy zmyć  roztworem detergentu rozcieńczonym wodą  w
stosunku od 1:  1  do 1:10 w zależności  od zatłuszczenia i  zabrudzenia rur  a  następnie
malować  –  w  celu  ochrony  przed  korozją-  2-krotnie  farbą.  Instalacje  prowadzoną  po
ścianach  (w  piwnicy)  malować  w  kolorze  czerwonym.  Przed  układaniem  przewodów
należy  sprawdzić  trasę  oraz  usunąć  możliwe  do  wyeliminowania  przeszkody  mogące
spowodować  uszkodzenie  przewodów  np.  wystające  elementy  murów,  zaprawy
betonowej ,pręty itp. Należy sprawdzić czy przeznaczone do montażu rury nie posiadają
uszkodzeń  mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń. W miejscach
przejść  przez  przegrody stosować  rury  osłonowe  stalowe  lub  z  pianki  poliuretanowej.



Przejścia  przez  przegrody  oddzielenia  przeciwpożarowego  (  między  korytarzem  a
pomieszczeniem zestawu do podnoszenia ciśnienia) zastosować  zabezpieczenia ppoż. Dla
rur niepalnych zastosować elastyczną masą uszczelniającą oraz otulinę z wełny mineralnej
gr.50mm i gęstości  80-100kg/m3. Przepusty dla rur palnych w  ścianach wewnętrznych
pomieszczenia, zabezpieczyć  elastycznymi opaskami ognioochronnymi- EI 120. Przejścia
kablowe zabezpieczyć masą ognioochronną.
Montaż hydrantów
Hydranty  wewnętrzne  lokalizować  zgodnie  z  projektem  budowlanym  na  każdej
kondygnacji naziemnej , w środkowej części budynku oraz dodatkowo z uwagi na archiwa
dokumentów  również  w  piwnicy.  Zawory  powinny  być  umieszczone  na  wysokości
1.35±0.05m  od  poziomu  podłogi.  Nasada  tłoczna  powinna  być  skierowana  do  dołu.
Usytuowanie nasady tłocznej oraz pokrętła zaworu względem ścian lub obudowy powinno
umożliwiać łatwe przyłączenie węża tłocznego wg PN-M-51151:1987 o wielkości zgodnej
z wielkościami nasady klucza do łączników wg PN-M-51014:1953. Przed hydrantem lub
zaworem powinna być  dostateczne  przestrzeń  do  rozwinięcia  linii  gaśniczej.  Ciśnienie
przy zaworze hydrantowym nie może być  mniejsze niż  20 m H2O, przy czym pomiaru
ciśnienia  należy  dokonać  przy  czynnym  hydrancie.  Nominalna  wydajność  zaworu
hydrantowego 25 wynosi – 1,0 l/s. Należy zastosować  szafki hydrantowe podtynkowe z
wyposażeniem  tj  wężem  półsztywnym  długości  30  m  i  z  prądownicą.  Dodatkowo
przewidziano szafki z miejscem na gaśnicę.
Montaż zestawu pompowego
Zestaw  pompowy  montować  zgodnie  z  DTR  dostarczona  przez  producenta  w
pomieszczeniu technicznym wodomierz głównego w piwnicy.
Roboty  tynkowe  –  Przy  wykonywaniu  robót  tynkowych  należy  przestrzegać
podstawowych  wymagań:  roboty tynkowe  należy wykonywać  w  temp.  nie  niższej  niż
+50C, podłoże powinno być oczyszczone, ścianka murowana powinna być wykonana „pod
tynk”  tj.na  tzw.  puste  spoiny,  powierzchnia  muru  bezpośrednio  przed  tynkowaniem
powinna być zmyta wodą.
Przepusty  instalacyjne  w  ścianach  i  stropie  oddzielenia  pożarowego  (pomieszczenie
wodomierzy) powinny mieć  odporność  ogniową  tego oddzielenia. Dlatego też  należy je
zabezpieczyć  zgodnie z wytycznymi producenta zastosowanych zabezpieczeń  elastyczną
masą ognioochronną oraz wełną mineralną o gęstości nie mniejszej niż 100kg/m3.

5.2.4 W zakresie instalacji elektrycznej
Wykonanie zasilania elektrycznego zestawu pompowego,
Wykonanie  połączenia  projektowanej  klapy  oddymiającej  z  istniejącym  systemem
sygnalizacji instalacji przeciwpożarowej, w układzie równoległym.

5.3 Próby szczelności

5.3.1 Próba szczelności w stanie „na zimno” i płukanie instalacji
Próby szczelności na zimno nie należy przeprowadzać przy temperaturze niższej od 0°C.
Próbę  czelności  przeprowadzić  należy  przed  pomalowaniem  instalacji  oraz  przed
wykonaniem  izolacji  termicznej.  Przed  przystąpieniem do  próby  szczelności  instalację
dwukrotnie  wypłukać  wodą  przez  napuszczenie  i  spuszczenie  wody.  Po  stwierdzeniu
gotowości  zładu  do  próby  szczelności  należy  za  pomocą  ręcznej  pompy  tłokowej
podłączonej  w  najniższym  punkcie  instalacji  podnieść  ciśnienie  do  wartości  0,6MPa.
Wynik próby szczelności należy uznać  za pozytywny jeżeli w ciągu 20 minut manometr
nie wykaże spadku ciśnienia; na połączeniach nie stwierdzono przecieków ani roszenia.



6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1 Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości
Kontrola związana z wykonaniem instalacji hydrantowej powinna być przeprowadzona w
czasie  wszystkich  faz  robót  zgodnie  z  wymaganiami  norm  i  z  zasadami  ogólnymi.
Kontrola  jakości  robót  będących  tematem  niniejszej  specyfikacji,  powinna  być
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm.
Wyniki przeprowadzonych badań  należy uznać  za dodatnie jeżeli wszystkie wymagania
danej fazy robót zostały spełnione. Jeżeli którekolwiek z wymagań  nie zostało spełnione
należy daną  fazę  robót uznać  za niezgodną  z  wymaganiami i  po wykonaniu poprawek
przeprowadzić badanie ponownie.

6.2 Szczegółowe wymagania dotyczące kontroli jakości
Kontrola jakości robót powinna obejmować:
-sprawdzenie  zgodności  z  dokumentacją  projektową  w  zakresie  porównania
wykonywanych bądź  już  wykonanych robót oraz stwierdzenie wzajemnej  zgodności na
podstawie oględzin i pomiarów,
-badanie  materiałów  przeznaczonych  do  montażu  poprzez  porównanie  ich  cech  z
wymaganiami dokumentacji projektowej, na podstawie dokumentów określających jakość
materiałów i porównanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentów oraz
bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne,
-badanie stanu przygotowania powierzchni rurociągów przeznaczonych do zamontowania
w tym ich czyszczenia, odtłuszczania i gruntowania poprzez bezpośrednie oględziny na
budowie,
-badanie prawidłowości zamontowania aramtury w tym zaworów hydrantowych i zaworu
elektromagnetycznego oraz prawidłowości ich zadziałania,
-badanie poprawności zamontowania i ustawienia parametrów pracy zestawu pompowego,
-kontrola stanu podparć i podwieszeń rurociągów,
-badanie szczelności: w czasie trwania próby szczelności ,
-badanie  jakości  przeprowadzonych  prac  antykorozyjnych,  malarskich  i  izolacyjnych
rurociągów,
-badania i sprawdzenia przewodów instalacji elektrycznej tj:

-o prawidłowość ułożenia instalacji
-o ciągłość żył przewodów
-o rezystancje izolacji
-o pomiary ochrony przeciwporażeniowej

7 OBMIAR ROBÓT

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót określono w OST 00 00 „Wymagania Ogólne”

7.2 Szczególowe zasady obmiaru robót
W wycenie  robót  należy  uwzględnić  wszystkie  elementy  potrzebne  do  prawidłowego
funkcjonowania  instalacji,  w  tym  wszelkiego  rodzaju  zamocowania,  podwieszenia,
podpory,fundamenty,  konstrukcje  wsporcze,  obudowy,  otwory  w  elementach  budynku,
przejścia  i  przepusty  instalacyjne,  kompensatory,  połączenia  rozłączne,  materiały  i
elementy  montażowe  i  uszczelniające,  izolacje,  powłoki  malarskie  i  zabezpieczające,
zabezpieczenia na czas budowy i zabezpieczenia miejsca robót, kształtki, elementy łączące
i  dostosowujące,osprzęt,  atestowane  przejścia  instalacyjne  przez  oddzielenia  pożarowe,



zasilanie elektryczne,  wszelkiego rodzaju urządzenia pomiarowe,  elementy regulacyjne,
materiały  eksploatacyjne  potrzebne  do  napełnienia  i  rozruchu  instalacji  oraz  wszelkie
zabiegi i czynności konieczne do zgodnego z wymaganiami dostawcy lub innych stron,
uruchomienia i poprawnego funkcjonowania instalacji i odpowiednią ilość poszczególnych
części  składowych instalacji.  Wycena musi uwzględniać  koszty uruchomienia,  regulacji
pracy poszczególnych urządzeń, niezbędnych odbiorów przez przedstawicieli stosownych
instytucji itp., koszty przeprowadzenia szkolenia dla obsługi, koszty
odpowiedniego oznakowania instalacji i  hydrantów. Przy wycenie robót należy zwrócić
uwagę  na  wszelkie  wymagania,  w  tym  ogólne,  które  mogą  mieć  wpływ  na  koszt
wykonania, uruchomienia lub odbioru. Wszelkie dane liczbowe odnoszące się do wielkości
lub ilości poszczególnych elementów instalacji zawarte w niniejszym opracowaniu podano
informacyjnie. Podanie tych wielkości nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za
właściwe parametry instalacji.

7.3 Zasady określania ilości robót i materiałów
Zasady określania ilości robót podane są KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostką obmiarową dla hydrantów jest 1 szt.,
Jednostką obmiarową dla armatury jest 1 szt.
Jednostką obmiarową dla instalacji hydrantowej jest 1 m.
Jednostki  obmiaru  powinny  zgodnie  z  jednostkami  określonymi  w  dokumentacji
projektowej i kosztorysowej.

8 ODBIÓR ROBÓT
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST, jeżeli wszystkie
badania i pomiary wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. Przyjęcie robót może nastąpić  tylko
w  przypadku  pozytywnego  wyniku  przeprowadzonych  prób  i  pomiarów,  jak  również
wykonania prac.

8.1 Odbiór robót ulegających zakryciu
Odbiorom podlegają instalacja hydrantowa prowadzona w bruzdach ściennych.
Ponadto  odbiorowi  podlegają  rurociągi  w  zakresie  oczyszczenia  i  zabezpieczenia
antykorozyjnego  przed  montażem izolacji  ciepłochronnej.  Z  odbioru  robót  ulegających
zakryciu należy spisać  protokół stwierdzający jakość  wykonania oraz przydatność  robót i
elementów do prawidłowego montażu. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru

8.2 Odbiór ostateczny (końcowy)
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu
do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość  do odbioru
końcowego  będzie  stwierdzona  przez  Wykonawcę  wpisem  do  Dziennika  Budowy  i
bezzwłocznym  powiadomieniem  na  piśmie  o  tym  fakcie  Inspektora  nadzoru.  Odbiór
końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia Robót i  przyjęcia wszystkich
niezbędnych  dokumentów  i  umożliwiających  przekazanie  obiektu  do  użytkowania.
Odbioru  końcowego  Robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w
obecności  Inspektora  nadzoru  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  końcowego Robót  komisja  zapozna się  z  realizacją  ustaleń  przyjętych  w
trakcie  odbiorów  Robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  zwłaszcza  w  zakresie
wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania



wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub
Robotach  wykończeniowych,  komisja  przerwie  swoje  czynności  i  ustali  nowy  termin
odbioru  końcowego.  W przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonanych
Robót  w  poszczególnych  asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganych
Dokumentacją  Projektową  i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu
na  cechy  eksploatacyjne  zadania,  komisja  dokona  potrąceń,  oceniając  pomniejszoną
wartość  wykonanych  Robót  w  stosunku  do  wymagań  przyjętych  w  Dokumentach
Kontraktowych.

8.2.1 Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego)
Podstawowym dokumentem jest  protokół  odbioru  ostatecznego  robót,  sporządzony wg
wzoru  ustalonego  przez  Zamawiającego.  Do  odbioru  ostatecznego  Wykonawca  jest
zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
-dokumentację  powykonawczą,  tj.  dokumentację  budowy  z  naniesionymi  zmianami
dokonanymi w toku wykonania robót wraz z pisemną  akceptacją  zmian autora projektu
oraz inspektora nadzoru,
-oświadczenia kierownika budowy zgodnie z DZ.U. Nr 156 poz. 1118 z 2006 r o zgodności
wykonania  prac  z  projektem  budowlanym  i  warunkami  pozwolenia  na  budowę  oraz
przepisami,
-oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu
budowy, a także – w razie korzystania – ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku, lokalu,
-szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie
uzupełniające lub zamienne),
-dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały).
-wyniki pomiarów kontrolnych prób oraz badań  zgodne z ST i programem zapewnienia
jakości (PZJ),
-deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na
znak bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),
-Protokoły z płukania instalacji i próby szczelności.
-Protokoły pomiarów instalacji elektrycznych
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego
nie  będą  gotowe  do  odbioru  ostatecznego,  komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawcą
wyznaczy  ponowny  termin  odbioru  ostatecznego  robót.  Wszystkie  zarządzone  przez
komisję  roboty  poprawkowe lub  uzupełniające  będą  zestawione  wg  wzoru  ustalonego
przez Zamawiającego.
Termin  wykonania  robót  poprawkowych  i  robót  uzupełniających  wyznaczy  komisja  i
stwierdzi ich wykonanie.

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1 Ustalenia ogólne
Podstawą  płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę  za jednostkę
obmiarową  ustaloną  dla  danej  pozycji  kosztorysu  przyjętą  przez  Zamawiającego  w
dokumentach umownych.
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez
Wykonawcę  i  przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).Cena
jednostkowa  pozycji  kosztorysowej  lub  wynagrodzenie  ryczałtowe  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 wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:



-robociznę bezpośrednią wraz z narzutami.
-wartość  zużytych  materiałów wraz  z kosztami zakupu.  magazynowania,  ewentualnych
ubytków i transportu na teren budowy.
-  wartość  pracy sprzętu wraz z narzutami (sprowadzenie sprzętu na Teren Budowy i  z
powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),
-koszty pośrednie  w  skład  których  wchodzą:  płace  personelu  i  kierownictwa  budowy,
pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w
tym doprowadzenie  energii  i  wody,  budowa dróg dojazdowych  itp.),  koszty dotyczące
oznakowania  Robót,  wydatki  dotyczące  BHP,  usługi  obce  na  rzecz  budowy,  opłaty za
dzierżawę  placów, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót,  ubezpieczenia oraz koszty
zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko
Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić  w czasie realizacji Robót i w
okresie gwarancyjnym,
-podatki  obliczone  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami.  ale  z  wyłączeniem podatku
VAT.
-inne koszty.
Płatności za wykonane roboty odbywać się będą zgodnie z zapisami umowy.

10 PRZEPISY ZWIĄZANE
·  Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U z 2003r. Nr 207, poz. 2016, z
późniejszymi
zmianami, tekst jednolity)
·  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych,
jakim  powinny  odpowiadac  budynki  i  ich  usytuowanie  (Dz.  U.  Nr  75  poz.  690,  z
późniejszymi
zmianami)
·  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych,
jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich  usytuowanie  (Dz.  U.  Nr  75  poz.  690,  z
późniejszymi
zmianami)
· PN-91/M-54910 Montaż zestawów wodomierzowych
· PN-81/B-10700 Instalacje wewnętrzne Wymagania i badania przy odbiorze,
· PN-B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.
· PN-H-05519 Próba szczelności .
·  PN-M-82054.03 Własności mechaniczne zaworów kulowych
· BN-69/8864-23 Wsporniki do rur z blachy i stali kształtowej.
· BN-79/8860-01/01 Uchwyty do rurociągów pionowych i poziomych.
·  PN-B-02865:  1997.  Ochrona  przeciwpożarowa  budynków.  Przeciwpożarowe
zaopatrzenie wodne.
Instalacja wodociągowa i przeciwpożarowa.



Cześć 4

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

1. Wstęp

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  są  wymagania  techniczne  dotyczące  wykonania
i odbioru robót ziemnych w ramach realizacji budowy boiska do piłki nożnej ze sztuczną
nawierzchnią w Woli Rzędzińskiej

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

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające
i  mające  na  celu  wykonanie  robót  ziemnych  występujących  w  obiekcie  objętym
kontraktem.
W zakres tych robót wchodzą:
1. wykopy
2. warstwy filtracyjne, podsypki
3. zasypki
4. transport gruntu

1.4. Określenia podstawowe
Określenia  podane  w  niniejszej  specyfikacji  są  zgodne  z  obowiązującymi  normami
i wytycznymi.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania,  ich  zgodność
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiały

2.1. Wykopy
Przy  wykonywaniu  robót  ziemnych  jako  zabezpieczenie  skarp  wykopów  występują
tradycyjne materiały:
- deski i pale do umocnienia wykopów
- inne elementy umacniające ściany wykopów za zgodą Inspektora

2.2. Grunty do wykonania podsypek i obsypek
Do wykonania podsypek i obsypek należy stosować materiał mineralny, sypki drobno lub
średnioziarnisty wg PN-B-86-02480.

2.3. Grunty do zasypywania wykopów



Do  zasypania  wykopu  może  być  stosowany  grunt  rodzimy  z  tego  samego  wykopu,
niezamarznięty  i  bez  zanieczyszczeń  takich  jak  ziemia  roślinna,  odpadki  materiałów
budowlanych itp.

3. Sprzęt
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie.
Roboty  ziemne  można  wykonywać  przy  użyciu  dowolnego  sprzętu.  Sprzęt
wykorzystywany  przez  wykonawcę  powinien  być  sprawny  technicznie  i  spełniać
wymagania techniczne w zakresie BHP.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”.

4. Transport
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Ładunki należy umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć
przed  spadaniem  i  przesuwaniem.  Wszelkie  zanieczyszczenia  lub  uszkodzenia  dróg
publicznych i  dojazdów do terenu budowy Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i  na
własny  koszt.  Sprzęt  wykorzystywany  przez  wykonawcę  do  transportu  powinien  być
sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”.

5. Wykonanie robót

5.1. Wykopy

5.1.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, należy sprawdzić  zgodność  rzędnych
terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać  kontrolny pomiar
sytuacyjnowysokościowy.
W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych.
Wykop pod obiekty budowlane odbiera uprawniony geolog. Koszt odbioru pokrywa
Wykonawca.  W  przypadku  wystąpienia  odmiennych  warunków  gruntowych  od
uwidocznionych w projekcie Wykonawca winien powiadomić  o tym fakcie Inspektora i
Projektanta  oraz  wstrzymać  prowadzenie  robót,  jeżeli  dalsze  ich  prowadzenie  może
wpłynąć na bezpieczeństwo konstrukcji lub robót.
Zgodę na wznowienie robót wydaje Inspektor po przedłożeniu przez Wykonawcę:
-  opinii  geologa  co  do  sposobu  dalszego  prowadzenia  robót  budowlanych  oraz  po
wprowadzeniu przez projektanta ewentualnych zmian konstrukcyjnych

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopów
Wykopy nieobudowane ze skarpami
Wykopy  nieobudowane  można  wykonywać  do  głębokości  4,0m  od  poziomu  terenu
otaczającego wykop.
Dopuszcza się stosowanie następujących bezpiecznych nachyleń skarp:
- w gruntach spoistych o nachyleniu 2:1
- w gruntach mało spoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
- w gruntach niespoistych (piaski, żwiry, pospółki) o nachyleniu 1:1,5
W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące
zabezpieczenia:
- w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3-krotnej
głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć



spadki umożliwiające odpływ wód opadowych
- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinny być
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń
- stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych
czynników
-  skarpy  nasypu  należy chronić  przez  ułożenie  na  nich  geowłókniny  lub  czarnej  folii
budowlanej
Wykopy obudowane
Wszystkie wykopy o ścianach pionowych i głębokości powyżej jednego metra powinny
być  obudowane i rozparte. Należy stosować  elementy obudowy wykopu według normy
PN-B-10736.
Rozstaw rozparcia lub rozparcia powinien być dostosowany do występujących warunków.
Należy prowadzić ciągłą kontrolę stanu obudowy, w szczególności rozparcia ścian.

5.1.3. Tolerancje wykonywania robót ziemnych
± 15cm – dla wymiarów wykopów/nasypów w planie
± 2cm – dla ostatecznej rzędnej dna wykopów
± 10% – dla nachylenia skarp wykopów i nasypów

5.1.4. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów
Wykopy  pod  obiekty  powinny  być  wykonywane  bez  naruszania  naturalnej  struktury
gruntu.  Warstwa  gruntu  o  grubości  20cm  położona  nad  projektowanym  poziomem
posadowienia  powinna  być  usunięta  bezpośrednio  przed  wykonaniem  fundamentu  lub
podsypki.  W  przypadku  przegłębienia  wykopu  poniżej  przewidzianego  poziomu  a
zwłaszcza  poniżej  projektowanego  poziomu  posadowienia  należy  porozumieć  się  z
Inspektorem celem podjęcia odpowiednich decyzji.

5.1.5. Odwodnienie wykopów
Wykonawca  robót  powinien  wykonać  instalację,  która  zapewni  odprowadzenie  wód
gruntowych i opadowych poza obszar wykopu.
Niedopuszczalnym jest pompowanie wody wprost z wykopu.

5.2. Warunki wykonania wykopu pod warstwy podbudowy
- układanie warstw podbudowy powinno nastąpić  bezpośrednio po zakończeniu prac w
wykopie i odbiorze wykopu przez geologa
-  Wykonawca  może  przystąpić  do  układania  podbudowy  po  uzyskaniu  zezwolenia
Inspektora, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
- przed rozpoczęciem układania warstw podbudowy dno wykopu na głębokości podłoża
0,2m  powinno  posiadać  wskaźnik  zagęszczania  gruntu  nie  mniejszy  niż  Is=1,00.  Na
głębokości podłoża od 0,2m do 1,2m powinno posiadać wskaźnik zagęszczania gruntu nie
mniejszy  niż  Is=0,97.  Natomiast  poniżej  głębokości  podłoża  1,2m  powinno  posiadać
wskaźnik zagęszczania gruntu nie mniejszy niż Is=0,95
-  badanie  wskaźnika  zagęszczenia  gruntu  należy  wykonać  sondą  dynamiczną  typu
ciężkiego

6. Kontrola jakości robót
Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach od 5.1 do 5.2.
Sprawdzenie  i  odbiór  robót  ziemnych  powinny  być  wykonane  zgodnie  z  normami
wyszczególnionymi w punkcie 9.



6.1. Wykopy
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny
obejmować:
- zgodność wykonania robót z dokumentacją
- prawidłowość wytyczenia robót w terenie
- przygotowanie terenu
- rodzaj i stan gruntu w podłożu
- sposób i jakość zagęszczenia
- wymiary wykopów
- zabezpieczenie i odwodnienie wykopów

6.2. Wykonanie podkładów
Sprawdzeniu podlega:
- przygotowanie podłoża
- materiał użyty na podkład
- grubość i równomierność warstw podkładu
- sposób i jakość zagęszczenia

7. Odbiór robót
Wszystkie roboty ziemne podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
Wymagania dotyczące odbiorów podano w ST „Wymagania ogólne”.

8. Podstawa płatności
Wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”.
Cena za 1m3

 wykonania wykopów, nasypów, podsypek i zasypek obejmuje:
-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze
-oznakowanie robót
-wyznaczenie zarysów
-wykonanie i rozebranie umocnień ścian wykopów
-odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład
-odwodnienie wykopów
-utrzymanie wykopów
-przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań
-wykonanie a następnie rozebranie dróg dojazdowych
-dowiezienie – dostarczenie materiałów do wykonania podsypek i zasypek
-uformowanie i zagęszczenia podsypek i obsypek
-plantowanie, oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót

9. Przepisy związane

9.1. Normy
- PN-86/B-02480 – Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.
- PN-B-04452:2002 – Geotechnika. Badania polowe
- PN-88/B-04481 – Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
- PN-B-06050:1999 – Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne
- PN-S-02205:1998 – Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
- PN-EN13252:2002 – Geotekstylia i wyroby pokrewne.
-  PN-B-11111:1996  –  Kruszywa  mineralne.  Kruszywa  naturalne  do  nawierzchni
drogowych.
Żwir i mieszanka.



- PN-B- 87-01100 – Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy, określenia.
- BN-77-8931-12 – Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntu
9.2. Inne dokumenty
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2003r Nr 207,
poz.
2016 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004roku o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r Nr 92,
poz. 881)
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002r, Nr 166,
poz.
1360 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001roku o odpadach (Dz.U. z 2001 roku Nr 62 poz. 628 z
późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001roku Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2001 roku Nr
62 poz. 627 z późniejszymi zmianami)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

BUDOWA BOISKA - PODBUDOWY
I NAWIERZCHNIE

SPIS ZAWARTOŚCI
1.Korytowanie i profilowanie podłoża
2.Wymagania ogólne dla kruszyw
3.Podbudowa
4.Betonowe obrzeża
5.Nawierzchnia syntetyczna i wyposażenie boiska

01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem koryta i profilowaniem
i zagęszczaniem podłoża gruntowego pod boiska

1.2. Zakres stosowania ST
Szczeg6lowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót jak w pkt.l .1

1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z wykonaniem
-koryta i wywiezieniem nadmiaru ziemi
-profilowanie i zagęszczanie podłoża pod nawierzchnie boiska



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

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

2. MATERIAŁY
Nie występują.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST “Wymagania ogólne”

3.2. Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
- równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; Inżynier może
dopuścić wykonanie koryta i profilowanie podłoża z zastosowaniem spycharki z
lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,
- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt),
- walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych.
Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości
gruntu podłoża.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST “Wymagania ogólne”

4.2. Wywóz ziemi na odległość ustalona przez Wykonawcę

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST “Wymagania ogólne”

5.2. Warunki przystąpienia do robót
Wykonawca powinien przystąpić  do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia
podłoża  bezpośrednio  przed  rozpoczęciem  robót  związanych  z  wykonaniem  warstw
nawierzchni.  Wcześniejsze  przystąpienie  do  wykonania  koryta  oraz  profilowania
i  zagęszczania  podłoża,  jest  możliwe  wyłącznie  za  zgodą  Inżyniera,  w  korzystnych
warunkach  atmosferycznych.  W  wykonanym  korycie  oraz  po  wyprofilowanym  i
zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio
z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

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



powinny być wcześniej przygotowane.
Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w
inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno
umożliwiać  naciągnięcie  sznurków  lub  linek  do  wytyczenia  robót  w  odstępach  nie
większych  niż  co  10  metrów.  Rodzaj  sprzętu,  a  w  szczególności  jego  moc  należy
dostosować  do  rodzaju  gruntu,  w  którym  prowadzone  są  roboty  i  do  trudności  jego
odspojenia.  Koryto  można  wykonywać  ręcznie,  gdy  jego  szerokość  nie  pozwala  na
zastosowanie  maszyn,  na  przykład  na  poszerzeniach  lub  w  przypadku  robót  o  małym
zakresie. Sposób wykonania musi być zaakceptowany przez Inżyniera. Grunt odspojony w
czasie  wykonywania  koryta  powinien  być  wykorzystany  zgodnie  z  ustaleniami
dokumentacji  projektowej  i  ST,  tj.  wbudowany w nasyp  lub  odwieziony na  odkład  w
miejsce wskazane przez Inżyniera. Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać
zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 5.4.

5.4. Profilowanie i zagęszczanie podłoża
Przed  przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być  oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczeń.  Po oczyszczeniu powierzchni  podłoża należy sprawdzić,  czy istniejące
rzędne  terenu  umożliwiają  uzyskanie  po  profilowaniu  zaprojektowanych  rzędnych
podłoża.  Zaleca się,  aby rzędne terenu  przed profilowaniem były o  co najmniej  5  cm
wyższe niż projektowane rzędne podłoża.
Jeżeli  powyższy warunek nie jest  spełniony i  występują  zaniżenia poziomu w podłożu
przewidzianym do profilowania,  Wykonawca powinien spulchnić  podłoże na głębokość
zaakceptowaną  przez  Inżyniera,  dowieźć  dodatkowy  grunt  spełniający  wymagania
obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych
rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę Do profilowania podłoża należy stosować
równiarki.  Ścięty grunt  powinien  być  wykorzystany w robotach  ziemnych  lub  w  inny
sposób  zaakceptowany przez  Inżyniera.  Bezpośrednio  po  profilowaniu  podłoża  należy
przystąpić do jego zagęszczania zgodnie z ST cz.2. Roboty ziemne, punkt 5.2. Warunki
wykonania wykopu pod warstwy podbudowy.
Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [5].
Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności
optymalnej z tolerancją od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża
Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym
stanie. Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża
nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw
nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na
przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Jeżeli
wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania
kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu
podłoża  Inżynier  oceni  jego  stan  i  ewentualnie  zaleci  wykonanie  niezbędnych napraw.
Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na
własny koszt.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST “Wymagania ogólne”



6.2. Badania w czasie robót

6.2.1.Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość  oraz  zakres  badań  i  pomiarów  dotyczących  cech  geometrycznych  i
zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża podaje tablica 1. Tablica 1. Częstotliwość
oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego podłoża
Lp I
Wyszczególnienie badań i pomiarów
Minimalna częstotliwość badań i pomiarów
Szerokość koryta 10 razy na 1km
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 25mw osi jezdni i  na jej  krawędziach dla autostrad i dróg
ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg
6 Ukształtowanie osi w planie co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad i
dróg ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg
7 Zagęszczenie, wilgotność  gruntu podłoża w 2 punktach na dziennej działce roboczej,
lecz nie rzadziej niż raz na 600 m2

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

6.2.2.Szerokość koryta (profilowanego podłoża)
Szerokość  koryta  i  profilowanego  podłoża  nie  może  różnić  się  od  szerokości
projektowanej o więcej niż +10 cm - 5cm.

6.2.3.Równość koryta (profilowanego podłoża)
Nierówności  podłużne  koryta  i  profilowanego  podłoża  należy mierzyć  4-metrową  łatą
zgodnie z normą BN-68/8931-04 [4].
Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą.
Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm.

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

6.2.5.Rzędne wysokościowe
Różnice  pomiędzy  rzędnymi  wysokościowymi  koryta  lub  wyprofilowanego  podłoża
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 ± 3
cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub więcej niż ± 5 cm dla pozostałych dróg.

6.2.7.Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża)
Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-12
[5]
Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-067l4-17 [2].
Wilgotność  gruntu podłoża powinna być  równa wilgotności  optymalnej  z  tolerancją  od
-20% do + 10%.



6.3.Zasady  postępowania z  wadliwie  wykonanymi  odcinkami  koryta  (promowanego
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 OST “Wymagania ogólne”

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST “Wymagania ogólne”
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 OST “Wymagania ogólne”

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplanowaniem,
- załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład
lub nasyp,
- profilowanie dna koryta lub podłoża,
- zagęszczenie,
- utrzymanie koryta lub podłoża,
-  przeprowadzenie  pomiarów  i  badań  laboratoryjnych,  wymaganych  w  specyfikacji
technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy
I. PN-B-0448 I Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
2. PN-/B-067 14-17Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności
3.  BN-64/8931-02 Drogi  samochodowe.  Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni
podatnych i podłoża przez obciążenie płytą
4. BN-68/893 l-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu



02 PODBUDOWA Z KRUSZYW - WYMAGANIA OGÓLNE

1. WSTĘP

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

1.2. Zakres stosowania OST
Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót jak w pkt.1.l.

1.3. Zakres robót objętych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonywaniem podbudów kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 [21] i
obejmują OST:
- Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
- Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,
Podbudowę z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje się, zgodnie z ustaleniami
podanymi  w  dokumentacji  projektowej,  jako  podbudowę  pomocniczą  i  podbudowę
zasadniczą wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych 

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1.Stabilizacja  mechaniczna -  proces  technologiczny,  polegający  na  odpowiednim
zagęszczeniu w optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2.Pozostałe  określenia  podstawowe są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OST “Wymagania ogólne” pkt 1 .4 oraz
w OST dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie:
Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,

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

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST
“Wymagania ogólne”

2.2. Rodzaje materiałów
Materiały stosowane do wykonania podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
podano w OST dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów:
Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,



Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,

2.3. Wymagania dla materiałów

2.3.1. Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-067l4-l5 [3] powinna leżeć między
krzywymi  granicznymi pól  dobrego  uziarnienia  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.

2.3.3. Materiał na warstwę odsączającą
Na warstwę odsączającą stosuje się:
- żwir i mieszankę wg PN-B-l 1111 [14],
- piasek wg PN-B-I 1113 [16].

2.3.4. Materiał na warstwę odcinającą
Na warstwę odcinającą stosuje się:
- piasek wg PN-B-I 1113 [16],
- miał wg PN-B-1l112 [I 5],

3. SPRZĘT

3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST “Wymagania ogólne”

3.2. Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  podbudowy  z  kruszyw  stabilizowanych
mechanicznie powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
a)mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę.
Mieszarki  powinny  zapewnić  wytworzenie  jednorodnej  mieszanki  o  wilgotności
optymalnej,
b)równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki,
c)walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania.
W miejscach trudno dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki
mechaniczne lub małe walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST “Wymagania ogólne”

4.2 Transport materiałów
Kruszywa  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  w  warunkach
zabezpieczających  je  przed  zanieczyszczeniem,  zmieszaniem  z  innymi  materiałami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/673 l-08 [24].
Transport pozostałych materiałów powinien odbywać  się  zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.



5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST “Wymagania ogólne”

5.2. Przygotowanie podłoża
Podłoże pod podbudowę powinno spełniać wymagania określone w OST “Koryto wraz z
profilowaniem i zagęszczeniem podłoża” i OST “Roboty ziemne”. Podbudowa powinna
być  ułożona  na  podłożu  zapewniającym  nieprzenikanie  drobnych  cząstek  gruntu  do
podbudowy.
Paliki  i  szpilki  do  prawidłowego  ukształtowania  podbudowy  powinny  być  wcześniej
przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny być  ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi
drogi, lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera.
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek
do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10m.

5.3.Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszankę  kruszywa  o  ściśle  określonym  uziarnieniu  i  wilgotności  optymalnej  należy
wytwarzać w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki.
Ze  względu na konieczność  zapewnienia jednorodności  nie dopuszcza się  wytwarzania
mieszanki  przez  mieszanie  poszczególnych  frakcji  na  drodze.  Mieszanka  po
wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki
sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4.Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej,
aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej.
Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu.
Warstwa  podbudowy  powinna  być  rozłożona  w  sposób  zapewniający  osiągnięcie
wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z więcej
niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona
z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy
każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inżyniera.
Wilgotność  mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać  wilgotności
optymalnej,  określonej  według próby Proctora,  zgodnie z PN-B-04481 [1]  (metoda H).
Materiał  nadmiernie  nawilgocony,  powinien  zostać  osuszony  przez  mieszanie  i
napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej
wartości,  mieszanka  powinna  być  zwilżona  określoną  ilością  wody  i  równomiernie
wymieszana.  W  przypadku,  gdy  wilgotność  mieszanki  kruszywa  jest  wyższa  od
optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć.
Wskaźnik  zagęszczenia  podbudowy  wg  BN-77/8931-12  [29]  powinien  odpowiadać
przyjętemu poziomowi wskaźnika nośności podbudowy

5.5. Odcinek próbny
Jeżeli w ST przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3
dni przed rozpoczęciem robót, Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu:
- stwierdzenia czy sprzęt budowlany do mieszania, rozkładania i zagęszczania kruszywa
jest właściwy,



-  określenia  grubości  warstwy  materiału  w  stanie  luźnym,  koniecznej  do  uzyskania
wymaganej grubości warstwy po zagęszczeniu,
- określenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego
wskaźnika zagęszczenia.
Na  odcinku  próbnym  Wykonawca  powinien  użyć  takich  materiałów  oraz  sprzętu  do
mieszania, rozkładania i zagęszczania, jakie będą stosowane do wykonywania podbudowy.
Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400 do 800 m2.
Odcinek  próbny  powinien  być  zlokalizowany  w  miejscu  wskazanym  przez  Inżyniera.
Wykonawca może przystąpić  do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka
próbnego przez Inżyniera.

5.6. 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 OST “Wymagania ogólne”

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  powinien  wykonać  badania  kruszyw
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu
akceptacji materiałów. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości określone w
pkt 2.3 niniejszej OST.

6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
 Częstotliwość oraz zakres badań podano w tablicy

6.3.2. Uziarnienie mieszanki
Uziarnienie mieszanki powinno być  zgodne z wymaganiami.  Próbki należy pobierać  w
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 [1] (metoda li), z tolerancją+I0% -20%.
Wilgotność należy określić według PN-B-067 14-17 [5].

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 [30]. W przypadku,
gdy przeprowadzenie badania  jest  niemożliwe ze względu na  gruboziarniste  kruszywo,
kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, wg BN-64/893 I-02
[27] i nie rzadziej niż raz na 5000 m2, lub według zaleceń Inżyniera.
Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy
stosunek wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od
2,2 dla każdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

6.3.5. Właściwości kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt.
2.3.2.
Próbki do 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 2.



Tablica  2.  Częstotliwość  oraz  zakres  pomiarów  wykonanej  podbudowy  z  kruszywa
stabilizowanego mechanicznie

6.4.2. Szerokość podbudowy
Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10
cm,-5 cm. Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od
szerokości  warstwy  wyżej  leżącej  o  co  najmniej  25  cm  lubo  wartość  wskazaną  w
dokumentacji projektowej.

6.4.3. Równość podbudowy
Nierówności  podłużne  podbudowy  należy  mierzyć  4-metrową  łatą  lub  planografem,
zgodnie z BN-68/893 l-04 [28].
Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą.
Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać:
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

– 20 mm dla podbudowy pomocniczej.
–

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z
dokumentacją projektowa, ztolerancją±0,5 %.

6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi
projektowanymi nie powinny przekraczać + I 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 i ulepszonego podłoża
Grubość podbudowy nie może się różnić od grubości projektowanej o więcej niż:
- dla podbudowy zasadniczej ± 10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.8. Nośność podbudowy
- moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02 [27]
- ugięcie sprężyste wg BN-70/8931-06 [29]

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.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST “Wymagania ogólne”

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

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST “Wymagania ogólne” Roboty uznaje się za
zgodne  z  dokumentacją  projektowa,  SST  i  wymaganiami  Inżyniera,  jeżeli  wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy platności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST “Wymagania ogólne”

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Zakres czynności objętych ceną jednostkową 1 m2 podbudowy z kruszywa tabilizowanego
mechanicznie,  podano  w  OST:  D-04.04.01  Podbudowa  z  kruszywa  naturalnego
stabilizowanego  mechanicznie,  D-04.04.02  Podbudowa  z  kruszywa  łamanego
stabilizowanego  mechanicznie,  D-04.04.03  Podbudowa  z  żużla  wielkopiecowego
stabilizowanego mechanicznie.

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-ł5 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego
4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn
5. PN-B-067 14-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności
6. PN-B-067 14-18 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-067 14-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
II. 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-0673 1 Żużel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane i drogowe.

Badania techniczne
14. PN-B-l  1111 Kruszywa mineralne.  Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Żwir i mieszanka
15. PN-B-I 1112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych
16. PN-B-l 1113 Kruszywa mineralne.  Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek
17.  PN-B-19701  Cement.  Cement  powszechnego  użytku.  Skład,  wymagania  i  ocena
zgodności
18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego
19. PN-B-30020 Wapno
20. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw
21.  PN-S-O6102  Drogi  samochodowe.  Podbudowy  z  kruszyw  stabilizowanych
mechanicznie
22. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego
23. PN-S-96035 Popioły lotne
24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
25. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni
drogowych
26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego
27. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni
podatnych i podłoża przez obciążenie płytą
28. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą
29.  BN-70/8931-06  Drogi  samochodowe.  Pomiar  ugięć  podatnych  ugięciomierzem
belkowym
30. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
I. 31. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM -
Warszawam1997

03  PODBUDOWA  Z  KRUSZYWA  ŁAMANEGO  STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE

I .WSTĘP

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



1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót jak w pt.1.1 Zakres robót objętych ST Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem podbudowy z
kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.
Ustalenia zawarte są w OST “Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne”

1.3.Zakres robót:
Podbudowa z kruszywa kamiennego, łamanego, frakcja 31.5-63.0mm - warstwa dolna o
grubości po zagęszczeniu 15 cm Podbudowa z kruszywa kamiennego, łamanego, frakcja 8-
16mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 5 cm
Warstwa wyrównująca,  miał  kamienny,  frakcja  4-8mm - warstwa górna  o  grubości  po
zagęszczeniu 4 cm

1.4 Określenia podstawowe

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

1.4.2.  Pozostałe  określenia  podstawowe są  zgodne  z  obowiązującymi,
odpowiednimipolskimi normami oraz z definicjami podanymi w “,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogólne”

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST “Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogólne”

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST
“Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne”

2.2. Rodzaje materiałów
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie
powinno być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub
kamieni  narzutowych  i  otoczaków albo  ziaren  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
Uziarnienie  kruszywa  powinno  być  zgodne  z  wymaganiami  podanymi  w  OST
“Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne”

2.3.2. Właściwości kruszywa
Kruszywo  powinno  spełniać  wymagania  określone  w  OST  “Podbudowa  z  kruszyw.
Wymagania ogólne”



3. SPRZĘT
Wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  OST  “Podbudowa  z  kruszyw.  Wymagania
ogólne”

4.TRANSPORT
Wymagania  dotyczące  transportu  podano w OST “Podbudowa z  kruszyw.  Wymagania
ogólne”

5.WYKONANIE ROBOT
Ogólne  zasady  wykonania  robót  podano  w OST “Podbudowa  z  kruszyw.  Wymagania
ogólne”

5.2.Przygotowanie podłoża
Przygotowanie  podłoża  powinno  odpowiadać  wymaganiom  określonym  w  OST
“Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne”

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

5.4.Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa
Ustalenia dotyczące rozkładania i zagęszczania mieszanki podano w OST “Podbudowa
z kruszyw. Wymagania ogólne”

5.5.Odcinek próbny
O ile przewidziano to w ST, Wykonawca powinien wykonać odcinki próbne, zgodnie
z zasadami określonymi w OST “Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne”

5.6. Utrzymanie podbudowy
Utrzymanie podbudowy powinno odpowiadać wymaganiom określonym w
“Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne”

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w “Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogólne”

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw, zgodnie
z ustaleniami “Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne”.

6.3. Badania w czasie robót
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów kontrolnych w czasie robót podano w OST
‚“Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne”



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

6.5. Równość warstwy
Nierówności podłużne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć 4 metrową łatą
zgodnie z normą BN-68/8931-04 [7].
Nierówności poprzeczne warstwy odcinającej  i  odsączającej  należy mierzyć  4 metrową
łatą. Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm.

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

6.7. Rzędne wysokościowe
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie
powinny przekraczać +1 cm i -2 cm.

6.8. Grubość warstwy
Grubość  warstwy  powinna  być  zgodna  z  określoną  w  dokumentacji  projektowej  z
tolerancją +1 cm, -2cm. Jeżeli warstwa, ze względów technologicznych, została wykonana
w  dwóch  warstwach,  należy  mierzyć  łączną  grubość  tych  warstw.  Na  wszystkich
powierzchniach  wadliwych  pod  względem  grubości  Wykonawca  wykona  naprawę
warstwy  przez  spulchnienie  warstwy  na  głębokość  co  najmniej  10  cm,  uzupełnienie
nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównanie i ponowne zagęszczenie.
Roboty  te  Wykonawca  wykona  na  własny  koszt.  Po  wykonaniu  tych  robót  nastąpi
ponowny  pomiar  i  ocena  grubości  warstwy,  według  wyżej  podanych  zasad  na  koszt
Wykonawcy.

6.9. Zagęszczenie warstwy
Wskaźnik zagęszczenia warstwy odcinającej i odsączającej, określony wg BN-77/893 1-12
[8] nie powinien być mniejszy od 1,00.
Jeżeli  jako  kryterium  dobrego  zagęszczenia  warstwy  stosuje  się  porównanie  wartości
modułów  odkształcenia,  to  wartość  stosunku  wtórnego  do  pierwotnego  modułu
odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 [6], nie powinna być większa
od 2,2. Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczenia należy badać według PN-B-067!4-17
[2].  Wilgotność  kruszywa  powinna  być  równa  wilgotności  optymalnej  z  tolerancją  od
-20% do +10%.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1.Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w “Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogólne”.

7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2(metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy
z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.



8.ODBIOR ROBOT
Ogólne zasady odbioru robót podano w “Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne”

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w “Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogólne”

9.2.Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m2 podbudowy obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robót,
- sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża,
- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą
- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
- rozłożenie mieszanki,
- zagęszczenie rozłożonej mieszanki,
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji
technicznej,
- utrzymanie podbudowy w czasie robót.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy i przepisy związane podano w “Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne”

04 BETONOWE OBRZEŻA NAWIERZCHNI

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem betonowego obrzeża na
zakończeniu nawierzchni boisk.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót jak w pt. 1.1

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

1.4. Określenia podstawowe

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

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi



polskimi normami i definicjami podanymi w OST “Wymagania ogólne”

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

2.MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano
w OST “Wymagania ogólne”
2.2. Stosowane materiały

2.2.2. Obrzeża betonowe 8x30

2.2.3. Materiały na lawę i do zaprawy
Żwir do wykonania ławy powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-1 1111 [5], a piasek
-wymaganiom PN-B-l 1113 [6].
Materiały do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiadać wymaganiom podanym
w OST “Krawężniki betonowe”

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST “Wymagania ogólne”

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 OST “Wymagania ogólne”

4.2. Transport obrzeży betonowych
Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami
transportu po osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości
projektowanej. Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i
uszkodzeniami w czasie transportu.

4.3. Transport pozostałych materiałów
Transport pozostałych materiałów podano w OST “Krawężniki betonowe”.

5.WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST “Wymagania ogólne”

5.2.Wykonanie koryta



Koryto  pod  podsypkę  (ławę)  należy wykonywać  zgodnie z  PN-B-06050 [1].  Wymiary
wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości
dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. 

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

5.4. Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych
Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać  na wykonanym podłożu w miejscu i ze
światłem (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.
Spoiny  nie  powinny  przekraczać  szerokości  I  cm.  Należy  wypełnić  je  piaskiem  lub
zaprawą cementowo-piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i
zmyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST “Wymagania ogólne”

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  powinien  wykonać  badania  materiałów
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzeży chodnikowych i przedstawić  wyniki
tych badań Inżynierowi do akceptacji.
Sprawdzenie  wyglądu  zewnętrznego  należy  przeprowadzić  na  podstawie  oględzin
elementu  przez  pomiar  i  policzenie  uszkodzeń  występujących  na  powierzchniach  i
krawędziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary długości i głębokości
uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością
do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PNB-1002! [4].
Sprawdzenie  kształtu  i  wymiarów elementów należy przeprowadzić  z  dokładnością  do
1mm przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z wymaganiami
tablicy I  i  2.  Sprawdzenie  kątów prostych  w narożach  elementów wykonuje  się  przez
przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1mm.
Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone w
normach podanych dla odpowiednich materiałów wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robót
W czasie robót należy sprawdzać wykonanie:
a)koryta pod podsypkę (ławę) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
b)podłoża z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (ławy) ze żwiru lub piasku -
zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,
c)ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, 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,
- wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite 
wypełnienie badanej spoiny na pełną głębokość.

7.OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST “Wymagania ogólne”

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarowąjest m (metr) ustawionego betonowego obrzeża
chodnikowego.

8.ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST “Wymagania ogólne”
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektowa, 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:
- wykonane koryto,
- wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST “Wymagania ogólne”

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m betonowego obrzeża chodnikowego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiałów,
- wykonanie koryta,
- rozścielenie i ubicie podsypki,
- ustawienie obrzeża
- wypełnienie spoin,
- obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża,
- wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykły
3. PN-B-0671 I Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw
4. PN-B-1002! Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
5.  PN-B-l  1111  Kruszywo  mineralne.  Kruszywa  naturalne  do  nawierzchni  drogowych.
Żwir i mieszanka



6.  PN-B-1 1113 Kruszywo mineralne.  Kruszywa naturalne  do nawierzchni  drogowych.
Piasek
7.  PN-B-1970!  Cement.  Cement  powszechnego  użytku.  Skład,  wymagania  i  ocena
zgodności
8. BN-80/6775-03/ Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,
parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania
9. BN-80/6775-031 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,
parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża.

05 NAWIERZCHNIE SYNTETYCZNE BOISKA I WYPOSAŻENIE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni syntetycznej boiska

1.2. Zakres stosowania
Niniejsza  specyfikacja  techniczna  będzie  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót w punkcie 1.1

1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót w zakresie
wymiany naturalnej nawierzchni trawiastej na nawierzchnię z trawy syntetycznej

1.4. Określenia podstawowe
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w STO “Wymagania ogólne”

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STO “Wymagania ogólne”

2.MATERIAŁY

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST
“Wymagania ogólne”

2.2.Materiały na boisko z nawierzchni syntetycznej:

Charakterystyka nawierzchni ze sztucznej trawy:
System  nawierzchni  składa  się  z  trzech  elementów:  sztuczna  trawa,  mata  elastyczna,
wypełnienie.  Konstrukcja to prefabrykowana mata elastyczna tzw. shockpad o grubości
min. 20 mm ułożona bezpośrednio na podbudowie kamiennej. Na macie instalowana jest
sztuczna  trawa  o  wysokości  włókna  45  mm.  Ze  względu  na  dużą  intensywność
użytkowania przyszłego boiska należy zastosować sztuczną trawę o wysokich parametrach
użytkowych. Trawa musi być zasypana piaskiem kwarcowym i granulatem gumowym typu
granulat gumowy TPE (-S, -V)  lub EPDM.  



Minimalne parametry techniczne dla nawierzchni:
Typ włókna Kombinacja dwóch rodzajów włókien w 

jednym pęczku: monofilowych i 
fibrylowanych; 
2 włókna monofilowe i 1 fibrylowane w 
jednym pęczku ; trzy różne kolory włókien; 
w sumie 14  włókien w jednym pęczku

Wysokość włókna min. 45mm, nie więcej niż 50mm
Gęstość - Ilość włókien min. 140 000 włókien/m2
Ilość pęczków min. 15 000/m2
Dtex min.  17 500
Całkowita waga nawierzchni min. 2 350 gr/m2
Grubość włókna monofilowego Min. 320 mikron
Grubość włókna fibrylowanego Min. 115 mikron
Wytrzymałość  na  wyrywanie  pęczków  (po
postarzeniu)

Min. 48 N 

Kształt włókna Włókno monofilowe musi posiadać specjalny
profil  np.  kształt  litery  S,  C,  V,  owalny,
diamentu  lub  inny  zapewniający sztywność
włókna

Wypełnienie nawierzchni Granulat  gumowy  TPE/TPV  lub  EPDM,
piasek kwarcowy

Nawierzchnia   układana  na  macie
elastycznej,  prefabrykowanej  (shockpad)  o
grubości:

min. 20 mm

W celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom 
określonym przez Zamawiającego w niniejszej specyfikacji należy załączyć do oferty 
przetargowej następujące dokumenty:
Dokument wydany przez podmiot tj. laboratorium sportowe rekomendowanego przez FIFA
(lista aktualnie rekomendowanych laboratoriów dostępna na www.fifa.com) uprawniony
do  kontroli  jakości.  Załączony  dokument  musi  potwierdzać,  że  oferowana  przez
wykonawcę nawierzchnia sportowa (trawa syntetyczna) posiada parametry techniczne nie
gorsze od wymaganych;
Atest PZH na nawierzchnię sztuczna trawa, 
Atest PZH na granulat gumowy, 
dokument  potwierdzający,  że  Producent  trawy  posiadał  status  FIFA  PREFERRED
PRODUCER (FPP) – Preferowany Producent FIFA
wyniki z badań laboratorium sportowego rekomendowanego przez FIFA,  potwierdzające
iż  oferowany system nawierzchni (trawa, zasyp i mata) spełnia wymogi standardu min.
FIFA Quality (wg nowego podręcznika 2015)
certyfikat min. FIFA Quality (wg FIFA Manual 2015) na oferowany system (trawa, mata,
zasyp)
Kartę  techniczną  potwierdzoną  przez  producenta,  zawierającą  szczegółową
charakterystykę i parametry techniczne nawierzchni, 
autoryzacja producenta nawierzchni ze sztucznej trawy, wystawiona dla Wykonawcy na
realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na
tą nawierzchnię, 
Próbkę trawy syntetycznej o wymiarach 20x30cm z etykietą producenta



2.4.Urządzenia boiskowe

2.4.1  Profesjonalna aluminiowa bramka piłkarska o wymiarach 7,32 x 2,44m, z siatką  i
odciągami. Tulejowana, mocowana w fundamentach betonowych demontowalna. Światło
bramki  wykonane  z  profilu  aluminiowego  o  przekroju  owalnym  z  wewnętrznym
użebrowaniem  przeciwdziałającym  odkształceniom.  Z  wymiennymi,  odpornymi  na
warunki atmosferyczne zapinkami oraz zaczepami siatki i elementami złącznymi.
Bramki  do  piłki  nożnej pełnowymiarowe  treningowe  przenośne  są  wykonane
z  specjalnego  profilu  aluminiowego  owalnego  120/100  z  podwójnymi  żebrami
wzmacniającymi,   Bramka  jest  przystosowana  do  montażu  na  podłożu  płaskim,
z jednoczesnym zamocowaniem do osadzonych w podłożu uchwytów. Głębokość bramki
wynosi(wymiary  siatki)  120  cm  górą,  150  cm  dołem.  Łuki  bramek  są  składane,  co
umożliwia ich składanie do magazynowania wraz z siatką.  
Mocowanie bramek do boiska za pomocą specjalnych tuleji
- Certyfikat uprawniający do oznaczania znakiem bezpieczeństwa „B”
- Zgodność z normą PN-EN 748
Ilość: 2 zestawy.

2.4.2 Piłkochwyt  wysokości  6,0m  i  8,0m  wykonany z  polipropylenu  składający  się  z
słupków  aluminiowych  100x100x4mm  do  mocowania  piłkochwytów  na  boiska
zewnętrzne,  z  tuleją.  Stężeniami  górnymi,  profil  60x40mm.  Zastrzałami,  okuciami
montażowymi  siatki  (linki  stalowe,  karabińczyki  stalowe).  Okucia  montażowe  siatki
(haczyki tworzywowe).
Siatka ochronna, fi 5,0mm, oczko 100x100mm, kolor: zielony
Ogrodzenie  łączone  w  postaci  ogrodzenia  panelowego  oraz  piłkochwytu  na  słupkach
stalowych  z  siatką  nylonową  ograniczające  teren  boiska  przed  wtargnięciem
niepożądanych osób oraz zabezpieczenie przed opuszczeniem piłki z strefy boiska. Łączna
wysokość takiego zestawy ma wynieść co najmniej 8m wysokości ponad zaprojektowany
poziom terenu przy ogrodzeniu.
- Certyfikat uprawniający do oznaczania znakiem bezpieczeństwa „B”

2.4.3 Trybuna zadaszona

Rozstaw osiowy siedzisk 500 mm

Typ siedziska
Siedziska z średnim opraciem H=24 cm, typ  SO24

Siedziska z wysokim oparciem H= 32 cm, typ WO32

Różnica poziomów miedzy 
podestami

280 mm

Wysokość stopni pośrednich 140 mm

Wykończenie stopni Kratka podestowa typu VEMA

Szerokość wejść >120 cm

Wykończenie powierzchni 
części metalowych

Cynkowanie ogniowe

Kolor barierek Standartowy

Materiały podestu Kratka podestowa typu VEMA 

Maksymalne obciążenie 
użytkowe podestu

Wg normy PN-EN 13200-1 „Obiekty widowiskowe – Część 1: Wymagania
dotyczące projektowania widowni -- Wyszczególnienie”

Materiał pokrycia dachowego -
połać górna

Płyta poliwęglanowa komorowa
 

Materiał połaci dolnej Płyta poliwęglanowa komorowa



2.4.4 Ławki rezerwowych

Ławki  dla  graczy  rezerwowych  dł  8m  umożliwiająca  siedzenie  16  graczom.  Ławka
zadaszona w postaci wiaty, zadaszenie bezbarwne z poliwęglanu litego.

3.SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STO “Wymagania ogólne”.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST “Wymagania ogólne”

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w STO “Wymagania ogólne”

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STO “Wymagania ogólne”

7.OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STO “Wymagania ogólne”

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

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.I. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STO “Wymagania ogólne”

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



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

CZ. 4. – ZAGOSPODAROWANIE TERENU

SPIS ZAWARTOŚCI
1.Ogrodzenie boisk
2. Zieleń, trawniki

01 OGRODZENIE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót związanych z montażem ogrodzenia terenu boisk

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza  specyfikacja  techniczna  będzie  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wpunkcie 1.1

1.3. Zakres robót objętych ST

1.3.1. Wykonanie ogrodzenia wys. 6,0m i 1,5m

1.3.2. Wykonanie furtki ok. 1,1m

1.4. Określenia podstawowe
Pozostałe określenia podstawowe są  zgodne z obowiązującymi,  odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w STO- .Wymagania ogólne”

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

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST
“Wymagania ogólne”

2.2. Stosowane materiały
Materiałami stosowanymi są

2.2.1.. Elementy ogrodzenia:
a) przęsła



b) furtki
Wzdłuż  płyty  boiska  zaprojektowano  budowę  ogrodzenia  o  wysokości  2,0m  i
maksymalnym rozstawie słupków 3,0m. Pod projektowane słupki ocynkowane malowane
w kolorze  zielonym ř101,6x4,0mm wykonać  stopy fundamentowe.  Zamocować  panele
stalowe ogrodzeniowe z drutu ř2,8mm powlekaną w kolorze zielonym o oczkach 5x5cm.

2.2.2. Materiały na cokół ogrodzenia
Stopy fundamentowe pod słupki ogrodzenia o wymiarach 40x40cm o głębokości 150cm
poniżej  poziomu  terenu  z  betonu  B20.  Pomiędzy  słupkami  ułożyć  obrzeża  betonowe
8x30x100cm na ławie betonowej z betonu B10.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STO- Wymagania ogólne”

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STO- Wymagania ogólne”

4.3. Transport pozostałych materiałów
Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/673 1-08 [12].
Kruszywa  można  przewozić  dowolnym  środkiem  transportu,  w  warunkach
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami.
Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo
drobne - przed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w STO „Wymagania ogólne”

5.2.Montaż ogrodzenia
Zgodnie z instrukcją producenta

6. kontrola jakości robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne”

6.2. Sprawdzenie ustawienia słupków i montażu przęseł
a) słupki muszą być ustawione pionowo zgodnie z wytycznymi producenta systemu
b) przęsła zamocowane na śruby i uchwyty zgodnie z systemem ogrodzenia

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST Wymagania ogólne”



7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego krawężnika betonowego.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST 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.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST Wymagania ogólne”

10. przepisy związane

10.1. Normy
1.PN-B-03264  Konstrukcje  betonowe  żelbetowe  i  sprężone.  Obliczenia  statyczne  i
projektowanie
2.PN-B-06250 Beton zwykły
3.PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne
4.PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
5.PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia
6.PN-B-19701  Cement  Cement  powszechnego  użytku.  Skład,  wymagania  i  ocena
zgodności
7.PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
8.PN-H-04623  Ochrona  przed  korozją  Pomiar  grubości  powłok  metalowych  metodami
nieniszczącymi
9.PN-H-04651 Ochrona przed korozją Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej
środowisk
10.PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania
11.PN-H-74220  Rury  stalowe  bez  szwu  ciągnione  i  walcowane  na  zimno  ogólnego
przeznaczenia
12 . PN-H-82200 Cynk
13. PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki
14.  PN-H-84019  Stal  niestopowa  do  utwardzania  powierzchniowego  i  ulepszania
cieplnego. Gatunki
15. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki
16. PN-H-84023-07 Stal określonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki
17. PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do nawęglania. Gatunki
18. PN-H-93010 Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco
19. PN-H-93401 Stal walcowana. Kątowniki równoramienne
20. PN-H-93402 Kątowniki nierównoramienne stalowe walcowane na gorąco
21. PN-H-93403 Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary
22. PN-H-93406 Stal. Teowniki walcowane na gorąco
23. PN-H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na gorąco
24.PN-H-97051 Ochrona przed korozją Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa
do malowania. Ogólne wytyczne



25.PN-H-97053  Ochrona  przed  korozją  Malowanie  konstrukcji  stalowych  Ogólne
wytyczne
26.PN-M-06515 Dźwignice. Ogólne zasady projektowania stalowych ustrojów nośnych
27.PN-M-6901 1 Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach spawanych. Podział i
wymagania
28.PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali 
29.PN-M-69775  Spawalnictwo.  Wadliwość  złączy  spawanych.  Oznaczanie  klasy
wadliwości na podstawie oględzin zewnętrznych
30.PN-M-80006 Zanurzeniowe powłoki cynkowe na drutach stalowych. Badania
31.PN-M-80026 Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia
32.PN-M-80201 Liny stalowe z drutu okrągłego. Wymagania i badania
33.PN-M-80202 Liny stalowe 1 x 7
34.PN-M-82054  Śruby,  wkręty  i  nakrętki  stalowe  ogólnego  przeznaczenia  Ogólne
wymagania i badania
35.PN-M-82054-03 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne śrub i wkrętów
36.PN-ISO-8501-1 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych
produktów. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania nie zabezpieczonych podłoży
stalowych oraz podłoży stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok
37.BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciągnione na zimno. Wymiary
38.BN-89/1076-02 Ochrona przez korozją Powłoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe
na konstrukcjach stalowych, staliwnych i żeliwnych. Wymagania i badania

02 ZIELEŃ- TRAWNIKI

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania
dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z  wykonaniem  trawników  przy
projektowanych boiskach

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót jak w pt.1.1

1.3. Zakres robót objętych ST
Nasadzenia i trawnik przewidziano wokół budynku zaplecza

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1.  Ziemia  urodzajna -  ziemia  posiadająca  właściwości  zapewniające  roślinom
prawidłowy rozwój.

1.4.2.  Materiał  roślinny -  sadzonki  drzew,  krzewów,  kwiatów  jednorocznych  i
wieloletnich.

1.4.3.  Pozostałe  określenia  podstawowe są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w OST “Wymagania ogólne”



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

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST
“Wymagania ogólne”

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 [5], a torf
użyty jako komponent do wyrobu kompostu - PN-G-980 11 [1].
Kompost z kory drzewnej - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie kory zmieszanej z
mocznikiem i osadami z oczyszczalni ścieków pocelulozowych, przez okres około 3-ch
miesięcy.
Kompost  z  kory  sosnowej  może  być  stosowany  jako  nawóz  organiczny  przy
przygotowaniu gleby pod zieleń w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z glebą.

2.4. Nasiona traw
Nasiona  traw  najczęściej  występują  w  postaci  gotowych  mieszanek  z  nasion  różnych
gatunków.
Gotowa mieszanka traw powinna mieć  oznaczony procentowy skład gatunkowy,  klasę,
numer normy wg której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania

2.5. Nawozy mineralne
Nawozy  mineralne  powinny  być  w  opakowaniu,  z  podanym  składem  chemicznym
(zawartość  azotu,  fosforu,  potasu  -  N.P.).  Nawozy  należy  zabezpieczyć  przed
zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST “Wymagania ogólne”

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania zieleni



Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  zieleni  drogowej  powinien  wykazać  się
możliwością korzystania z następującego sprzętu:
- glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby,
- wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników,
- kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników,

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST “Wymagania ogólne”

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1.Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST “Wymagania ogólne”
Proponuje się wykonanie trawników z siewu, mieszanką traw odpornych na intensywne
użytkowanie.

5.2 Przygotowanie mieszanki
Stosowanie mieszanek traw wynika z konieczności uzupełnienia braków pewnych cech
jednego gatunku przez wprowadzenie innego, żaden bowiem ze znanych gatunków traw
nie ma wszystkich cech, które mogą  zapewnić  trwałości i  właściwy wygląd . Ustalając
liczbę nasion przypadających na jednostkę powierzchni przyjmuje się, że na jedno nasienie
powinna przypadać powierzchnia 1 cm2. Zakłada się iż teren trawiasty będzie użytkowany
w sposób intensywny i dlatego spełniać powinien najwyższe normy wysiewu.
Wysiewana liczba nasion powinna być  większa od ustalonej  teoretycznie ponieważ  nie
wszystkie nasiona zdolne są do kiełkowania oraz dlatego że wśród nich mogą znajdować
się zanieczyszczenia.

5.3 Pora siewu
Przed  przystąpieniem  do  siania  należy  na  przeznaczone  miejsca  pod  trawnik  nanieść
odpowiednią  ilość  ziemi  urodzajnej  (około  10cm)  wcześniej  zabezpieczonej  przed
rozpoczęciem  prac  budowlanych.  Sprzyjające  warunki  do  wysiewania  nasion  traw
występująw okresie późno letnim lub wczesnoletnim.
Każda inna pora  może wpływać  negatywnie  z  różnych względów a przede wszystkim
klimatycznych.  Kiedy  trawa  osiągnie  wysokość  4cm  należy  powierzchnię  trawnika
uwałować lekkim wałem, którego celem powinno być wyrównanie gleby po podlewaniu w
czasie którego powstały nierówności. Należy wykonać tą czynność na glebie wilgotnej.
Po 3 dniach po wałowaniu wykonujemy pierwsze cięcie, skracając końce liści na długość
2cm. Celem tak wczesnego koszenia jest spowodowanie do rozkrzewiania się traw.
Pozostałe  terminy  koszenia  powinny  odbywać  się  regularnie  kiedy  wysokość  trawy
przekracza 8 cm.

5.4. Pielęgnacja w pierwszy roku
Pielęgnacja  trawników  w  pierwszym  roku  polega  na  uwałowaniu  lekkim  wałem
powierzchni  trawnika,  gdy  wysokość  trawy  osiągnie  5-8  cm  wysokości.  Celem  tego
wałowania jest wyrównanie powierzchni gleby, na której najczęściej powstają niewielkie
nierówności. Wałowanie to należy przeprowadzać, kiedy gleba jest umiarkowanie wilgotna
(plastyczna). Po 2-3 dniach od wałowania należy wykonać  pierwsze koszenie skracając



tylko końce liści o 1,5- 2cm. Do tego celu należy używać kosiarek bębnowych o bardzo
ostrych nożach. Koszenie powinno być regularne, (gdy trawa osiągnie 8 cm wysokości).
Pojawiające się na trawniku chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie.
Stałe  koszenie  w znacznym stopniu osłabia ich wzrost.  Po 3 miesiącach wzrostu traw
bardzo korzystne jest rozsianie na powierzchni trawnika torfu w ilości 2-3 kg/m2.
Ta niewielka ilość ściółki ma bardzo korzystne działanie zwłaszcza w okresie suszy letniej
i  przyczynia się  do lepszego  krzewienia  się  traw i  wytwarzania  rozłogów.  Po każdym
koszeniu pozostaje na powierzchni trawnika mniejsza lub większa ilość trawy skoszonej.
Należy ją  zebrać,  ponieważ  powoduje ona zżółknięcie trawnika i  może być  przyczyną
gnicia liści.
Pamiętać należy również o aeracji.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST “Wymagania ogólne”

7.OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST “Wymagania ogólne”

8.ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST “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.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST “Wymagania ogólne”

10. przepisy związane
I. 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-Oł Kompost fekaliowo-torfowy
6. BN-76/9125-Ol Rośliny kwietnikowejednoroczne i dwuletnie.


