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OST- 1- WYMAGANIA OGÓLNE 
NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY 
OST -ogólna specyfikacja techniczna 
SST -szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
PZJ -program zapewnienia jakości 
bhp -bezpieczeństwo i higiena pracy 

 
1. WSTĘP 
1.1. Określenie przedmiotu zamówienia 
1.1.1. Nazwa zadania inwestycyjnego 
„PRZEBUDOWA I REMONT BOISKA SPORTOWEGO  WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA SZATNIOWO-SANITARNEGO 
W RADZIMOWIE GÓRNYM, DZ. NR 291, 292, 293/1 (JEDN. EWID. 022505_2, SULIKÓW;   OBR. 0006, RADZIMÓW) 
w ramach zadania:  MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO WRAZ Z ZAPLECZEM SZATNIOWO-SANITARNYM W 
RADZIMOWIE GÓRNYM „  
1.1.2. Lokalizacja inwestycji 
59-975 RADZIMÓW GÓRNY, DZ. NR 291, 292, 293/1 (JEDN. EWID. 022505_2, SULIKÓW;   OBR. 0006, RADZIMÓW) 
1.1.3. Rodzaj przedsięwzięcia 
Roboty budowlane 
1.1.4. Zamawiający 
Urząd Gminy Sulików 
ul. Dworcowa 5 
59-975 Sulików 
1.2. Ogólna charakterystyka inwestycji 
Zakres opracowania obejmuje następujące elementy zagospodarowania boiska sportowego:  

 boisko główne, boisko treningowe, budynek zaplecza, wiata, trybuny, piłkochwyty, bramki do piłki nożnej, 
wiata stadionowa dla piłkarzy rezerwowych, bariera separacyjna, ogrodzenie obiektu, chodniki, trawniki. 

 
1.3. Przedmiot OST. 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST)  Wymagania ogólne są wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych do wykonania na przedmiotowym zadaniu. 
 
1.4. Zakres robót. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne dla niżej wymienionych robót. 
Kody CPV: 
37451000-4 – SPRZĘT DO SPORTÓW UPRAWIANYCH NA BOISKACH,  
45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE 
45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ 
45110000-1 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE 
45212200-8 ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY OBIEKTÓW SPORTOWYCH 
45222000-9 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE ROBÓT INŻYNIERYJNYCH, Z WYJĄTKIEM MOSTÓW, TUNELI, 
SZYBÓW I KOLEI PODZIEMNEJ 
45223000-6 KONSTRUKCJE STALOWE 
45223800-4 MONTAŻ I WZNOSZENIE GOTOWYCH KONSTRUKCJI 



STWiOR       4 
PRZEBUDOWA I REMONT BOISKA SPORTOWEGO  WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA SZATNIOWO-SANITARNEGO W RADZIMOWIE GÓRNYM  
(dz. nr 291, 292, 293/1 (jedn. ewid. 022505_2, Sulików;  Obr. 0006, Radzimów) 
w ramach zadania:  
MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO  WRAZ Z ZAPLECZEM SZATNIOWO-SANITARNYM W RADZIMOWIE GÓRNYM 

 
 
1.5. Określenia podstawowe 
Użyte w OST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

 Roboty budowlane – budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce 
obiektu budowlanego. 

 Remont - wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu 
stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów 
budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym. 

 Wymiana - wykonanie wszelkich czynności związanych bezpośrednio z przywróceniem remontowanemu 
elementowi właściwego stanu, tak pod względem użytkowym jak  i technicznym. Polega ona na rozebraniu, 
wykuciu lub zdemontowaniu uszkodzonego oraz wykonaniu, wbudowaniu, wmontowaniu, ułożeniu itp. nowego 
elementu. 

 Naprawa - wykonanie wszelkich czynności związanych bezpośrednio z remontem istniejącego elementu i 
przywróceniem mu stanu właściwego tak pod względem użytkowym jak i technicznym. Polega ona na częściowej 
rozbiórce lub demontażu elementu oraz uzupełnieniu ubytków z zastosowaniem nowych materiałów. 

 Uzupełnienie - wykonanie elementów w miejsce brakujących lub po uprzednio dokonanej rozbiórce lub 
demontażu z wykonaniem drobnych wykuć i rozbiórek związanych  z wpasowaniem nowych elementów do już 
istniejących. 

 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych, 
 Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia, 
 Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni, 
 Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże 

gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu, 
 Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu  

i czynników atmosferycznych. 
 Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca lepsze 

rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 
 Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu istniejącej 

nawierzchni. 
 Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. Podbudowa może 

składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 
 Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni. Może ona 

składać się z jednej lub dwóch warstw. 
 Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje zabezpieczenia 

nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. Może zawierać warstwę 
mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 

 Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami działania 
mrozu. 

 Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych gruntu do 
warstwy nawierzchni leżącej powyżej. 

 Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do nawierzchni. 
 Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania, 
 Podłoże ulepszone nawierzchni - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona w 

celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni, 
 Aprobata Techniczna - dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu stwierdzającą jego 

przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę upoważnioną do udzielenia 
aprobat technicznych. 

 Certyfikat Zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami certyfikacji wykazujący, że zapewniono odpowiedni 
stopień zaufania - należycie zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi 
dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania.  

 Dziennik Budowy - dziennik o takim tytule, prowadzony przez wykonawcę na Placu Budowy zgodnie z 
wymaganiami art. 45 Prawa Budowlanego. 
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 Inspektor Nadzoru (Inspektor) - oznacza osobę fizyczną posiadającą odpowiednie kwalifikacje zawodowe 

wyznaczoną przez Zamawiającego, do której obowiązków należy pełny zakres czynności wymienionych w 
przepisach art.25 i art.26 ustawy Prawo Budowlane 

 Inwestor - oznacza Zamawiającego w rozumieniu rozdziału 3 Prawa Budowlanego. 
 Kierownik Budowy - Wykonawca lub osoba fizyczna przez niego wyznaczona posiadająca odpowiednie 

kwalifikacje zawodowe, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach 
związaną z realizacją zamówienia. 

 Książka Obmiarów - jest to dokument, w którym Kierownik Budowy odnotowuje ilości wykonanych robót 
niezwłocznie po ich ukończeniu, 

 Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej ich wykonania. 
 Pozwolenie na budowę - oznacza oficjalne zezwolenie na budowę wydane przez władze zgodnie z rozdziałem 4 

Prawa Budowlanego. 
 Projektant - osoba fizyczna posiadająca kwalifikacje wymagana przez Rozdział 2 i pełniąca funkcje przypisane 

przez art. 20 oraz art. 21 polskiego Prawa Budowlanego. 
 Teren budowy - oznacza przekazane Wykonawcy przez Inwestora miejsca, na których mają być wykonywane 

roboty oraz inne miejsca wymienione w Umowie jako części terenu budowy. 
 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie 
budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
 
1.6.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów 
głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety 
SST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 
odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na 
własny koszt. 
 
1.6.2. Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w 
szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 
Zamawiającego; wykaz pozycji, które stanowią przetargową dokumentację projektową oraz projektową 
dokumentację wykonawczą (techniczną) i zostaną przekazane Wykonawcy, 
Wykonawcy; wykaz zawierający spis dokumentacji projektowej, którą Wykonawca opracuje w ramach ceny 
kontraktowej. 
 
1.6.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
Nadzoru stanowią część umowy, a wymagania określone 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 umowie. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich 
zmian i poprawek. 
W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na podstawie 
odczytu ze skali rysunku. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SST. 
Dane 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 
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muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST i wpłynie to 
na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli 
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
1.6.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe („pod   ruchem”) 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów na terenie 
budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, uzgodniony z 
odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót 
w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być na 
bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji 
ruchu, wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób 
bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z 
Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru 
tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne będą 
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
kontraktową. 
Roboty o charakterze inwestycyjnym 
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 oraz  wszelkie inne środki niezbędne do ochrony 
robót, wygody społeczności i innych. 
W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren 
budowy, w sposób uzgodniony z Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, 
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z 
Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru, 
tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne będą 
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
kontraktową. 
 
1.6.5. 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 wykańczania robót Wykonawca będzie: 
utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr 
publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania.  
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
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lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
możliwością powstania pożaru. 
 
 
1.6.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz 
w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 
robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.6.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika 
(np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. 
Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od 
właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia 
zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego 
poniesie Zamawiający. 
 
1.6.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, 
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji 
dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie 
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, 
które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i 
powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego 
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera/Inspektora Nadzoru i zainteresowane 
władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować roboty w 
sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia 
zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. 
Inspektor Nadzoru będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą a 
właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani Inspektor 
Nadzoru ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z 
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 
 
1.6.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od 
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właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim 
przewozie będzie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Inspektora Nadzoru może polecić, aby pojazdy nie spełniające 
tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy 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 
 
 
 
 
1.6.10. 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 oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
 
1.6.11. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty 
rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w 
taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu 
odbioru ostatecznego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien 
rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 
1.6.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 
przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w 
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, 
materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować 
Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie 
straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw 
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania 
projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru. 
 
1.6.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają 
materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego 
wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie 
postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do 
konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub 
wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego 
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi 
zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi Nadzoru do 
zatwierdzenia. 
 
1.6.14. Wykopaliska 
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Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu 
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność Zamawiającego. 
Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inspektora Nadzoru i postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w 
wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inspektor Nadzoru po 
uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o 
którą należy zwiększyć cenę kontraktową. 
 
1.7. Zaplecze Zamawiającego (o ile warunki kontraktu przewidują realizację) 
Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć Zamawiającemu, pomieszczenia biurowe, sprzęt, transport oraz inne 
urządzenia towarzyszące, zgodnie z wymaganiami podanymi w D-M-00.00.01 „Zaplecze Zamawiającego”. 
 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do 
robót, Wykonawca przedstawi Inżyniera/Inspektora Nadzoru do zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie 
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego 
źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane z dopuszczonego 
źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie realizacji robót. 
 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów ze 
źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć 
Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia dokumentację zawierającą raporty z badań 
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji, uwzględniając 
aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji państwowej i samorządowej. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
pochodzących ze źródeł miejscowych. 
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne jakie okażą się potrzebne w 
związku  z dostarczeniem materiałów do robót. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiałów miejscowych będą 
formowane w hałdy i wykorzystane 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. 
Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały 
wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym 
obszarze. 
 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy  i złożone w 
miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych 
materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio 
przewartościowany (skorygowany) 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 nieprzyjęciem, usunięciem  i niezapłaceniem 
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2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie 
przed użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań 
wymaganych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 
 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez 
Inspektora Nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę 
i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 
 
2.6. Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia 
zgodności stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu 
sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli będą stanowić podstawę do akceptacji określonej partii 
materiałów pod względem jakości. 
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, muszą być spełnione następujące 
warunki: 
Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w 
czasie przeprowadzania inspekcji, 
Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się 
produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji robót, 
Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inspektora Nadzoru 
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach. 
 
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, PZJ lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, 
sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektora Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. 
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 Inżyniera/Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany 
bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną 
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
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Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru, pod warunkiem 
przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami 
SST, PZJ, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów 
robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez  
Inspektora Nadzoru 
Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez Wykonawcę na 
własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych 
Wykonawcy na piśmie przez Inspektora Nadzoru 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inżyniera/Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w 
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier/Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań 
materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez Inspektora 
Nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jakości  
Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inspektorowi Nadzoru program zapewnienia 
jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób wykonywania robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, SST oraz ustaleniami.  
Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
część ogólną opisującą: 
organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
sposób zapewnienia bhp., 
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, nastaw mechanizmów 
sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 
sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru; 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w 
mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
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rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, 
kruszyw itp., 
sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
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, 
sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość 
robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 
system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań 
w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
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 częstotliwość są określone w SST, normach i wytycznych. W 
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 
procedury badań. 
Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. 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 użycia dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość 
tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
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. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora Nadzoru będą odpowiednio 
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
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. 
 
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 Inżyniera/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. 
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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. Badania prowadzone przez  Inspektora Nadzoru 
Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów w miejscu 
ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. 
Inspektor Nadzoru, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, poprzez 
między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie 
wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor Nadzoru powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 
koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. 
Może również zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań 
niezależnemu laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i 
pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inżynier/Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na 
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
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 1 i które spełniają wymogi SST. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia dostarczona do robót 
będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte 
wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
Inspektorowi Nadzoru. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.8. Dokumenty budowy 
Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa 
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z 
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w 
porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
datę uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
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daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 
wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 
wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 
dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je 
przeprowadzał, 
wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi 
Nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia 
lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest 
jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
(2) Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 
robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i 
wpisuje do książki obmiarów. 
(3) Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 
programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na 
każde życzenie Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
(4) Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące dokumenty: 
pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
protokoły przekazania terenu budowy, 
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
protokoły odbioru robót, 
protokoły z narad i ustaleń, 
korespondencję na budowie. 
(5) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera/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 ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST 
nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 
instrukcji 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 lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 
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7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii 
osiowej. 
Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość 
pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST. 
 
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 ważenia 
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. 
 
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi 
na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do 
książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem/Inspektorem Nadzoru. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
odbiorowi częściowemu, 
odbiorowi ostatecznemu, 
odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, 
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót 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 Inżyniera/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. 
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8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje 
się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier/Inspektor Nadzoru. 
 
8.4. Odbiór ostateczny robót 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 
wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera/Inspektora 
Nadzoru. 
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 Inżyniera/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, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie 
ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, 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 i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w 
trakcie realizacji umowy, 
szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 
recepty i ustalenia technologiczne, 
dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST          i ew. PZJ, 
deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i ew. PZJ, 
opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do 
dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ, 
rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, 
gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 
robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
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Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych 
w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla 
danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji 
projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na 
teren budowy, 
wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne  
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w  obejmuje wszystkie 
warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
Koszt  wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
 opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi 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, 

 ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
 opłaty/dzierżawy terenu, 
 przygotowanie terenu, 
 konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu, 
 tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
 Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
 oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i 

świateł, 
 utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
 Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
 usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
 doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1 Normy i normatywy 
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy branżowe i instrukcje. 
Należy je traktować jako integralną część i czytać łącznie z rysunkami  i specyfikacjami, jak by one tam 
występowały. Wykonawca powinien być w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie 
będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert).  
Roboty będą wykonywane w sposób bezpieczny, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami  i obowiązującymi w Polsce 
przepisami. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują w związku z 
wykonywaniem prac objętych zamówieniem i stosowania się do ich postanowień na równi ze wszystkimi innymi, 
zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. 
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10.2. Przepisy prawne 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414, Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, 

zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888, Nr 96, poz. 959), 
 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 
zdrowia. (Dz.U.2002 Nr 108 poz. 953). 
 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami). 
 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881), która weszła w życie 
1maja 2004 r. 
 

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

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemów oceny zgodności 
wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE. 
 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r.w sprawie systemów 
oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych 
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. 
 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, 
przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz.U.2001 Nr 138 poz. 
1554). 
 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.1995 Nr 8 poz. 38, zmiany: Dz.U.01-5-42 (art.59 pkt 
2), 02-134-1130, 03-175-1704). 
 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego (Dz.U.2003 Nr 120 poz. 1133). 
 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie warunków i trybu postępowania 
dotyczącego rozbiórek oraz zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego (Dz.U.2003 Nr 120 poz. 1131). 
 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju  i 
zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w 
budownictwie (Dz.U.1995 Nr 25 poz. 133). 
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 D-01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 

1. WSTĘP 
1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wytyczeniem geodezyjnym i punktów wysokościowych. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót opisanych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu wyznaczenia położenia obiektów budowlanych. 
1.3.1. Wyznaczenie punktów głównych i punktów wysokościowych 
W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem i punktów wysokościowych wchodzą: 
a)     sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi i punktów wysokościowych, 
b)    uzupełnienie osi dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 
c)     wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 
d)    wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 
e)     zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób 
ułatwiający   odszukanie i ewentualne odtworzenie. 
1.4. Określenia podstawowe 
Punkty główne - punkty załamania osi, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy punkt. 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w OST 00.00 „Roboty budowlane- Wymagania ogólne” w pkt. 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST  „Wymagania ogólne” w pkt. 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST  „Wymagania ogólne” w 
p. 2. 
2.2. Rodzaje materiałów 
Do utrwalenia punktów głównych należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem stalowym, słupki 
betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra. Pale drewniane umieszczone poza granicą robót 
ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania, powinny mieć średnicę od  0,15 do 0,20 m  i długość od 1,5 do 1,7 m. 
Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m i długości około 
0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm i długości od  0,04 do 
0,05 m. „Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST  „Wymagania ogólne” p. 3. 
3.2. Sprzęt pomiarowy 
Do pomiarów należy stosować następujący sprzęt: 

 teodolity lub tachimetry, 

 niwelatory, 

 dalmierze, 

  tyczki, 

  łaty, 

  taśmy stalowe, szpilki. 
Sprzęt stosowany do pomiarów powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 
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4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST  „Wymagania ogólne” w p. 4. 
4.2. Transport sprzętu i materiałów 
Sprzęt i materiały do robót pomiarowych można transportować dowolnymi środkami transportu. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST  ,,Wymagania ogólne” w p. 5. 
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK (od 1 do 7). Wykonawca 
powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. Prace 
pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 
Wykonawca powinien natychmiast poinformować Zamawiającego o wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu 
punktów głównych i (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na koszt Zamawiającego. 
Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne z 
rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od 
rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym Zamawiającego. Ukształtowanie 
terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Zamawiającego. 
Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu podanych w dokumentacji projektowej i 
rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez Zamawiającego, zostaną wykonane na koszt Zamawiającego. 
Zaniechanie powiadomienia Zamawiającego oznacza, że roboty dodatkowe w takim przypadku obciążą 
Wykonawcę. Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Zamawiającego. Punkty wierzchołkowe, punkty główne i punkty 
pośrednie osi muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i 
położenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Zamawiającego. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania 
robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie 
lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one 
odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót 
należą do obowiązków Wykonawcy. 
5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi  i punktów wysokościowych 
Punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, przy użyciu pali drewnianych lub słupków 
betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych, położonych poza granicą robót ziemnych. Repery 
robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem obiektów. Jako repery robocze można 
wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących budowlach. O ile brak takich punktów, repery robocze należy 
założyć w postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób 
wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez Zamawiającego. Rzędne reperów roboczych należy określać z taką 
dokładnością, aby średni błąd niwelacji po wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w 
nawiązaniu do reperów państwowych. Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, 
zawierające wyraźne i jednoznaczne określenie nazwy repera i jego rzędnej. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST  „Wymagania ogólne” w p. 6.  
6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych 
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem i punktów wysokościowych należy prowadzić 
według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK (1,2,3,4,5,6,7)  
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST  „Wymagania ogólne” w p. 7. 
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7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest ha (hektar) wytyczonych obiektów w planie. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST  „Wymagania ogólne” w p. 8. 
8.2. Sposób odbioru robót 
Odbiór robót związanych z wytyczeniem w terenie następuje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów 
geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Zamawiającemu. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST  „Wymagania ogólne” w p. 9.  
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena 1 ha wykonania robót obejmuje: 

- sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych i punktów wysokościowych, 
- uzupełnienie punktów głównych dodatkowymi punktami, 
- wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych, 
- wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów, 
- zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ułatwiające 

odszukanie i ewentualne odtworzenie, 
- ostateczną decyzję podejmuje Zamawiający odpowiednio kształtując przedmiar robót. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
10.2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa 
1979. 
10.3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 
10.4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 
10.5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979. 
10.6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 
10.7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. 
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D-01.02.01 USUNIĘCIE DRZEW I KRZAKÓW 

1. WSTĘP 
1.1.Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z usunięciem drzew i krzaków..              

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót opisanych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z usunięciem drzew i 
krzaków, wykonywanych w ramach robót przygotowawczych. 

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

. 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST  „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
Nie występują. 
 
3. SPRZĘT 

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

. 3.2. Sprzęt do usuwania drzew i krzaków 
Do wykonywania robót związanych z usunięciem drzew i krzaków należy stosować: 
 piły mechaniczne, 
 
4. TRANSPORT 

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

. 4.2. Transport pni i karpiny 
Pnie, karpinę oraz gałęzie należy przewozić transportem samochodowym. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

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

. 5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzaków 
Roboty związane z usunięciem drzew i krzaków obejmują wycięcie i wykarczowanie drzew i krzaków, wywiezienie 
pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dołów oraz ewentualne spalenie na miejscu 
pozostałości po wykarczowaniu. 
Teren pod budowę drogi w pasie robót ziemnych, w miejscach dokopów i w innych miejscach wskazanych w 
dokumentacji projektowej, powinien być oczyszczony z drzew i krzaków. 
Zgoda na prace związane z usunięciem drzew i krzaków powinna być uzyskana przez  Zamawiającego. 
Wycinkę drzew o właściwościach materiału użytkowego należy wykonywać w tzw. sezonie rębnym, ustalonym 
przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
W miejscach dokopów i tych wykopów, z których grunt jest przeznaczony do wbudowania w nasypy, teren należy 
oczyścić z roślinności, wykarczować pnie i usunąć korzenie tak, aby zawartość części organicznych w gruntach 
przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekraczała 2%. 
W miejscach nasypów teren należy oczyścić tak, aby części roślinności nie znajdowały się na głębokości do 60 cm 
poniżej niwelety robót ziemnych i linii skarp nasypu, z wyjątkiem przypadków podanych w punkcie 5.3. 
Roślinność istniejąca w pasie robót drogowych, nie przeznaczona do usunięcia, powinna być przez Wykonawcę 
zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jeżeli roślinność, która ma być zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona 
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przez Wykonawcę, to powinna być ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez 
odpowiednie władze. 

. 5.3. Usunięcie drzew i krzaków 
Pnie drzew i krzaków znajdujące się w pasie robót ziemnych, powinny być wykarczowane, za wyjątkiem 
następujących przypadków: 
a) w obrębie nasypów - jeżeli średnica pni jest mniejsza od 8 cm i istniejąca rzędna terenu w tym miejscu znajduje 

się co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanej korony drogi albo powierzchni skarpy nasypu. Pnie 
pozostawione pod nasypami powinny być ścięte nie wyżej niż 10 cm ponad powierzchnią terenu. Powyższe 
odstępstwo od ogólnej zasady, wymagającej karczowania pni, nie ma zastosowania, jeżeli przewidziano 
stopniowanie powierzchni terenu pod podstawę nasypu, 

b) w obrębie wyokrąglenia skarpy wykopu przecinającego się z terenem. W tym przypadku pnie powinny być ścięte 
równo z powierzchnią skarpy albo poniżej jej poziomu. 

Poza miejscami wykopów doły po wykarczowanych pniach należy wypełnić gruntem przydatnym do budowy 
nasypów i zagęścić, zgodnie z wymaganiami zawartymi w OST D-02.00.00 „Roboty ziemne”. 
Doły w obrębie przewidywanych wykopów, należy tymczasowo zabezpieczyć przed gromadzeniem się w nich wody. 
Wykonawca ma obowiązek prowadzenia robót w taki sposób, aby drzewa przedstawiające wartość jako materiał 
użytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utraciły tej właściwości w czasie robót. 
Młode drzewa i inne rośliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny być wykopane z dużą ostrożnością, w 
sposób który nie spowoduje trwałych uszkodzeń, a następnie zasadzone w odpowiednim gruncie. 

. 5.4. Zniszczenie pozostałości po usuniętej roślinności 
Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności powinien być zgodny z ustaleniami SST lub wskazaniami 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
Jeżeli dopuszczono przerobienie gałęzi na korę drzewną za pomocą specjalistycznego sprzętu, to sposób wykonania 
powinien odpowiadać zaleceniom producenta sprzętu. Nieużyteczne pozostałości po przeróbce powinny być 
usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy. 
Jeżeli dopuszczono spalanie roślinności usuniętej w czasie robót przygotowawczych Wykonawca ma obowiązek 
zadbać, aby odbyło się ono z zachowaniem wszystkich wymogów bezpieczeństwa i odpowiednich przepisów. 
Zaleca się stosowanie technologii, umożliwiających intensywne spalanie, z powstawaniem małej ilości dymu, to jest 
spalanie w wysokich stosach albo spalanie w dołach z wymuszonym dopływem powietrza. Po zakończeniu spalania 
ogień powinien być całkowicie wygaszony, bez pozostawienia tlących się części. 
Jeżeli warunki atmosferyczne lub inne względy zmusiły Wykonawcę do odstąpienia od spalania lub jego przerwania, 
a nagromadzony materiał do spalenia stanowi przeszkodę w prowadzeniu innych prac, Wykonawca powinien 
usunąć go w miejsce tymczasowego składowania lub w inne miejsce zaakceptowane przez Inżyniera/Inspektora 
Nadzoru, w którym będzie możliwe dalsze spalanie. 
Pozostałości po spaleniu powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy. Jeśli pozostałości po spaleniu, 
za zgodą Inżyniera/Inspektora Nadzoru, są zakopywane na terenie budowy, to powinny być one układane w 
warstwach. Każda warstwa powinna być przykryta warstwą gruntu. Ostatnia warstwa powinna być przykryta 
warstwą gruntu o grubości co najmniej 30 cm i powinna być odpowiednio wyrównana i zagęszczona. Pozostałości 
po spaleniu nie mogą być zakopywane pod rowami odwadniającymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na których 
odbywa się przepływ wód powierzchniowych. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

. 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST  „Wymagania ogólne” pkt 6. 

. 6.2. Kontrola robót przy usuwaniu drzew i krzaków 
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia roślinności, wykarczowania korzeni i 
zasypania dołów. Zagęszczenie gruntu wypełniającego doły powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w 
SST D-02.00.00 „Roboty ziemne”. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

. 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST  „Wymagania ogólne” pkt 7. 
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. 7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową robót związanych z usunięciem drzew i krzaków jest: 
 dla drzew - sztuka, 
 dla krzaków - hektar. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST  „Wymagania ogólne” pkt 8. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega sprawdzenie dołów po wykarczowanych pniach, przed 
ich zasypaniem. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST  „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według pkt 7. 
Cena wykonania robót obejmuje: 
 wycięcie i wykarczowanie drzew i krzaków, 
 wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy lub przerobienie gałęzi na korę drzewną, względnie 

spalenie na miejscu pozostałości po wykarczowaniu, 
 zasypanie dołów, 
 uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 
 
10. przepisy związane 
Nie występują. 
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SST-01 ROBOTY ZIEMNE  

1. WSTĘP 
1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z robotami ziemnymi . 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stanowi dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót opisanych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem wszystkich robót ziemnych na przedmiotowym zadaniu. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1.Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu antropogenicznego 
spełniająca warunki stateczności i odwodnienia. 
1.4.2.Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 
1.4.3.Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
1.4.4.Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
1.4.5.Grunt nieskalisty - każdy grunt rodzimy, nie określony w punkcie 1.4.6 jako grunt skalisty. 
1.4.6.Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego próbki nie wykazują zmian 
objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej; mają wytrzymałość na ściskanie Rc ponad 0,2 
MPa; wymaga użycia środków wybuchowych albo narzędzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia. 
1.4.7.Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania 
wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac związanych  
z trasą drogową. 
1.4.8.Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru:  

ds

d
sI 




 
gdzie: 

d - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12, (Mg/m3), 

ds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, zgodnie z PN-
B-04481:1988, służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3). 
1.4.9. Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, określona wg 
wzoru: 
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gdzie: 
d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm), 
d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm). 
1.4.10. Wskaźnik odkształcenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru:  
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2
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gdzie: 
E1 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciążeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998, 
E2 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciążeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998. 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami  
i z definicjami podanymi w OST-01 Wymagania ogólne w pkt. 1.5. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST-01 Wymagania ogólne w pkt. 1.6. 
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2. MATERIAŁY (GRUNTY) 
2.1. Zasady wykorzystania gruntów 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym 
stopniu do zasypania. Grunty przydatne do zasypania mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy 
stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Zamawiającego. 
Grunty i materiały nieprzydatne do zasypania, powinny być wywiezione przez Wykonawcę na składowisko 
odpadów. Zamawiający może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność 
wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST-01 Wymagania ogólne w pkt. 3. 
3.2. Sprzęt do robót ziemnych 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu do: 
-      odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, 
ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 
-      jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, urządzenia do 
hydromechanizacji itp.), 
-      transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 
-      sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST-01 Wymagania ogólne w pkt. 4. 
4.2. Transport gruntów 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju gruntu (materiału), 
jego objętości, sposobu odspajania i załadunku oraz do odległości transportu. Wydajność środków transportowych 
powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu 
(materiału). 
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, 
dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na 
piśmie przez Zamawiającego. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST-01 Wymagania ogólne w pkt. 5. 
Ze względu na występujące nierówności terenu (spadek) należy wykonać niwelację terenu.  
 Niwelację terenu przeprowadzić na całej powierzchni płyty boiska sportowego. Zaprojektowano spadek 
podłużny i poprzeczny jednospadkowy dostosowując się do istniejącego ukształtowania terenu. Spadki o 
nachyleniu do ok. 1,0%. Niwelacje terenu  wykonać spycharką wspomaganą laserowym systemem 
wskaźnikowym. 
 Grunt podłoża pod płytę zakwalifikowano do grupy nośności G1. Grunt podłoża należy doprowadzić do 
nośności o module wtórnym odkształcenia: EV2 ≥ 80 MPa. 
W razie konieczności należy zastosować walec okołkowany przeznaczony do zagęszczania gruntów spoistych. 
 Opisane prace należy wykonać w okresie suchym i w przerwie między rozgrywkami w okresie czerwiec – 
sierpień. Roboty wykonać w możliwie najkrótszym czasie. Okres wyłączenia płyty boiska z eksploatacji od 6 do 10 
tygodni,  uzależniony warunkami atmosferycznym i pielęgnacją 
 
5.2. Dokładność wykonania wykopów 

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie, od osi projektowanej nie powinny być większe niż  10 cm. Różnica 
w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać + 1 cm i -3 cm. 
Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości wyrażonej tangensem 

kąta. Maksymalne nierówności na powierzchni skarp nie powinny przekraczać  10 cm przy pomiarze łatą 3-
metrową, albo powinny być spełnione inne wymagania dotyczące nierówności, wynikające ze sposobu umocnienia 
powierzchni skarpy. 
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W gruntach skalistych wymagania, dotyczące równości powierzchni dna wykopu oraz pochylenia 
 i równości skarp, powinny być określone w dokumentacji technicznej. 
5.3. Odwodnienia robót ziemnych 
Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych 
w dokumentacji technicznej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, 
które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć 
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i 
nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe 
odwodnienie. 
Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone 
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 
 
5.4. Odwodnienie wykopów 
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót 
ziemnych. Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy  
i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren robót ziemnych. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST-01 Wymagania ogólne w pkt. 6. 
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia 
Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 
6.2.2. Sprawdzenie jakości wykonania robót 
Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych robót ziemnych 

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Pomiar szerokości dna 
rowów 

Pomiar taśmą, szablonem w miejscach, które budzą wątpliwości 

2 Pomiar pochylenia skarp 

3 Badanie zagęszczenia 
gruntu 

Wskaźnik zagęszczenia określać dla każdej ułożonej warstwy lecz nie rzadziej niż 
w trzech punktach na 100 m2 warstwy 

6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 
Wszystkie materiały niespełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną odrzucone. 
Jeśli materiały niespełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Zamawiającego 
Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny 
być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor Nadzoru może uznać wadę za niemającą zasadniczego wpływu na 
cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST-01 Wymagania ogólne w pkt. 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostka obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST-01 Wymagania ogólne w pkt. 8. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega sprawdzenie podłoża po usunięciu warstwy humusu 
lub/i darniny, w celu określenia zanieczyszczenia podłoża. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
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9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST-01 Wymagania ogólne w pkt. 9. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 
2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 
4. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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SST-02 WYKONANIE NASYPÓW 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru nasypów. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót opisanych 
w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy i obejmują 
wykonanie nasypów.  
1.4. Określenia podstawowe 
Podstawowe określenia zostały podane w ST-00 pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY (GRUNTY) 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-00 pkt 2. 
2.2. Grunty i materiały do nasypów 
Grunty i materiały dopuszczone do budowy nasypów powinny spełniać wymagania określone w PN S-02205 :1998 
[4]. 
Grunty i materiały do budowy nasypów podaje Tablica 1. 
 
Tablica 1. Przydatność gruntów do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205 :1998 [4]. 

Przeznaczenie Przydatne Przydatne z zastrzeżeniami Treść zastrzeżenia 

Na dolne 
warstwy 
nasypów 
poniżej strefy 
przemarzania 

1. Rozdrobnione 
grunty skaliste twarde 
oraz grunty 
kamieniste, 
zwietrzelinowe, 
rumosze i otoczaki 
2. Żwiry i pospółki, 
również gliniaste 
3. Piaski grubo, 
średnio i 
drobnoziarniste, 
naturalne i łamane 
4. Piaski gliniaste z 
domieszką frakcji 
żwirowo-kamienistej 
(morenowe) o 
wskaźniku 
różnoziarnistości U 15 
5. Żużle 
wielkopiecowe i inne 
metalurgiczne ze 
starych zwałów 
(powyżej 5 lat) 
6. Łupki przywęgłowe 
przepalone 
7. Wysiewki kamienne 

1. Rozdrobnione grunty skaliste 
miękkie 

- gdy pory w gruncie skalistym 
będą wypełnione gruntem lub 
materiałem drobnoziarnistym 

2. Zwietrzeliny i rumosze gliniaste 
3. Piaski pylaste, piaski gliniaste, pyły 
piaszczyste i pyły 

- gdy będą wbudowane w 
miejsca suche lub 
zabezpieczone od wód 
gruntowych i 
powierzchniowych 

4. Piaski próchniczne, z wyjątkiem 
pylastych piasków próchnicznych 

- do nasypów nie wyższych niż 
3 m, zabezpieczonych przed 
zawilgoceniem 

5. Gliny piaszczyste, gliny i gliny 
pylaste oraz inne o wL 35% 

- w miejscach suchych lub 
przejściowo zawilgoconych 

6. Gliny piaszczyste zwięzłe, gliny 
zwięzłe i gliny pylaste zwięzłe oraz 
inne grunty o granicy płynności wL od 
35 do 60% 

- do nasypów nie wyższych niż 
3 m: zabezpieczonych przed 
zawilgoceniem lub po 
ulepszeniu spoiwami 

7. Wysiewki kamienne gliniaste o 
zawartości frakcji iłowej ponad 2% 

- gdy zwierciadło wody 
gruntowej znajduje się na 
głębokości większej od 
kapilarności biernej gruntu 
podłoża 

8. Żużle wielkopiecowe i inne 
metalurgiczne z nowego studzenia 
(do 5 lat) 

- o ograniczonej podatności na 
rozpad - łączne straty masy do 
5% 
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o zawartości frakcji 
iłowej poniżej 2% 

9. Iłołupki przywęglowe 
nieprzepalone 

- gdy wolne przestrzenie 
zostaną wypełnione 
materiałem drobnoziarnistym 

10. Popioły lotne i mieszaniny 
popiołowo-żużlowe 

- gdy zalegają w miejscach 
suchych lub są izolowane od 
wody 

Na górne 
warstwy 
nasypów  
w strefie 
przemarzania 

1. Żwiry i pospółki 
2. Piaski grubo i 
średnioziarniste 
3. Iłołupki 
przywęglowe 
przepalone 
zawierające mniej niż 
15% ziarn mniejszych 
od 0,075 mm 
4. Wysiewki kamienne 
o uziarnieniu 
odpowiadającym 
pospółkom lub żwirom 

1. Żwiry i pospółki gliniaste 
2. Piaski pylaste i gliniaste 
3. Pyły piaszczyste i pyły 
4. Gliny o granicy płynności mniejszej 
niż 35% 
5. Mieszaniny popiołowo-żużlowe z 
węgla kamiennego 
6. Wysiewki kamienne gliniaste o 
zawartości frakcji iłowej 2% 

- pod warunkiem ulepszenia 
tych gruntów spoiwami, takimi 
jak: cement, wapno, aktywne 
popioły itp. 
 
 
 

7. Żużle wielkopiecowe i inne 
metalurgiczne 

- drobnoziarniste i 
nierozpadowe: straty masy do 
1% 

8. Piaski drobnoziarniste - o wskaźniku nośności wnoś 10 

W wykopach i 
miejscach 
zerowych do 
głębokości 
przemarzania 

Grunty 
niewysadzinowe 

Grunty wątpliwe i wysadzinowe 
- gdy są ulepszane spoiwami 
(cementem, wapnem, 
aktywnymi popiołami itp.) 

 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w ST-00 pkt 3. 
3.2. Dobór sprzętu zagęszczającego 
W Tablicy 2 podano, dla różnych rodzajów gruntów, orientacyjne dane przy doborze sprzętu zagęszczającego. 
Sprzęt do zagęszczania powinien być zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru. 
 
Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze sprzętu zagęszczającego wg [13] 

Rodzaje 
urządzeń 
zagęszczających 

Rodzaje gruntu  

niespoiste: piaski, 
żwiry, pospółki 

spoiste:  
pyły gliny, iły 

gruboziarniste  
i kamieniste 

Uwagi  
o 
przydatności 
maszyn 

grubość 
warstwy 
[ m ] 

liczba 
przejść 
n *** 

grubość 
warstwy 
[ m ] 

liczba 
przejść 
n *** 

grubość 
warstwy 
[ m ] 

liczba 
przejść 
n *** 

Walce statyczne  
 gładkie * 

0,1 do 0,2 4 do 8 0,1 do 0,2 4 do 8 0,2 do 0,3 4 do 8 1) 

Walce statyczne 
okołkowane * 

- - 0,2 do 0,3 8 do 12 0,2 do 0,3 8 do 12 2) 

Walce statyczne 
ogumione * 

0,2 do 0,5 6 do 8 0,2 do 0,4 6 do 10 - - 3) 

Walce wibracyjne 
gładkie **  

0,4 do 0,7 4 do 8 0,2 do 0,4 3 do 4 0,3 do 0,6 3 do 5 4) 

Walce wibracyjne 
okołkowane ** 

0,3 do 0,6 3 do 6 0,2 do 0,4 6 do 10 0,2 do 0,4 6 do 10 5) 

Zagęszczarki  
wibracyjne ** 

0,3 do 0,5 4 do 8 - - 0,2 do 0,5 4 do 8 6) 
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Ubijaki 
szybkouderzające 

0,2 do 0,4 2 do4 0,1 do 0,3 3 do 5 0,2 do 0,4 3 do 4 6) 

Ubijaki o masie 
od 1 do 10 Mg 
zrzucane z 
wysokości od 5 do 
10 m 

 
2,0 do 8,0 

4 do 10 
uderze
ń w 
punkt 

 
1,0 do 4,0 

3 do 6 
uderzeń 
w punkt 

 
1,0 do 5,0 

3 do 6 
uderze
ń w 
punkt 

 

*) Walce statyczne są mało przydatne w gruntach kamienistych. 
**) Wibracyjnie należy zagęszczać warstwy grubości  15 cm, cieńsze warstwy należy zagęszczać 
statycznie. 
***) Wartości orientacyjne, właściwe należy ustalić na odcinku doświadczalnym. 
Uwagi:  
1) Do zagęszczania górnych warstw podłoża. Zalecane do codziennego wygładzania 
(przywałowania) gruntów spoistych w miejscu pobrania i w nasypie. 
2) Nie nadają się do gruntów nawodnionych. 
3) Mało przydatne w gruntach spoistych. 
4) Do gruntów spoistych przydatne są walce średnie i ciężkie, do gruntów kamienistych -  walce 
bardzo ciężkie. 
5) Zalecane do piasków pylastych i gliniastych, pospółek gliniastych i glin piaszczystych. 
6) Zalecane do zasypek wąskich przekopów 

 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”  pkt 5. 
 Wykonać odwodnienie drenażami ze żwiru lub pospółki rozmieszczonymi zgodnie z częścią  rysunkową. 
Stosować żwir lub pospółkę o współczynniku filtracji k ≥ 8,0 m/dobę. Żwir lub pospółkę odseparować geowłókniną 
separacyjno-filtrującą o przepuszczalności wody w płaszczyźnie prostopadłej 70x10-3 m/s i gramaturze min. 110 
g/m2. 
Niwelację wykonać zgodnie z częścią rysunkową, utrzymać projektowane rzędne. 
Warstwa nośna 
Wykonać warstwę nośną płyty boiska o miąższości ok. 20-25 cm złożoną z poniższej mieszanki: 
 65% piasku o średnicy 0,2-2,0 mm; 
 15% torfu ogrodniczego; 
 20% ziemi kompostowej. 
Optymalny odczyn warstwy przygotowanej pod wysiew trawy powinien wynosić 5.5-6.5 pH. 
Należy optymalnie zagęścić warstwę nośną, która powinna posiadać następujące parametry: 

 wskaźnik zagęszczenia IS ≥ 1,00, 
 wtórny moduł odkształcenia EV2 ≥ 100 MPa. 

Zasiew trawy 
Wykonać 100% zasiew traw na całej powierzchni płyty boiska na głębokości ok. 2 cm. Stosować mieszankę traw 
przeznaczoną na boiska sportowe dostępną na rynku. Mieszankę należy dobrać do warunków atmosferycznych i 
terminu zasiewu. Ilość nasion trawy 20-25 g/m2 boiska. Stosować perforacyjny (dogłębny) zasiew trawy, gdzie 
nasiona zostaną umieszczone w „gniazdach”. Zabieg ten pozwoli na optymalne warunki do wzrostu i rozwoju trawy.  
Wysiew nasion wykonać po ¼ części nasion w czterech kierunkach płyty boiska: od dołu do góry, od góry do dołu, 
od lewej do prawej i od prawej do lewej. 
W razie konieczności przy zasiewie wykonać dodatkowe piaskowanie płyty boiska piaskiem 0,2-2,0 mm.   
Po zasiewie wykonać włókowanie boiska włóką siatkową, po całej nawierzchni boiska, w celu dokładnego 
rozprowadzenia piasku po płycie oraz przykrycia wysianych nasion traw, a także wyrównania ewentualnych  
nierówności.  



STWiOR- zagospodarowanie terenu          33 
PRZEBUDOWA I REMONT BOISKA SPORTOWEGO  WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA SZATNIOWO-SANITARNEGO W RADZIMOWIE GÓRNYM  
(dz. nr 291, 292, 293/1 (jedn. ewid. 022505_2, Sulików;  Obr. 0006, Radzimów) 
w ramach zadania:  
MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO  WRAZ Z ZAPLECZEM SZATNIOWO-SANITARNYM W RADZIMOWIE GÓRNYM 

Na koniec wykonać nawożenie startowe nawozem przeznaczonym do boisk o wydłużonym czasie działania do 2-3 
miesięcy, zapewni to szybszy wzrost i rozwój młodej trawy. Ilość nawozu 20-30 g/m2 boiska. 
Pielęgnacja trawy 
Wykonać zabiegi pielęgnacyjne adekwatne do stanu trawnika oraz warunków atmosferycznych.  
Przede wszystkim należy zapewnić odpowiednie nawodnienie trawnika, w momencie gdy wyschnie na głębokość 
ok. 3 cm. Wymagana ilość wody nie więcej niż 5 litrów na m2 podłoża w ciągu godziny. Przy podlewaniu gleba 
powinna być zwilżona na głębokość 10-15 cm. Jeżeli trawnik choruje należy podlewać nawierzchnię rano, co 
pozwoli na szybkie wyschnięcie źdźbeł trawy. 
Pierwsze koszenie trawy należy wykonać gdy najszybciej rosnąca trawa osiągnie wysokość 6-10 cm, wykonać 
koszenie wysoko na 4 cm. Drugie koszenie wykonać analogicznie. 
Przed i po pierwszym koszeniu zalecane jest zwałowanie trawnika lekkim wałem w celu dociśnięcia trawy i podłoża. 
W razie konieczności po koszeniu wykonać grabienie w przypadku gdy trawnik jest zanieczyszczony odpadami po 
koszeniu. 
5.2. Ukop i dokop 
5.2.1. Miejsce ukopu lub dokopu 
Miejsce ukopu lub dokopu powinno być wskazane w dokumentacji projektowej, w innych dokumentach 
kontraktowych lub przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli miejsce to zostało wybrane przez Wykonawcę, musi być ono 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Miejsce ukopu lub dokopu powinno być tak dobrane, żeby zapewnić przewóz lub przemieszczanie gruntu na jak 
najkrótszych odległościach. O ile to możliwe, transport gruntu powinien odbywać się w poziomie lub zgodnie ze 
spadkiem terenu. Ukopy mogą mieć kształt poszerzonych rowów przyległych do korpusu. Ukopy powinny być 
wykonywane równolegle do osi drogi, po jednej lub obu jej stronach. 
5.2.2. Zasady prowadzenia robót w ukopie i dokopie 
Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu może rozpocząć się dopiero po pobraniu próbek i zbadaniu przydatności 
zalegającego gruntu do budowy nasypów oraz po wydaniu zgody na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Głębokość na 
jaką należy ocenić przydatność gruntu powinna być dostosowana do zakresu prac. 
Grunty nieprzydatne do budowy nasypów nie powinny być odspajane, chyba że wymaga tego dostęp do gruntu 
przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasyp. Odspojone przez Wykonawcę grunty nieprzydatne powinny 
być wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania, zgodnie ze wskazaniami Inspektora Nadzoru. Roboty te 
będą włączone do obmiaru robót i opłacone przez Zamawiającego tylko wówczas, gdy odspojenie gruntów 
nieprzydatnych było konieczne i zostało potwierdzone przez Inspektora Nadzoru. 
Dno ukopu należy wykonać ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku możliwego spływu wody. O ile to konieczne, ukop 
(dokop) należy odwodnić przez wykonanie rowu odpływowego. 
Jeżeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, nie może on naruszać stateczności zbocza. 
Dno i skarpy ukopu po zakończeniu jego eksploatacji powinny być tak ukształtowane, aby harmonizowały z 
otaczającym terenem. Na dnie i skarpach ukopu należy przeprowadzić rekultywację według odrębnej dokumentacji 
projektowej. 
5.3. Wykonanie nasypów 
5.3.1. Przygotowanie podłoża w obrębie podstawy nasypu 
Przed przystąpieniem do budowy nasypu należy w obrębie jego podstawy zakończyć roboty przygotowawcze. 
5.3.1.1. Wycięcie stopni w zboczu 
Jeżeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest większe niż 1:5 należy, dla zabezpieczenia przed 
zsuwaniem się nasypu, wykonać w zboczu stopnie o spadku górnej powierzchni, wynoszącym około  4%   1% i 
szerokości od 1,0 do 2,5 m. 
5.3.1.2. Zagęszczenie gruntu i nośność w podłożu nasypu 
Wykonawca powinien skontrolować wskaźnik zagęszczenia gruntów rodzimych, zalegających w strefie podłoża 
nasypu, do głębokości 0,5 m od powierzchni terenu. Jeżeli wartość wskaźnika zagęszczenia jest mniejsza niż 
określona w Tablicy 3, Wykonawca powinien dogęścić podłoże tak, aby powyższe wymaganie zostało spełnione. 
Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w Tablicy 3 nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie 
zagęszczanie podłoża, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiające uzyskanie 
wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. 
Tablica 3. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia dla podłoża nasypów do głębokości 0,5 m od powierzchni 
terenu 
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Nasypy 
o wysokości, m 

Minimalna wartość Is dla:  

autostrad i dróg 
ekspresowych 

innych dróg  

kategoria ruchu KR3-KR6 kategoria ruchu KR1-KR2 

do 2 1,00 0,97 0,95 

ponad 2 0,97 0,97 0,95 

Dodatkowo można sprawdzić nośność warstwy gruntu podłoża nasypu na podstawie pomiaru wtórnego modułu 
odkształcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 3. 
5.3.1.3. Spulchnienie gruntów w podłożu nasypów 
Jeżeli nasyp ma być budowany na powierzchni skały lub na innej gładkiej powierzchni, to przed przystąpieniem do 
budowy nasypu powinna ona być rozdrobniona lub spulchniona na głębokość co najmniej 15 cm, w celu poprawy 
jej powiązania z podstawą nasypu. 
5.3.2. Wybór gruntów i materiałów do wykonania nasypów 
Wybór gruntów i materiałów do wykonania nasypów powinien być dokonany z uwzględnieniem zasad podanych w 
punkcie 2. 
5.3.3. Zasady wykonania nasypów 
5.3.3.1. Ogólne zasady wykonywania nasypów 
Nasypy powinny być wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podłużnego, które określono w 
dokumentacji projektowej, z uwzględnieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu przez Inspektora 
Nadzoru. 
W celu zapewnienia stateczności nasypu i jego równomiernego osiadania należy przestrzegać następujących zasad: 
a) Nasypy należy wykonywać metodą warstwową, z gruntów przydatnych do budowy nasypów. Nasypy powinny 

być wznoszone równomiernie na całej szerokości. 
b) Grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zależności od rodzaju gruntu i sprzętu 

używanego do zagęszczania. Przystąpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu może nastąpić dopiero po 
stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru prawidłowego wykonania warstwy poprzedniej. 

c) Grunty o różnych właściwościach należy wbudowywać w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubości na całej 
szerokości nasypu. Grunty spoiste należy wbudowywać w dolne, a grunty niespoiste w górne warstwy nasypu. 

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego należy wbudowywać poziomo, a warstwy gruntu mało przepuszczalnego (o 
współczynniku K1010-5 m/s) ze spadkiem górnej powierzchni około 4%  1%. Kiedy nasyp jest budowany w 
terenie płaskim spadek powinien być obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu spadek powinien być 
jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Ukształtowanie powierzchni warstwy powinno uniemożliwiać lokalne 
gromadzenie się wody. 

e) Jeżeli w okresie zimowym następuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a górna powierzchnia jest wykonana z 
gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny być ukształtowane ku osi nasypu, a woda odprowadzona poza 
nasyp z zastosowaniem ścieku. Takie ukształtowanie górnej powierzchni gruntu spoistego zapobiega powstaniu 
potencjalnych powierzchni poślizgu w gruncie tworzącym nasyp. 

f) Górną warstwę nasypu, o grubości co najmniej 0,5 m należy wykonać z gruntów niewysadzinowych, o wskaźniku 
wodoprzepuszczalności K10  6 10 –5 m/s i wskaźniku różnoziarnistości U  5. Jeżeli Wykonawca nie dysponuje 
gruntem o takich właściwościach, Inspektor Nadzoru może wyrazić zgodę na ulepszenie górnej warstwy nasypu 
poprzez stabilizację cementem, wapnem lub popiołami lotnymi. W takim przypadku jest konieczne sprawdzenie 
warunku nośności i mrozoodporności konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korekty, polegającej na 
rozbudowaniu podbudowy pomocniczej. 

g) Na terenach o wysokim stanie wód gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne warstwy nasypu, o grubości 
co najmniej 0,5 m powyżej najwyższego poziomu wody, należy wykonać z gruntu przepuszczalnego. 

h) Przy wykonywaniu nasypów z popiołów lotnych, warstwę pod popiołami, grubości 0,3 do 0,5 m, należy wykonać 
z gruntu lub materiałów o dużej przepuszczalności. Górnej powierzchni warstwy popiołu należy nadać spadki 
poprzeczne 4% 1% według poz. d). 

i) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien być bezzwłocznie wbudowany w nasyp. Inspektor Nadzoru 
może dopuścić czasowe składowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym 
zawilgoceniem. 
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5.3.3.2. Wykonywanie nasypów z gruntów kamienistych lub gruboziarnistych odpadów przemysłowych 
Wykonywanie nasypów z gruntów kamienistych lub gruboziarnistych odpadów przemysłowych powinno odbywać 
się według jednej z niżej podanych metod, jeśli nie zostało określone inaczej w dokumentacji projektowej, ST lub 
przez Inspektora Nadzoru: 
a) Wykonywanie nasypów z gruntów kamienistych lub gruboziarnistych odpadów przemysłowych z wypełnieniem 

wolnych przestrzeni 
Każdą rozłożoną warstwę materiałów gruboziarnistych o grubości nie większej niż 0,3 m, należy przykryć warstwą 
żwiru, pospółki, piasku lub gruntu (materiału) drobnoziarnistego. Materiałem tym wskutek zagęszczania (najlepiej 
sprzętem wibracyjnym), wypełnia się wolne przestrzenie między grubymi ziarnami. Przy tym sposobie budowania 
nasypów można stosować skały oraz odpady przemysłowe, które są miękkie (zgodnie z charakterystyką podaną w 
tablicy 1). 
b) Wykonywanie nasypów z gruntów kamienistych lub gruboziarnistych odpadów przemysłowych bez wypełnienia 

wolnych przestrzeni 
Warstwy nasypu wykonane według tej metody powinny być zbudowane z materiałów mrozoodpornych. Warstwy 
te należy oddzielić od podłoża gruntowego pod nasypem oraz od górnej strefy nasypu około 10-centymetrową 
warstwą żwiru, pospółki lub nieodsianego kruszywa łamanego, zawierającego od 25 do 50% ziarn mniejszych od 2 
mm i spełniających warunek: 
4 d85  D15  4 d15 
gdzie: 
d85 i d15 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 85% i 15% gruntu podłoża lub gruntu górnej warstwy nasypu 
(mm), 
D15 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 15% materiału gruboziarnistego (mm). 
 Części nasypów wykonywane tą metodą nie mogą sięgać wyżej niż 1,2 m od projektowanej niwelety 
nasypu. 
5.3.3.3. Wykonanie nasypów nad przepustami 
Nasypy w obrębie przepustów należy wykonywać jednocześnie z obu stron przepustu z jednakowych, dobrze 
zagęszczonych poziomych warstw gruntu. Dopuszcza się wykonanie przepustów z innych poprzecznych elementów 
odwodnienia w przekopach (wcinkach) wykonanych w poprzek uformowanego nasypu. W tym przypadku podczas 
wykonania nasypu w obrębie przekopu należy uwzględnić wymagania określone w punkcie 5.3.3.6. 
 
5.3.3.4. Wykonywanie nasypów na zboczach 
Przy budowie nasypu na zboczu o pochyłości od 1:5 do 1:2 należy zabezpieczyć nasyp przed zsuwaniem się przez: 
a) wycięcie w zboczu stopni wg punktu 5.3.1.1, 
b) wykonanie rowu stokowego powyżej nasypu. 
Przy pochyłościach zbocza większych niż 1:2 wskazane jest zabezpieczenie stateczności nasypu przez podparcie go 
murem oporowym. 
5.3.3.5. Poszerzenie nasypu 
Przy poszerzeniu istniejącego nasypu należy wykonywać w jego skarpie stopnie o szerokości do 1,0m. Spadek 
górnej powierzchni stopni powinien wynosić 4% 1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy. Wycięcie stopni 
obowiązuje zawsze przy wykonywaniu styku dwóch przyległych części nasypu, wykonanych z gruntów o różnych 
właściwościach lub w różnym czasie. 
5.3.3.7. Wykonywanie nasypów w okresie deszczów 
Wykonywanie nasypów należy przerwać, jeżeli wilgotność gruntu przekracza wartość dopuszczalną, to znaczy jest 
większa od wilgotności optymalnej o więcej niż 10% jej wartości. 
Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno układać następnej warstwy gruntu. 
Osuszenie można przeprowadzić w sposób mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem palonym 
albo hydratyzowanym. 
W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczególne jego warstwy oraz korona nasypu 
po zakończeniu robót ziemnych powinny być równe i mieć spadki potrzebne do prawidłowego odwodnienia, 
według punktu 5.3.3.1, poz. d). 
W okresie deszczowym nie należy pozostawiać nie zagęszczonej warstwy do dnia następnego. Jeżeli warstwa 
gruntu niezagęszczonego uległa przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszyć jej i zagęścić w czasie 
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, to może on nakazać Wykonawcy usunięcie wadliwej warstwy. 
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5.3.3.8. Wykonywanie nasypów w okresie mrozów 
Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypów w temperaturze, przy której nie jest możliwe osiągnięcie w nasypie 
wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
Nie dopuszcza się wbudowania w nasyp gruntów zamarzniętych lub gruntów przemieszanych ze śniegiem lub 
lodem. 
W czasie dużych opadów śniegu wykonywanie nasypów powinno być przerwane. Przed wznowieniem prac należy 
usunąć śnieg  z powierzchni wznoszonego nasypu. 
Jeżeli warstwa niezagęszczonego gruntu zamarzła, to nie należy jej przed rozmarznięciem zagęszczać ani układać na 
niej następnych warstw. 
5.3.4. Zagęszczenie gruntu 
5.3.4.1. Ogólne zasady zagęszczania gruntu 
Każda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozłożeniu, powinna być zagęszczona z zastosowaniem sprzętu 
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz występujących warunków. 
Rozłożone warstwy gruntu należy zagęszczać od krawędzi nasypu w kierunku jego osi. 
5.3.4.2. Grubość warstwy 
Grubość warstwy zagęszczonego gruntu oraz liczbę przejść maszyny zagęszczającej zaleca się określić 
doświadczalnie dla każdego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 5.3.4.5. 
Orientacyjne wartości, dotyczące grubości warstw różnych gruntów oraz liczby przejazdów różnych maszyn do 
zagęszczania podano w punkcie 3. 
5.3.4.3. Wilgotność gruntu 
Wilgotność gruntu w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, z tolerancją: 
a) w gruntach niespoistych    2 % 
b) w gruntach mało i średnio spoistych  +0 %,  2 % 
c) w mieszaninach popiołowo-żużlowych  +2 %,  4 % 
Sprawdzenie wilgotności gruntu należy przeprowadzać laboratoryjnie, z częstotliwością określoną w punktach 6.3.2 
i 6.3.3. 
5.3.4.4. Wymagania dotyczące zagęszczania 
W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy należy określać za pomocą oznaczenia 
wskaźnika zagęszczenia lub porównania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia. 
Kontrolę zagęszczenia na podstawie porównania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia, określonych 
zgodnie z normą PN-S-02205:1998 [4], należy stosować tylko dla gruntów gruboziarnistych, dla których nie jest 
możliwe określenie wskaźnika zagęszczenia Is, według BN-77/8931-12 [9]. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntów w nasypach, określony według normy BN-77/8931-12 [9], powinien na całej 
szerokości korpusu spełniać wymagania podane w tablicy 4. 
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Tablica 4. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia gruntu w nasypach 

Strefa nasypu 

Minimalna wartość Is dla:  

autostrad i dróg 
ekspresowych 

innych dróg  

kategoria ruchu 
KR3-KR6 

kategoria ruchu 
KR1-KR2 

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

Niżej leżące warstwy nasypu do głębokości od 
powierzchni robót ziemnych: 
- 0,2 do 2,0 m (autostrady) 
- 0,2 do 1,2 m (inne drogi) 

 
 
1,00 
- 

 
 
- 
1,00 

 
 
- 
0,97 

Warstwy nasypu na głębokości od powierzchni 
robót ziemnych poniżej: 
- 2,0 m (autostrady) 
- 1,2 m (inne drogi) 

 
 
0,97 
- 

 
 
- 
0,97 

 
 
- 
0,95 

 
Jako zastępcze kryterium oceny wymaganego zagęszczenia gruntów dla których trudne jest pomierzenie wskaźnika 
zagęszczenia, przyjmuje się wartość wskaźnika odkształcenia I0 określonego zgodnie z normą PN-S-02205:1998 [4]. 
Wskaźnik odkształcenia nie powinien być większy niż: 
a) dla żwirów, pospółek i piasków 
b) 2,2 przy wymaganej wartości Is 1,0, 
c) 2,5 przy wymaganej wartości Is 1,0, 
d) dla gruntów drobnoziarnistych o równomiernym uziarnieniu (pyłów, glin pylastych, glin zwięzłych, iłów – 2,0, 
e) dla gruntów różnoziarnistych (żwirów gliniastych, pospółek gliniastych, pyłów piaszczystych, piasków 

gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystych zwięzłych) – 3,0, 
f) dla narzutów kamiennych, rumoszy – 4, 
g) dla gruntów antropogenicznych – na podstawie badań poligonowych. 
Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające, to Wykonawca powinien 
spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie zagęścić. Jeżeli powtórne 
zagęszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia, Wykonawca powinien usunąć 
warstwę i wbudować nowy materiał, o ile Inspektora Nadzoru nie zezwoli na ponowienie próby prawidłowego 
zagęszczenia warstwy. 
5.3.4.5. Próbne zagęszczenie 
Odcinek doświadczalny dla próbnego zagęszczenia gruntu o minimalnej powierzchni 30 m2, powinien być wykonane 
na terenie oczyszczonym z gleby, na którym układa się grunt czterema pasmami o szerokości od 1,5 do 2,5 m każde. 
Poszczególne warstwy układanego gruntu powinny mieć w każdym pasie inną grubość z tym, że wszystkie muszą 
mieścić się w granicach właściwych dla danego sprzętu zagęszczającego. Wilgotność gruntu powinna być równa 
optymalnej z tolerancją podaną w punkcie 5.3.4.3. Grunt ułożony na poletku według podanej wyżej zasady 
powinien być następnie zagęszczony, a po każdej serii przejść maszyny należy określić wskaźniki zagęszczenia, 
dopuszczając stosowanie innych, szybkich metod pomiaru (sonda izotopowa, ugięciomierz udarowy po ich 
skalibrowaniu w warunkach terenowych). 
Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia należy wykonać co najmniej w 4 punktach, z których co najmniej 2 powinny 
umożliwić ustalenie wskaźnika zagęszczenia w dolnej części warstwy. Na podstawie porównania uzyskanych 
wyników zagęszczenia z wymaganiami podanymi w punkcie 5.3.4.4 dokonuje się wyboru sprzętu i ustala się 
potrzebną liczbę przejść oraz grubość warstwy rozkładanego gruntu. 
5.4. Odkłady 
5.4.1. Warunki ogólne wykonania odkładów 
Roboty omówione w tym punkcie dotyczą postępowania z gruntami lub innymi materiałami, które zostały 
pozyskane w czasie wykonywania wykopów, a które nie będą wykorzystane do budowy nasypów oraz innych prac 
związanych z trasą drogową. 
Grunty lub inne materiały powinny być przewiezione na odkład, jeżeli: 
a) stanowią nadmiar objętości w stosunku do objętości gruntów przewidzianych do wbudowania, 
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b) są nieprzydatne do budowy nasypów oraz wykorzystania w innych pracach, związanych z budową trasy 
drogowej, 

c) ze względu na harmonogram robót nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na wbudowanie materiałów 
pozyskiwanych z wykopu. 

Wykonawca może przyjąć, że zachodzi jeden z podanych wyżej przypadków tylko wówczas, gdy zostało to 
jednoznacznie określone w dokumentacji projektowej, harmonogramie robót lub przez Inspektora Nadzoru. 
5.4.2. Lokalizacja odkładu 
Jeżeli pozwalają na to właściwości materiałów przeznaczonych do przewiezienia na odkład, materiały te powinny 
być w razie możliwości wykorzystane do wyrównania terenu, zasypania dołów i sztucznych wyrobisk oraz do 
ewentualnego poszerzenia nasypów. Roboty te powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i 
odpowiednimi zasadami, dotyczącymi wbudowania i zagęszczania gruntów oraz wskazówkami Inspektora Nadzoru. 
Jeżeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaru objętości w sposób określony powyżej, materiały te należy 
przewieźć na odkład. 
Lokalizacja odkładu powinna być wskazana w dokumentacji projektowej lub przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli 
miejsce odkładu zostało wybrane przez Wykonawcę, musi być ono zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Niezależnie od tego, Wykonawca musi uzyskać zgodę właściciela terenu. 
Jeżeli odkłady są zlokalizowane wzdłuż odcinka trasy przebiegającego w wykopie, to: 
a) odkłady można wykonać z obu stron wykopu, jeżeli pochylenie poprzeczne terenu jest niewielkie, przy czym 

odległość podnóża skarpy odkładu od górnej krawędzi wykopu powinna wynosić: 
 nie mniej niż 3 m w gruntach przepuszczalnych, 
 nie mniej niż 5 m w gruntach nieprzepuszczalnych, 

b) przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jednak mniejszym od 20%, odkład należy wykonać tylko od 
górnej strony wykopu, dla ochrony od wody stokowej, 

c) przy pochyleniu poprzecznym terenu wynoszącym ponad 20%, odkład należy zlokalizować poniżej wykopu, 
d) na odcinkach zagrożonych przez zasypywanie drogi śniegiem, odkład należy wykonać od strony najczęściej 

wiejących wiatrów, w odległości ponad 20 m od krawędzi wykopu. 
Jeśli odkład zostanie wykonany w nie uzgodnionym miejscu lub niezgodnie z wymaganiami, to zostanie on usunięty 
przez Wykonawcę na jego koszt, według wskazań Inspektora Nadzoru. 
Konsekwencje finansowe i prawne, wynikające z ewentualnych uszkodzeń środowiska naturalnego wskutek 
prowadzenia prac w nie uzgodnionym do tego miejscu, obciążają Wykonawcę. 
5.4.3. Zasady wykonania odkładów 
Wykonanie odkładów, a w szczególności ich wysokość, pochylenie, zagęszczenie oraz odwodnienie powinny być 
zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej lub ST. Jeżeli nie określono inaczej, należy 
przestrzegać ustaleń podanych w normie PN-S-02205:1998 [4] to znaczy odkład powinien być uformowany w 
pryzmę o wysokości do 1,5 m, pochyleniu skarp od 1do 1,5 i spadku korony od 2% do 5%. 
Odkłady powinny być tak ukształtowane, aby harmonizowały z otaczającym terenem. Powierzchnie odkładów 
powinny być obsiane trawą, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznaczone na użytki rolne lub leśne, 
zgodnie z dokumentacją projektową. 
Odspajanie materiału przewidzianego do przewiezienia na odkład powinno być przerwane, o ile warunki 
atmosferyczne lub inne przyczyny uniemożliwiają jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami sformułowanymi w 
tym zakresie w dokumentacji projektowej, ST lub przez Inspektora Nadzoru. Przed przewiezieniem gruntu na 
odkład Wykonawca powinien upewnić się, że spełnione są warunki określone w punkcie 5.4.1. Jeżeli wskutek 
pochopnego przewiezienia gruntu na odkład przez Wykonawcę, zajdzie konieczność dowiezienia gruntu do 
wykonania nasypów z ukopu, to koszt tych czynności w całości obciąża Wykonawcę. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu 
Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w punkcie 
5.2 niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i ST. W czasie kontroli należy zwrócić szczególną uwagę 
na sprawdzenie: 
 zgodności rodzaju gruntu z określonym w dokumentacji projektowej i ST, 
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 zachowania kształtu zboczy, zapewniającego ich stateczność, 
 odwodnienia, 
 zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zakończeniu eksploatacji ukopu. 
6.3. Sprawdzenie jakości wykonania nasypów 
6.3.1. Rodzaje badań i pomiarów 
Sprawdzenie jakości wykonania nasypów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w 
punktach 2,3 oraz 5.3 niniejszej Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej i ST. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
 badania przydatności gruntów do budowy nasypów, 
 badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu, 
 badania zagęszczenia nasypu, 
 pomiary kształtu nasypu. 
 odwodnienie nasypu 
6.3.2. Badania przydatności gruntów do budowy nasypów 
Badania przydatności gruntów do budowy nasypu powinny być przeprowadzone na próbkach pobranych z każdej 
partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzącej z nowego źródła, jednak nie rzadziej niż jeden 
raz na 300 m3. W każdym badaniu należy określić następujące właściwości: 

 skład granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988 [1], 
 zawartość części organicznych, wg PN-B-04481:1988 [1], 
 wilgotność naturalną, wg PN-B-04481:1988 [1], 
 wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481:1988 [1], 
 granicę płynności, wg PN-B-04481:1988 [1], 
 kapilarność bierną, wg PN-B-04493:1960 [3], 
 wskaźnik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [7]. 

6.3.3. Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu 
Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu polegają na sprawdzeniu: 
 prawidłowości rozmieszczenia gruntów o różnych właściwościach w nasypie, 
 odwodnienia każdej warstwy, 
 grubości każdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczaniu; badania należy przeprowadzić nie rzadziej niż jeden 

raz na 500 m2 warstwy, 
 nadania spadków warstwom z gruntów spoistych według punktu 5.3.3.1 poz. d), 
 przestrzegania ograniczeń określonych w punktach 5.3.3.8 i 5.3.3.9, dotyczących wbudowania gruntów w 

okresie deszczy i mrozów. 
6.3.4. Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu 
Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu polega na skontrolowaniu zgodności wartości wskaźnika 
zagęszczenia Is lub stosunku modułów odkształcenia z wartościami określonymi w punktach 5.3.1.2 i 5.3.4.4. Do 
bieżącej kontroli zagęszczenia dopuszcza się aparaty izotopowe. 
Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia Is powinno być przeprowadzone według normy BN-77/8931-12 [9], oznaczenie 
modułów odkształcenia według normy PN-S-02205:1998 [4]. 
Zagęszczenie każdej warstwy należy kontrolować nie rzadziej niż: 

 jeden raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy, w przypadku określenia wartości Is, 
 jeden raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwy w przypadku określenia pierwotnego i wtórnego modułu 

odkształcenia. 
Wyniki kontroli zagęszczenia robót Wykonawca powinien wpisywać do dokumentów laboratoryjnych. 
Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podłoża pod nasypem powinna być potwierdzona przez 
Inspektora Nadzoru wpisem w Dzienniku Budowy. 
6.3.5. Pomiary kształtu nasypu 
Pomiary kształtu nasypu obejmują kontrolę: 

 prawidłowości wykonania skarp, 
 szerokości korony korpusu. 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodności z wymaganiami dotyczącymi 
pochyleń i dokładności wykonania skarp, określonymi w dokumentacji projektowej, ST oraz w punkcie 5.3.5 
niniejszej Specyfikacji. 
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Sprawdzenie szerokości korony korpusu polega na porównaniu szerokości korony korpusu na poziomie 
wykonywanej warstwy nasypu z szerokością wynikającą z wymiarów geometrycznych korpusu, określonych w 
dokumentacji projektowej. 
6.4. Sprawdzenie jakości wykonania odkładu 
Sprawdzenie wykonania odkładu polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi w punktach 2 oraz 
5.4 niniejszej Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej i ST. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
 prawidłowość usytuowania i kształt geometryczny odkładu, 
 odpowiednie wbudowanie gruntu, 
 właściwe zagospodarowanie (rekultywację) odkładu. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny). 
Objętość ukopu i dokopu będzie ustalona w metrach sześciennych jako różnica ogólnej objętości nasypów, z 
uwzględnieniem spulchnienia gruntu, tj. procentowego stosunku objętości gruntu nasypów i ogólnej objętości 
wykopów, pomniejszonej o objętość gruntów nieprzydatnych do budowy w stanie rodzimym do objętości w 
nasypie. 
Objętość nasypów będzie ustalona w metrach sześciennych na podstawie obliczeń z przekrojów poprzecznych, w 
oparciu o poziom gruntu rodzimego lub poziom gruntu po usunięciu warstw gruntów nieprzydatnych. 
Objętość odkładu będzie określona w metrach sześciennych na podstawie obmiaru jako różnica objętości wykopów,  
powiększonej o objętość ukopów i objętości nasypów, z uwzględnieniem spulchnienia gruntu i zastrzeżeń 
sformułowanych w punkcie 5.4. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru podano w ST-00 „Wymagania ogólne”  pkt 8. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 „Wymagania ogólne”  pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m3 nasypów obejmuje: 

 prace pomiarowe, 
 oznakowanie robót, 
 pozyskanie gruntu z ukopu lub/i dokopu, jego odspojenie i załadunek na środki transportowe, 
 transport urobku z ukopu lub/i dokopu na miejsce wbudowania, 
 wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp, 
 zagęszczenie gruntu, 
 profilowanie powierzchni nasypu, rowów i skarp, 
 wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu, 
 rekultywację dokopu i terenu przyległego do drogi, 
 odwodnienie terenu robót, 
 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej  

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Spis przepisów związanych podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 10. 
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D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA 

1. WSTĘP 
1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża gruntowego .  
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót opisanych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem koryta 
przeznaczonego do ułożenia konstrukcji nawierzchni na przedmiotowym zadaniu. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w 
OST  „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST  „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. materiały 
Nie występują. 
 
3. sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST  „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
 równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; Inspektor Nadzoru może dopuścić 

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

 koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt), 
 walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 
Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża. 
 
4. transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST  „Wymagania ogólne”  pkt 4. 
 
5. wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST  „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża bezpośrednio przed 
rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania 
koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża, jest możliwe wyłącznie za zgodą Inspektora Nadzoru, 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 Inspektora Nadzoru. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie 
sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 metrów. 
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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 
Inspektora Nadzoru. 
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 Inspektora Nadzoru. 
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/Inspektora 
Nadzoru, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości 
koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości 
wskaźnika zagęszczenia, określonych w tablicy 1. 
Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w robotach ziemnych 
lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoża należy 
kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaźnik 
zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [5]. 
 
Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is) 

 Minimalna wartość Is dla:  

Strefa Autostrad i dróg Innych dróg  

korpusu ekspresowych Ruch ciężki 
i bardzo ciężki 

Ruch mniejszy 
od ciężkiego 

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

Na głębokości od 20 do 50 cm od 
powierzchni podłoża 

 
1,00 

 
1,00 

 
0,97 

 
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia, 
kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł 
odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie 
powinien przekraczać 2,2. 
Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z 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 
Inspektora Nadzoru. 
Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej warstwy 
można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 
Po osuszeniu podłoża Inspektora Nadzoru 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” pkt 6. 
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6.2. Badania w czasie robót 
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia koryta i 
wyprofilowanego podłoża podaje tablica 2. 
 
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego podłoża 
Lp. Wyszczególnienie badań 

i pomiarów 
Minimalna częstotliwość 
badań i pomiarów 

1 Szerokość koryta 10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km 

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

6 Ukształtowanie osi w planie 
*) 

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

7 Zagęszczenie,wilgotność 
gruntu 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 i -5 
cm. 
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] nie powinien być 
mniejszy od podanego w tablicy 1. 
Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to wartość 
stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 [3] nie 
powinna być większa od 2,2. 
Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17 [2]. Wilgotność gruntu podłoża powinna być 
równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do + 10%. 
6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podłoża) 
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w punkcie 6.2 
powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne 
zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
7. obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST  „Wymagania ogólne” p. 7. 
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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” p. 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, 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” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje: 
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem, 
 załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład lub nasyp, 
 profilowanie dna koryta lub podłoża, 
 zagęszczenie, 
 utrzymanie koryta lub podłoża, 
 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
10. przepisy związane 
Normy 
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia 

nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 

planografem i łatą 
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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D- 04.02.01 WARSTWA ODSĄCZAJĄCA  

1. WSTĘP 
1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem warstwy odsączającej. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót opisanych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem warstwy 
podbudowy pomocniczej konstrukcji nawierzchni na przedmiotowym zadaniu. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z określeniami podanymi 
w  „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w  „Wymagania ogólne” pkt1.6. 
 
2. materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  „Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Rodzaje materiałów 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstwy ulepszonej są: 
 piaski, 
 żwir i mieszanka. 
2.3. Wymagania dla kruszywa 
Kruszywa do wykonania warstwy ulepszonej powinny spełniać następujące warunki: 
a) szczelności, określony zależnością: 
 
gdzie: 
D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinającej lub odsączającej 
d85  - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża. 
Dla materiałów stosowanych przy wykonywaniu warstw wyrównującej i ulepszonej warunek szczelności musi być 
spełniony, gdy warstwa ta nie jest układana na warstwie odcinającej. 
b) zagęszczalności, określony zależnością: 
 
gdzie: 
U - wskaźnik różnoziarnistości, 
d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą, 
d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą. 
 Piasek stosowany do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinien spełniać wymagania 
normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2. 
Żwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinny spełniać wymagania 
normy PN-B-11111 [3], dla klasy I i II. 
Miał kamienny do warstw odsączających i odcinających powinien spełniać wymagania normy PN-B-11112 [4]. 
Współczynnik filtracji pospółki powinien wynosić k  ≥ 8m/dobę 
2.5. Składowanie materiałów 
Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy wyrównującej i ulepszonej nie jest wbudowane bezpośrednio 
po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania, to Wykonawca robót powinien 
zabezpieczyć kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. Podłoże w 
miejscu składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione. 
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3. sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST  „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania warstw wyrównującej i ulepszonej powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
 równiarek, 
 walców statycznych, 
 płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych. 
 
4. transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w  „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport kruszywa 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
 
5. wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w  „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Przygotowanie podłoża 
Podłoże gruntowe powinno spełniać wymagania określone w D- 02.00.01 „Roboty ziemne” oraz D- 04.01.01 
„Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża”. 
Warstwy wyrównujące powinny być wytyczone w sposób umożliwiający wykonanie ich zgodnie z dokumentacją 
projektową, z tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach. 
Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny sposób 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w 
odstępach nie większych niż co 10 m. 
5.3. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa 
Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu koparki kołowej, z zachowaniem 
wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być 
taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsączającej lub odcinającej o grubości 
powyżej 20 cm, to wbudowanie kruszywa należy wykonać dwuwarstwowo. Rozpoczęcie układania każdej następnej 
warstwy może nastąpić po odbiorze przez Inspektora Nadzoru warstwy poprzedniej. 
W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem wymienić kruszywo na 
materiał o odpowiednich właściwościach. 
Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej lub odcinającej należy przystąpić do jej 
zagęszczania. 
Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym należy rozpoczynać od krawędzi i stopniowo przesuwać pasami 
podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. Zagęszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku 
należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej 
górnej krawędzi. 
Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na bieżąco przez 
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni. 
W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odcinająca i odsączająca powinna być zagęszczana płytami 
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. 
Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,0 według normalnej 
próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481 [1]. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-
77/8931-12 [8]. 
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę odsączającą lub odcinającą, uniemożliwia 
przeprowadzenie badania zagęszczenia według normalnej próby Proctora, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na 
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metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia warstwy według BN-
64/8931-02 [6]. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 
Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do 
+10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy 
osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niższa od wilgotności 
optymalnej, kruszywo należy zwilżyć określoną ilością wody i równomiernie wymieszać. 
5.4. 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 rozkładania i zagęszczania jest właściwy, 
 określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym koniecznej do uzyskania wymaganej grubości po 

zagęszczeniu, 
 ustalenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia. 
Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu, jakie będą stosowane do 
wykonywania warstwy odcinającej i odsączającej na budowie. 
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. 
5.5. Utrzymanie warstwy ulepszonej 
Warstwa ulepszona po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinna być utrzymywane w dobrym 
stanie. 
W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla wykonania wyżej leżącej warstwy 
nawierzchni. 
Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę robót. 
 
6. kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w  „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania 
robót i przedstawić wyniki tych badań  Inspektorowi Nadzoru. Badania te powinny obejmować wszystkie 
właściwości kruszywa określone w p. 2.3. 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia warstwy 
wyrównującej i ulepszonej podaje tablica 1. 
Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów warstwy wyrównującej i ulepszonej 
Lp. Wyszczególnienie badań i 

pomiarów 
Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Szerokość warstwy 10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km 

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

6 Ukształtowanie osi w planie 
*) 

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

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

8 Zagęszczenie,  wilgotność 
kruszywa 

w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 600 m2 
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*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach głównych 
łuków poziomych. 
6.3.2. Szerokość warstwy 
Szerokość warstwy nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm. 
6.3.3. Równość warstwy 
Nierówności podłużne warstwy wyrównującej i ulepszonej j należy mierzyć 4 metrową łatą, zgodnie z normą BN-
68/8931-04 [7]. 
Nierówności poprzeczne warstw wyrównującej i ulepszonej należy mierzyć 4 metrową łatą. 
Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 
6.3.4. Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową z tolerancją  0,5%. 
6.3.5. Rzędne wysokościowe 
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm i 
-2 cm. 
6.3.6. Grubość warstwy 
Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z tolerancją +1 cm, -2 cm. 
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. 
6.3.7. Zagęszczenie warstwy 
Wskaźnik zagęszczenia warstwy warstw wyrównującej i ulepszonej, określony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien 
być mniejszy od 1. 
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-06714-17 [2]. Wilgotność kruszywa powinna 
być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 
6.4. Zasady postępowania z odcinkami wadliwie wykonanymi 
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w p. 6.3, 
powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. 
Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
 
7. obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST  „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy pomocniczej. 
 
8. odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST  „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora/Inspektora 
Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. podstawa płatności 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST  „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1m2 warstw ulepszonej j z kruszywa obejmuje: 
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 prace pomiarowe, 
 dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy materiału o grubości i jakości 

określonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, 
 wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu, 
 zagęszczenie wyprofilowanej warstwy, 
 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej, 
 utrzymanie warstwy. 
 
10. przepisy związane 
10.1. Normy 
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . 

Żwir i mieszanka 
4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 
5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. 

Piasek 
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 
7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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D- 04.04.04 WARSTWA WYRÓWNAWCZA 

1.WSTĘP 
1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem podbudów z tłucznia kamiennego. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót opisanych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem podbudowy 
zasadniczej na przedmiotowym zadaniu. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Podbudowa z tłucznia kamiennego - część konstrukcji nawierzchni składająca się z jednej lub więcej warstw 
nośnych z tłucznia i klińca kamiennego. 
1.4.2. Pozostałe określenia- zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w 
OST  „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST  „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST  „Wymagania ogólne” pkt 
2. 
2.2. Rodzaje materiałów 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z tłucznia, wg PN-S-96023 [9], są: 
 kruszywo łamane zwykłe: tłuczeń i kliniec, wg PN-B-11112 [8], 
 woda do skropienia podczas wałowania i klinowania. 
2.3. Wymagania dla kruszyw 
Do wykonania podbudowy należy użyć następujące rodzaje kruszywa, według PN-B-11112 [8]: 
 tłuczeń od 31,5 mm do 63 mm, 
 kliniec od 20 mm do 31,5 mm, 
 kruszywo do klinowania - kliniec od 4 mm do 20 mm. 
Inżynier/Inspektor Nadzoru może dopuścić do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, wybrane spośród 
wymienionych w PN-S-96023 [9], dla których wymagania zostaną określone w ST. 
Jakość kruszywa powinna być zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112 [8], określonymi dla: 
 klasy co najmniej II- dla podbudowy zasadniczej, 
 klasy II i III - dla podbudowy pomocniczej. 
Do jednowarstwowych podbudów lub podbudowy zasadniczej należy stosować kruszywo gatunku co najmniej 2. 
Wymagania dla kruszywa przedstawiono w tablicach 1 i 2 niniejszej specyfikacji 
Tablica 1. Wymagania dla tłucznia i klińca, wg PN-B-11112 [8] 
Lp. Właściwości Klasa II Klasa III 
1 Ścieralność w bębnie Los Angeles, wg PN-B-06714-42 [7]: 

a) po pełnej liczbie obrotów, % ubytku masy, nie więcej niż: 
    - w tłuczniu 
    - w klińcu 
b) po 1/5 pełnej liczby obrotów, % ubytku masy w stosunku 
    do ubytku masy po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż:   

 
 
35 
40 
 
30 

 
 
50 
50 
 
35 

2 Nasiąkliwość, wg PN-B-06714-18 [4], % m/m, nie więcej niż: 
a) dla kruszyw ze skał magmowych i przeobrażonych 
b) dla kruszyw ze skał osadowych 

 
 
2,0 
3,0 

 
 
3,0 
5,0 

3 Odporność na działanie mrozu, wg PN-B-06714-19 [5], % ubytku masy, nie   
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więcej niż: 
a) dla kruszyw ze skał magmowych i przeobrażonych 
b) dla kruszyw ze skał osadowych 

 
4,0 
5,0 

 
10,0 
10,0 

4 Odporność na działanie mrozu według zmodyfikowanej metody 
bezpośredniej, wg PN-B-06714-19 [5] i PN-B-11112 [8], % ubytku masy, nie 
więcej niż: 
- w klińcu 
- w tłuczniu 

 
 
 
30 
nie bada się 

 
 
 
nie bada się 
nie bada się 

 
Tablica 2. Wymagania dla tłucznia i klińca w zależności od warstwy podbudowy 
                 tłuczniowej, wg PN-B-11112 [8] 
 
Lp. 

 
Właściwości 

Podbudowa 
jednowarstwowa 
lub podbudowa 
zasadnicza 

 
Podbudowa 
pomocnicza 

1 Uziarnienie, wg PN-B-06714-15 [2] 
a) zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 mm, odsia- 
    nych na mokro, % m/m, nie więcej niż: 
    - w tłuczniu 
    - w klińcu 
b) zawartość frakcji podstawowej, % m/m, nie 
    mniej niż: 
    - w tłuczniu i w klińcu 
c) zawartość podziarna, % m/m, nie więcej niż: 
    - w tłuczniu i w klińcu 
d) zawartość nadziarna, % m/m, nie więcej niż: 
    - w tłuczniu i w klińcu 

 
 
 
3 
4 
 
 
75 
 
15 
 
15 

 
 
 
4 
5 
 
 
65 
 
25 
 
20 

2 Zawartość zanieczyszczeń obcych, wg PN-B-06714-12 [1], % m/m, 
nie więcej niż: 
- w tłuczniu i w klińcu 

 
 
0,2 

 
 
0,3 

3 Zawartość ziarn nieforemnych, wg PN-B-06714-16 [3], % m/m, nie 
więcej niż: 
- w tłuczniu 
- w klińcu 

 
 
40 
nie bada się 

 
 
45 
nie bada się 

4 Zawartość zanieczyszczeń organicznych, barwa cieczy wg PN-B-
06714-26 [6]: 
- w tłuczniu i w klińcu, barwa cieczy nie ciemniejsza  
   niż: 

 
 
 
wzorcowa 

 

2.4. Woda 
Woda użyta przy wykonywaniu zagęszczania i klinowania podbudowy może być studzienna lub z wodociągu, bez 
specjalnych wymagań. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST  „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z tłucznia kamiennego powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
a) równiarek lub układarek kruszywa do rozkładania tłucznia i klińca, 
b) rozsypywarek kruszywa do rozłożenia klińca, 
c) walców statycznych gładkich do zagęszczania kruszywa grubego, 
d) walców wibracyjnych lub wibracyjnych zagęszczarek płytowych do klinowania kruszywa grubego klińcem, 
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e) szczotek mechanicznych do usunięcia nadmiaru klińca, 
f) walców ogumionych lub stalowych gładkich do końcowego dogęszczenia, 
g) przewoźnych zbiorników do wody zaopatrzonych w urządzenia do rozpryskiwania wody. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST  „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport kruszywa 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST  „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Przygotowanie podłoża 
Podłoże pod podbudowę tłuczniową powinno spełniać wymagania określone w D- 04.01.01 „Koryto wraz z 
profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”. 
Podbudowa tłuczniowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek gruntu 
do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod podbudową tłuczniową powinna być ułożona warstwa 
odcinająca lub wykonane ulepszenie podłoża. 
W przypadku zastosowania pomiędzy warstwą podbudowy tłuczniowej a spoistym gruntem podłoża warstwy 
odcinającej albo odsączającej, powinien być spełniony warunek nieprzenikania cząstek drobnych, wyrażony 
wzorem: 
     
gdzie: D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinającej albo 
                    odsączającej, 
      d85  - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża. 
Geowłókniny przewidziane do użycia pod podbudowę tłuczniową powinny posiadać aprobatę techniczną wydaną 
przez uprawnioną jednostkę. W szczególności wymagana jest odpowiednia wytrzymałość mechaniczna geowłóknin, 
uniemożliwiająca ich przebicie ziarna tłucznia oraz odpowiednie właściwości filtracyjne, dostosowane do 
uziarnienia podłoża gruntowego. 
Podbudowa powinna być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z dokumentacją projektową 
lub według zaleceń Inżyniera/Inspektora Nadzoru, z tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach. 
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane. 
Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny sposób 
zaakceptowany przez  Inżyniera/Inspektora Nadzoru 
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w 
odstępach nie większych niż co 10 m. 
5.3. Wbudowywanie i zagęszczanie kruszywa 
Minimalna grubość warstwy podbudowy z tłucznia nie może być po zagęszczeniu mniejsza od 1,5-krotnego 
wymiaru największych ziarn tłucznia. Maksymalna grubość warstwy podbudowy po zagęszczeniu nie może 
przekraczać 20 cm. Podbudowę o grubości powyżej 20 cm należy wykonywać w dwóch warstwach. 
Kruszywo grube powinno być rozłożone w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu układarki albo równiarki. 
Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnęła 
grubość projektowaną. 
Kruszywo grube po rozłożeniu powinno być przywałowane dwoma przejściami walca statycznego, gładkiego o 
nacisku jednostkowym nie mniejszym niż 30 kN/m. Zagęszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno 
rozpocząć się od krawędzi i stopniowo przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w kierunku 
osi jezdni. Zagęszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od dolnej 
krawędzi i przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. 
W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywałowaniu kruszywa grubego należy rozłożyć kruszywo 
drobne w równej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do zagęszczania należy użyć walca 
wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniej 18 kN/m, albo płytową zagęszczarką wibracyjną o nacisku 
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jednostkowym co najmniej 16 kN/m2. Grubość warstwy luźnego kruszywa drobnego powinna być taka, aby 
wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostały wypełnione kruszywem drobnym. Jeżeli to konieczne, 
operacje rozkładania i wwibrowywanie kruszywa drobnego należy powtarzać aż do chwili, gdy kruszywo drobne 
przestanie penetrować warstwę kruszywa grubego. 
Po zagęszczeniu cały nadmiar kruszywa drobnego należy usunąć z podbudowy szczotkami tak, aby ziarna kruszywa 
grubego wystawały nad powierzchnię od 3 do 6 mm. 
Następnie warstwa powinna być przywałowana walcem statycznym gładkim o nacisku jednostkowym nie 
mniejszym niż 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu dogęszczenia kruszywa poluzowanego w czasie 
szczotkowania. 
5.4. 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 rozkładania i zagęszczania kruszywa jest właściwy, 
 określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym koniecznej do uzyskania wymaganej grubości warstwy 

po zagęszczeniu, 
 ustalenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia. 
Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu do rozkładania i zagęszczania,  
jakie będą stosowane do wykonania podbudowy. 
Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400 m2 do 800 m2, a długość nie powinna być mniejsza niż 200 
m. 
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca może przystąpić do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru.  
5.5. Utrzymanie podbudowy 
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym stanie. 
Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera/Inspektora Nadzoru, 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” pkt 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania 
robót i przedstawić wyniki tych badań Inżyniera/Inspektora Nadzoru w celu akceptacji. 
Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone w  pkt 2.3 i tablicach 1 i 2 niniejszej SST. 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań podano w tablicy 3. 
Tablica 3.Częstotliwość oraz zakres badań przy budowie podbudowy z tłucznia kamiennego 

  Częstotliwość badań  

Lp. Wyszczególnienie badań Minimalne ilości 
badań na 
dziennej działce 
roboczej 

Maksymalna po- 
wierzchnia podbu- 
dowy na jedno badanie (m2) 

1 
2 
3 

Uziarnienie kruszyw 
Zawartość zanieczyszczeń obcych w kruszywie 
Zawartość ziarn nieforemnych w kruszywie 

 
2 

 
600 

4 
5 
6 
7 

Ścieralność kruszywa 
Nasiąkliwość kruszywa 
Odporność kruszywa na działanie mrozu 
Zawartość zanieczyszczeń organicznych 

6000 
i przy każdej zmianie źródła pobierania materiałów 
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6.3.2. Badania właściwości kruszywa 
Próbki należy pobierać w sposób losowy z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być 
na bieżąco przekazywane Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru. 
Badania pełne kruszywa, obejmujące ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2.3 powinny być 
wykonywane przez Wykonawcę z częstotliwością gwarantującą zachowanie jakości robót i zawsze w przypadku 
zmiany źródła pobierania materiałów oraz na polecenie Inżyniera/Inspektora Nadzoru. Próbki do badań pełnych 
powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy, w obecności Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
6.4. Wymagania dotyczące nośności i cech geometrycznych podbudowy 
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres pomiarów podano w tablicy 4. 
Tablica 4. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z tłucznia 
    kamiennego 
Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów 
1 Szerokość podbudowy 10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna w sposób ciągły planografem albo co 20 m łatą 
na każdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe co 100 m w osi jezdni i na jej krawędziach 

6 Ukształtowanie osi w planie*) co 100 m 

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

8 Nośność podbudowy nie rzadziej niż raz na 3000 m2 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowanie osi w planie należy wykonać w punktach głównych 
łuków poziomych. 
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 lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej. 
6.4.3. Równość podbudowy 
Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z normą BN-68/8931-
04 [11].  
Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą.  
Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać: 
- 12 mm dla podbudowy zasadniczej, 
- 15 mm dla podbudowy pomocniczej. 
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy 
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją  
0,5 %. 
6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy 
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać + 1 
cm, -2 cm. 
6.4.6. Ukształtowanie osi w planie 
Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż 3 cm dla autostrad 
i dróg ekspresowych lub o więcej niż  5 cm dla pozostałych dróg. 
6.4.7. Grubość podbudowy 
Grubość podbudowy nie może różnić się od grubości projektowanej o więcej niż: 
- dla podbudowy zasadniczej  2 cm, 
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- dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm. 
6.4.8. Nośność podbudowy 
Pomiary nośności podbudowy należy wykonać zgodnie z BN-64/8931-02 [10]. 
Podbudowa zasadnicza powinna spełniać wymagania dotyczące nośności, podane w tablicy 5. 
Tablica 5. Wymagania nośności podbudowy zasadniczej w zależności od kategorii ruchu 

 
Kategoria ruchu 

Minimalny moduł odkształcenia mierzony przy użyciu płyty  
o średnicy 30 cm   (MPa) 

 

 Pierwotny M Wtórny M 
Ruch lekki 
Ruch lekko średni i średni 

100 
100 

140 
170 

Pierwotny moduł odkształcenia podbudowy pomocniczej mierzony płytą o średnicy 30 cm, powinien być większy od 
50 MPa. 
Zagęszczenie podbudowy należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu odkształcenia M do 
pierwotnego modułu odkształcenia M jest nie większy od 2,2. 
        2,2       
6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 
6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy 
Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w 
punkcie 6.4, powinny być naprawione. Wszelkie naprawy i dodatkowe badania i pomiary zostaną wykonane na 
koszt Wykonawcy. 
Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie zapewni to podparcia 
warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć podbudowę przez spulchnienie 
warstwy na pełną grubość, do połowy szerokości pasa ruchu (lub pasa postojowego czy utwardzonego pobocza), 
dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie. 
6.5.2. Niewłaściwa grubość 
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/Inspektora Nadzoru, 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. Koszty poniesie Wykonawca. 
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/Inspektora Nadzoru. 
Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności podbudowy 
wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST  „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest  m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z tłucznia kamiennego oraz warstwy 
wyrównawczej. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST  „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera/Inspektora Nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST  „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 podbudowy tłuczniowej obejmuje: 
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
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 oznakowanie robót, 
 przygotowanie podłoża, 
 dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
 rozłożenie kruszywa, 
 zagęszczenie warstw z zaklinowaniem, 
 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej, 
 utrzymanie podbudowy w czasie robót. 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
  1. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 

obcych 
  2. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 
  3. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn 
  4. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 
  5. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą 

bezpośrednią 
  6. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 

organicznych 
  7. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los 

Angeles 
  8. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 
  9. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego 
10. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 
11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 



STWiOR- zagospodarowanie terenu          57 
PRZEBUDOWA I REMONT BOISKA SPORTOWEGO  WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA SZATNIOWO-SANITARNEGO W RADZIMOWIE GÓRNYM  
(dz. nr 291, 292, 293/1 (jedn. ewid. 022505_2, Sulików;  Obr. 0006, Radzimów) 
w ramach zadania:  
MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO  WRAZ Z ZAPLECZEM SZATNIOWO-SANITARNYM W RADZIMOWIE GÓRNYM 

D-05.03.23A NAWIERZCHNIE Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ  

1. WSTĘP 
. 1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowe. 

. 1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót opisanych w pkt 1.1. 

. 1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem i odbiorem nawierzchni chodników, zjazdów na posesje poszerzeń oraz nawierzchni 
progów zwalniających z betonowej kostki brukowej na przedmiotowym zadaniu. 

. 1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy 
ścieralnej nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub 
barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujący się kształtem, który umożliwia wzajemne 
przystawanie elementów. 
1.4.2. Obrzeże - element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów pieszych od terenów nie 
przeznaczonych  do komunikacji. 
1.4.3. Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi materiałami 
wypełniającymi. 
1.4.4. Szczelina dylatacyjna - odstęp dzielący duży fragment nawierzchni na sekcje w celu umożliwienia 
odkształceń temperaturowych, wypełniony określonymi materiałami wypełniającymi. 
1.4.5. Pozostałe określenia podstawowe- zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w  Wymagania ogólne w pkt 1.5. 

. 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w  Wymagania ogólne w pkt 1.6. 
 
2. MATERIAŁY 

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

. 2.2. Betonowa kostka brukowa   
2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych 
Betonowa kostka brukowa może mieć następujące cechy charakterystyczne, określone w katalogu producenta: 
1.  odmianę: 

a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu), 
b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy ścieralnej (górnej) zwykle 

barwionej grubości min. 4 mm, 
2.  barwę: 

a) kostka szara, z betonu niebarwionego, 
b) kostka kolorowa, z betonu barwionego, 

3.  wzór (kształt) kostki: zgodny z kształtami określonymi przez producenta (przykłady podano w załączniku 1), 
4.  wymiary, zgodne z wymiarami określonymi przez producenta, w zasadzie: 

a) długość: od 140 mm do 280 mm, 
b) szerokość: od 0,5 do 1,0 wymiaru długości, lecz nie mniej niż 100 mm, 
c) grubość: od 40 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi grubościami są: 60 mm, 80 mm i 100 mm (zalecane 

grubości kostek podano w załączniku 2). 
  Pożądane jest, aby wymiary kostek były dostosowane do sposobu układania i siatki spoin oraz umożliwiały 
wykonanie warstwy o szerokości 1,0 m lub 1,5 m bez konieczności przecinania elementów w trakcie ich 
wbudowywania w nawierzchnię. 
Kostki mogą być produkowane z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz z ukosowanymi 
krawędziami górnymi. 
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2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym 
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach dróg, ulic, 
chodników itp. określa PN-EN 1338 [2] w sposób przedstawiony w tablicy 1. 
 
Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 [2] do stosowania na 
zewnętrznych nawierzchniach, mających kontakt z solą odladzającą w warunkach mrozu  

Lp. Cecha 
Załącznik 
normy 

Wymaganie  

1 Kształt i wymiary    

1.1 

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

C 

Długość  szerokość grubość 
 
± 2            ± 2            ± 3 
± 3            ± 3            ± 4 

Różnica 
pomiędzy 
dwoma po-
miarami 
gru-bości, 
tej samej 
kostki, 
powinna 
być ≤ 3 mm 

1.2 

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

C 

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

 

2 Właściwości fizyczne i mechaniczne  

2.1 
Odporność na zamrażanie/rozmraża-
nie z udziałem soli odladzających (wg 
klasy 3, zał. D) 

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

 

2.2 
Wytrzymałość na rozciąganie przy 
rozłupywaniu 

F 

Wytrzymałość charakterystyczna T ≥ 3,6 MPa. Każdy 
pojedynczy wynik ≥ 2,9 MPa i nie powinien 
wykazywać obciążenia niszczącego mniejszego niż 
250 N/mm długości rozłupania 

 

2.3 
Trwałość   (ze względu na wytrzyma-
łość) 

F 
Kostki mają zadawalającą trwałość (wytrzymałość) 
jeśli spełnione są wymagania pktu 2.2 oraz istnieje 
normalna konserwacja 

 

2.4 Odporność na ścieranie (wg klasy 3 G i H Pomiar wykonany na tarczy  

 oznaczenia H normy)  
szerokiej ściernej,              
wg zał. G normy – 
badanie podstawowe 

Böhmego, 
wg zał. H mormy – 
badanie alternatywne 

   ≤ 23 mm ≤20 000mm3/5000 mm2 

2.5 Odporność na poślizg/poślizgnięcie I 

a) jeśli górna powierzchnia kostki nie była szlifo-
wana lub polerowana – zadawalająca 
odporność, 

b) jeśli wyjątkowo wymaga się podania wartości 
odporności na poślizg/poślizgnięcie – należy 
zadeklarować minimalną jej wartość 
pomierzoną wg zał. I normy (wahadłowym 
przyrządem do badania tarcia) 

 

3 Aspekty wizualne  

3.1 Wygląd J 

a) górna powierzchnia kostki nie powinna mieć 
rys i odprysków, 

b) nie dopuszcza się rozwarstwień w kostkach 
dwuwarstwowych, 
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c) ewentualne wykwity nie są uważane za istotne 

3.2 
 
 
 
 
3.3 

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

J 

a) kostki z powierzchnią o specjalnej teksturze 
– producent powinien opisać rodzaj 
tekstury, 

b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny być 
porównane z próbką producenta, 
zatwierdzoną przez odbiorcę, 

c) ewentualne różnice w jednolitości tekstury 
lub zabarwienia, spowodowane 
nieuniknionymi zmianami we 
właściwościach surowców i zmianach 
warunków twardnienia nie są uważane za 
istotne 

 

 
W przypadku zastosowań kostki na powierzchniach innych niż przewidziano w tablicy 1 (np. na nawierzchniach 
wewnętrznych nie narażonych na kontakt z solą odladzającą), wymagania wobec kostki należy odpowiednio 
dostosować do ustaleń PN-EN-1338 [2]. 
Kostki kolorowe powinny być barwione substancjami odpornymi na działanie czynników atmosferycznych, światła 
(w tym promieniowania UV) i silnych alkaliów (m.in. cementu, który przy wypełnieniu spoin zaprawą cementowo-
piaskową nie może odbarwiać kostek). Zaleca się stosowanie środków stabilnie barwiących zaczyn cementowy w 
kostce, np. tlenki żelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie należy stosować do 
barwienia: sadz i barwników organicznych). 
Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci białych plam) mogą pojawić się na powierzchni kostek w 
początkowym okresie eksploatacji. Powstają one w wyniku naturalnych procesów fizykochemicznych 
występujących w betonie i zanikają w trakcie użytkowania w okresie do 2-3 lat. 
2.2.3. Składowanie kostek 
Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej przestrzeni, przy czym 
podłoże powinno być wyrównane i odwodnione. 

. 2.3. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin  
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to należy stosować następujące materiały: 
a) na podsypkę piaskową pod nawierzchnię 

 piasek naturalny wg PN-EN 13242:2004 [3], 

 piasek łamany (0,075 2) mm wg PN-EN 13242:2004 [3], 
b) na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię 

 mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania PN-EN 
13242:2004 [3], cementu powszechnego użytku spełniającego wymagania PN-EN 197-1:2002 [1] i wody 
odpowiadającej wymaganiom  PN-EN 1008:2004 [4], 

c) do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej 

 piasek naturalny spełniający wymagania PN-EN 13242:2004 [3], 

 piasek łamany (0,075 2) mm wg PN-EN 13242:2004 [3], 
d) do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej 

 zaprawę cementowo-piaskową 1:4 spełniającą wymagania wg 2.3 b).  
Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na budowę, 
powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa 
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. 
Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, można przechowywać do: a) 10 dni w 
miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podłożu twardym i suchym, b) terminu trwałości, podanego przez 
producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i ścianach oraz podłogach suchych i czystych. Cement 
dostarczony na paletach magazynuje się razem z paletami, z dopuszczalną wysokością 3 szt. palet. Cement 
niespaletowany układa się w stosy płaskie o liczbie warstw 12 (dla worków trzywarstwowych). Cement 
dostarczany luzem przechowuje się w magazynach specjalnych (zbiornikach stalowych, betonowych), 
przystosowanych do pneumatycznego załadowania i wyładowania. 
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. 2.4. Krawężniki, obrzeża i palisada 
Jeśli dokumentacja techniczna, SST lub Inspektor nie ustalą inaczej, to do obramowania nawierzchni z kostek 
można stosować: 
a) obrzeża betonowe, 
Obrzeża mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według typów, rodzajów, 
odmian i wielkości. Należy układać je z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych. 

. 2.5. Materiały do podbudowy ułożonej pod nawierzchnią z betonowej kostki brukowej 
Materiały do podbudowy, ustalonej w dokumentacji technicznej, powinny odpowiadać wymaganiom właściwej 
SST lub innym dokumentom zaakceptowanym przez Inspektora. 
 
3. SPRZĘT 

. 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w  Wymagania ogólne w pkt 3. 

. 3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni   
 Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać się: 
a) ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach, 
b) mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek), składających się z wózka i chwytaka 

sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia; 
urządzenie to, po skończonym układaniu kostek, można wykorzystać do wmiatania piasku w szczeliny, 
zamocowanymi do chwytaka szczotkami. 

Do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z tarczą). 
Do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z wykładziną 
elastomerową, chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroży. 
 
4. TRANSPORT 

. 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w  Wymagania ogólne w pkt 4. 

. 4.2. Transport materiałów do wykonania nawierzchni 
Betonowe kostki brukowe mogą być przewożone na paletach - dowolnymi środkami transportowymi po 
osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny być 
zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem. 
Jako środki transportu wewnątrzzakładowego kostek na środki transportu zewnętrznego mogą służyć wózki 
widłowe, którymi można dokonać załadunku palet. Do załadunku palet na środki transportu można 
wykorzystywać również dźwigi samochodowe. 
Palety transportowe powinny być spinane taśmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczającymi kostki przed 
uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca się układać do 10 warstw kostek (zależnie od grubości 
i kształtu), tak aby masa palety z kostkami wynosiła od 1200 kg do 1700 kg. Pożądane jest, aby palety z kostkami 
były wysyłane do odbiorcy środkiem transportu samochodowego wyposażonym w dźwig do za- i rozładunku. 
Krawężniki i obrzeża mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. Krawężniki betonowe należy 
układać w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawężniki kamienne należy układać na podkładkach 
drewnianych, długością w kierunku jazdy. Krawężniki i obrzeża powinny być zabezpieczone przed 
przemieszczaniem się i uszkodzeniem w czasie transportu. 
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. 
Cement w workach może być przewożony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i innymi środkami 
transportu, w sposób nie powodujący uszkodzeń opakowania. Worki przewożone na paletach układa się po 5 
warstw worków, po 4 szt. w warstwie. Worki niespaletowane układa się na płask, przylegające do siebie, w równej 
wysokości do 10 warstw. Ładowanie i wyładowywanie zaleca się wykonywać za pomocą zmechanizowanych 
urządzeń do poziomego i pionowego przemieszczania ładunków. Cement luzem może być przewożony w 
zbiornikach transportowych (np. wagonach, samochodach), czystych i wolnych od pozostałości z poprzednich 
dostaw, oraz nie powinien ulegać zniszczeniom podczas transportu. Środki transportu powinny być wyposażone 
we wsypy i urządzenia do wyładowania cementu.  
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Zalewę lub masy uszczelniające do szczelin dylatacyjnych można transportować dowolnymi środkami transportu 
w fabrycznie zamkniętych pojemnikach lub opakowaniach, chroniących je przed zanieczyszczeniem. 
Materiały do podbudowy powinny być przewożone w sposób odpowiadający wymaganiom właściwej OST. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w  Wymagania ogólne w pkt 5. 

5.6. Podsypka 
Rodzaj podsypki i jej grubość powinny być zgodne z dokumentacją techniczną lub SST. 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej to grubość podsypki powinna wynosić po zagęszczeniu 
3 5 cm, a wymagania dla materiałów na podsypkę powinny być zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchyłki od 
zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać  1 cm. 
Podsypkę piaskową należy zwilżyć wodą, równomiernie rozścielić i zagęścić lekkimi walcami (np. ręcznymi) lub 
zagęszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotności optymalnej. 
Podsypkę cementowo-piaskową stosuje się z zasady przy występowaniu podbudowy pod nawierzchnią z kostki. 
Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela się na uprzednio 
zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu: 

 współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35, 

 wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. 
W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni podsypka nie 
rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami podsypka rozsypywała się. Rozścielenie 
podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozścielona 
podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. ręcznymi) lub 
zagęszczarkami wibracyjnymi. 
Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawałowaniu nawierzchni należy ją 
polać wodą w takiej ilości, aby woda zwilżyła całą grubość podsypki. Rozścielenie podsypki z suchej zaprawy może 
wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek o około 20 m. 
Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone przed rozpoczęciem wiązania 
cementu w podsypce. 

. 5.7. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 
5.7.1. Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich układania 
Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1 oraz deseń ich układania (przykłady 
podano w zał. 5) powinny być zgodne z dokumentacją techniczną lub SST, a w przypadku braku wystarczających 
ustaleń Wykonawca przedkłada odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inspektorowi Nadzoru. Przed 
ostatecznym zaakceptowaniem kształtu, koloru, sposobu układania i wytwórni kostek, Inspektor Nadzoru może 
polecić Wykonawcy ułożenie po 1 m2 wstępnie wybranych kostek, wyłącznie na podsypce piaskowej. 
5.7.2. Warunki atmosferyczne 
Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać przy temperaturze 
otoczenia nie niższej niż +5oC. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli w ciągu dnia temperatura utrzymuje się 
w granicach od 0oC do +5oC, przy czym jeśli w nocy spodziewane są przymrozki kostkę należy zabezpieczyć 
materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze słomy, papą itp.). 
Nawierzchnię na podsypce piaskowej zaleca się wykonywać w dodatnich temperaturach otoczenia. 
5.7.3. Ułożenie nawierzchni z kostek 
Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Na większym 
fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału, w której niedopuszczalne są 
różne odcienie wybranego koloru kostki. 
Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. 
Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza skomplikowanych pod 
względem kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej układanych deseni oraz różnych wymiarów i 
kształtów kostek. Układanie kostek powinni wykonywać przyuczeni brukarze. 
Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym kształcie, tak aby układarka 
mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich ułożenia z wymaganą dokładnością. Kostka do 
układania mechanicznego nie może mieć dużych odchyłek wymiarowych i musi być odpowiednio przygotowana 
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przez producenta, tj. ułożona na palecie w odpowiedni wzór, bez dołożenia połówek i dziewiątek, przy czym każda 
warstwa na palecie musi być dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywierały do siebie. 
Układanie mechaniczne zawsze musi być wsparte pracą brukarzy, którzy uzupełniają przerwy, wyrabiają łuki, 
dokładają kostki w okolicach studzienek i krawężników. 
Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania podsypka 
zagęszcza się. 
Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazów itp.) powinna 
trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm powyżej korytek 
ściekowych (ścieków). 
Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać elementy kostkowe 
wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe i odpowiednio 
fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką 
ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.). 
Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się zakończyć prowizorycznie 
około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki 
ułożonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem robót, prowizorycznie ułożoną nawierzchnię na podsypce 
piaskowej należy rozebrać i usunąć wraz z podsypką. 
5.7.4. Ubicie nawierzchni z kostek 
Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z tworzywa 
sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. 
Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie w kierunku 
poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez ubijanie w 
kierunku wzdłużnym kostki. 
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe. 
5.7.5. Spoiny 
Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 mm. 
W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się aby osie spoin pomiędzy dłuższymi 
bokami tych kostek tworzyły z osią drogi kąt 45°, a wierzchołek utworzonego kąta prostego pomiędzy spoinami 
miał kierunek odwrotny do kierunku spadku podłużnego nawierzchni. 
Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić: 
a) piaskiem, spełniającym wymagania pktu 2.3 c), jeśli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej, 
b) zaprawą cementowo-piaskową, spełniającą wymagania pktu 2.3 d), jeśli nawierzchnia jest na podsypce 

cementowo-piaskowej. 
Wypełnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po 
obfitym polaniu wodą - wmieceniu papki piaskowej szczotkami względnie rozgarniaczkami z piórami gumowymi. 
Zaprawę cementowo-piaskową zaleca się przygotować w betoniarce, w sposób zapewniający jej wystarczającą 
płynność. Spoiny można wypełnić przez rozlanie zaprawy na nawierzchnię i nagarnianie jej w szczeliny szczotkami 
lub rozgarniaczkami z piórami gumowymi. Przed rozpoczęciem zalewania kostka powinna być oczyszczona i 
dobrze zwilżona wodą. Zalewa powinna całkowicie wypełnić spoiny i tworzyć monolit z kostkami. 
Przy wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową należy zabezpieczyć przed zalaniem nią szczeliny 
dylatacyjne, wkładając zwinięte paski papy, zwitki z worków po cemencie itp. 
Po wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową nawierzchnię należy starannie oczyścić; szczególnie dotyczy 
to nawierzchni z kostek kolorowych i z różnymi deseniami układania. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

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

. 6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
 uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania 

(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez 
dostawców itp.), 

 wykonać badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone w pkcie 2, 
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 sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw i prefabrykowanych. 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. 

. 6.3. Badania w czasie robót 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót nawierzchniowych z kostki podaje tablica 2. 
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 

Lp. 
Wyszczególnienie 
badań i pomiarów 

Częstotliwość badań 
Wartości 
dopuszczalne 

1 Sprawdzenie podłoża i koryta Wg OST D-04.01.01 [6]  

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

 

3 Sprawdzenie obramowania nawierzchni 
wg OST D-08.01.01a [13];                  D-
08.01.02 [14]; D-08.03.01 [15];           D-
08.05.00 [16] 

 

4 
Sprawdzenie podsypki (przymiarem liniowym 
lub metodą niwelacji) 

Bieżąca kontrola w 10 punktach 
dziennej działki roboczej: grubości, 
spadków i cech konstrukcyjnych w 
porównaniu z dokumentacją pro-
jektową i specyfikacją 

Wg pktu 5.6; 
odchyłki od 
projektowanej 
grubości 1 cm 

5 Badania  wykonywania  nawierzchni  z kostki  

 a) zgodność z dokumentacją techniczną 
Sukcesywnie na każdej działce 
roboczej 

- 

 
b) położenie osi w planie (sprawdzone 

geodezyjnie) 
Co 100 m i we wszystkich punktach 
charakterystycznych 

Przesunięcie od osi 
projektowa-nej do 
2 cm 

 
c) rzędne wysokościowe (pomierzone 

instrumentem pomiarowym) 

Co 25 m w osi i przy krawędziach oraz 
we wszystkich punktach cha-
rakterystycznych 

Odchylenia:       +1 
cm; -2 cm 

 
d) równość w profilu podłużnym łatą 

czterometrową) 
Jw. 

Nierówności do 8 
mm 

 

e) równość w przekroju poprzecznym 
(sprawdzona łatą profilową z po-ziomnicą i 
pomiarze prześwitu kli-nem cechowanym 
oraz przymiarem liniowym względnie 
metodą niwela-cji) 

Jw. 

Prześwity mię-dzy 
łatą a po-     
wierzchnią do         
8 mm 

 
f) spadki poprzeczne (sprawdzone me-todą 

niwelacji) 
Jw. 

Odchyłki od do-
kumentacji pro-
jektowej do 0,3% 

 
g) szerokość nawierzchni (sprawdzona 

przymiarem liniowym) 
Jw. 

Odchyłki od sze-
rokości projekto-
wanej do  5 cm 

 
h) szerokość i głębokość wypełnienia spoin i 

szczelin (oględziny i pomiar przymiarem 
liniowym po wykrusze-niu dług. 10 cm) 

W 20 punktach charakterystycznych 
dziennej działki roboczej 

Wg pktu 5.7.5 

 
i) sprawdzenie koloru kostek i desenia ich 

ułożenia 
Kontrola bieżąca 

Wg dokumenta-cji 
technicznej lub 
decyzji Inspektora 
Nadzoru 

.  

. 6.4. Badania wykonanych robót 
Zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3. 
Tablica 3. Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni 
Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Sposób sprawdzenia 
1 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego nawierzchni Wizualne sprawdzenie jednorodności wyglądu, 
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obrzeży prawidłowości desenia, kolorów kostek, spękań, 
plam, deformacji, wy-kruszeń, spoin i szczelin 

2 Badanie położenia osi nawierzchni w planie 
Geodezyjne sprawdzenie położenia osi co 25 m i w 
punktach charakterystycznych (dopuszczalne 
przesunięcia wg tab. 2, lp. 5b) 

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

Co 25 m i we wszystkich  punktach 
charakterystycznych (wg metod i do-puszczalnych 
wartości podanych w tab. 2, lp. od 5c do 5g) 

4 
Rozmieszczenie i szerokość spoin i szczelin w 
nawierzchni, pomiędzy obrzeżami, oraz wypełnienie 
spoin i szczelin 

Wg pktu 5.5 i 5.7.5 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

. 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w  Wymagania ogólne w pkt 7. 

. 7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

. 8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w  Wymagania ogólne w pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną, SST i wymaganiami Inspektora, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według p. 6 dały wyniki pozytywne. 

. 8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających  zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
 przygotowanie podłoża i wykonanie  koryta, 
 ewentualnie wykonanie podbudowy, 
 wykonanie ław (podsypek) pod obrzeża, 
 wykonanie podsypki pod nawierzchnię. 
Odbiór tych robót powinien  być zgodny z wymaganiami  Wymagania ogólne w pkt.8.2 oraz niniejszej SST. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w  Wymagania ogólne w pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje: 
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 oznakowanie robót, 
 dostarczenie materiałów i sprzętu, 
 wykonanie podsypki, 
 ustalenie kształtu, koloru i desenia kostek, 
 ułożenie i ubicie kostek, 
 wypełnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni, 
 pielęgnację nawierzchni, 
 przeprowadzenie pomiarów i badań  wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej, 
 odwiezienie sprzętu. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

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

powszechnego użytku 
2. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań 
3. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w 
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obiektach budowlanych i budownictwie drogowym (W okresie przejściowym można 
stosować PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do 
nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka, PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. 
Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych, PN-B-11113:1996 Kruszywa 
mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek) 

4. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu 

11. ZAŁĄCZNIKI 
ZAŁĄCZNIK 1 
Przykłady kształtów betonowej kostki brukowej 
a) Najczęściej spotykane kształty kostek i sposoby ich układania 

(wg W. Brylicki: Kostka brukowa z betonu wibroprasowanego, 1998) 
 

 
Podstawowe kształty kostek (wg W. Grzybowska, P. Zieliński: Nawierzchnie kostek betonowych w świetle 
doświadczeń zagranicznych, Drogownictwo 5/1999) 
Oznaczenia:  
 (1)- typ kostki charakterystyczny dla wiązań w jodełkę, 
 (2)- typ kostki odpowiedni tylko dla wiązań w rzędy proste. 
Kształtki zacienione - typ kostki zapewniający dobry rozkład obciążenia. 
 
Kategoria A 
 
Kategoria B 
 
Kategoria C 

 
Kategoria  A: kostki zazębiające się wzajemnie na wszystkich czterech bocznych 

ściankach - spoiny nie rozszerzają się pod ruchem 
Kategoria  B: kostki zazębiające się wzajemnie na dwóch bocznych ściankach - 

utrudnione rozszerzanie spoin równolegle do osi podłużnej 
elementów 

Kategoria  C: kostki nie zazębiają się wzajemnie - wymagana jest duża 
dokładność układania kostek o jednakowych wymiarach 
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ZAŁĄCZNIK 2 
Zalecane grubości betonowej kostki brukowej 
(wg: A. Becher, Z. Gustowski – Jak wykonać trwałą nawierzchnię z kostki brukowej, „Materiały Budowlane” nr 
5/2005) 
 
 W zależności od rodzaju zastosowania kostek w nawierzchni, można przyjmować następującą minimalną 
jej grubość: 
a) 4 cm – w przypadku ruchu pieszego (np. na przydomowych 

chodnikach, tarasach), 
b) 6 lub  7 cm – w przypadku ruchu pieszego i pojazdów nie mechanicznych 

oraz mało intensywnego ruchu samochodów o masie do 3,5 t, 
c) 8 cm – w przypadku intensywnego ruchu samochodów osobowych, 

ciężarowych i innych ciężkich pojazdów, 
d) 10 cm – w przypadku najbardziej intensywnego obciążenia, np. na 

placach przemysłowych, przy ciągłym ruchu ciężkich pojazdów. 
 
ZAŁĄCZNIK 3 
Przykładowe konstrukcje nawierzchni z betonowej kostki brukowej na ulicach 
(wg W. Brylicki: Zadanie dla specjalistów, „Budownictwo-Technologie-Architektura”, 
nr specjalny, 2005 r.) 
 
1. Kategorie ruchu do ustalenia konstrukcji nawierzchni 

Lp. Przeznaczenie nawierzchni Kategoria ruchu 
(liczba pojazdów porównawczych o 
nacisku do 80 kN/oś/pas/24 h) 

1 Chodniki, ścieżki rowerowe i ciągi pieszo-jezdne tylko wyjątkowo 
wykorzystywane przez samochody dostawcze i samochody 
oczyszczania 

Bardzo lekki 
R0 /do 4 

2 Ulice osiedlowe, parkingi samochodów osobowych, na których 
okazjonalnie zatrzymują się samochody ciężarowe oraz rzadko 
użytkowane przez samochody ciężarowe ulice i place 

 
Bardzo lekki 
R1 / 5÷11 

3 Ulice osiedlowe, strefy ruchu pieszego z ruchem dostawczym, stale 
użytkowane parkingi samochodów osobowych z nielicznym 
udziałem samochodów ciężarowych i autobusów 

 
Lekki 
R2 / 12÷35 

4 Ulice zbiorcze, strefy ruchu pieszego z ciężkim ruchem dostawczym, 
parkingi dla samochodów ciężarowych i autobusów oraz drogi 
przemysłowe 

Lekko-średni 
R3 / 36÷100 

 
2. Konstrukcje nawierzchni 
Oznaczenia: 
a) warstwa ścieralna z drobnowymiarowych elementów betonowych innych niż elementy sześciokątne, 
b) warstwa ścieralna z drobnowymiarowych elementów betonowych o kształcie sześciokątnym,  
c) warstwa ścieralna z drobnowymiarowych elementów betonowych może być układana bezpośrednio na 
warstwie mrozoodpornej odpowiedniej grubości. 
 
2.1. Konstrukcja nawierzchni dla 
kategorii ruchu R0 – grubość warstwy 
w [cm] 

2.2. Konstrukcja nawierzchni dla 
kategorii ruchu R1 – grubość warstwy w 
[cm] 
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2.3. Konstrukcja nawierzchni dla 
kategorii ruchu R2 – grubość warstwy 
w [cm] 
 

2.4. Konstrukcja nawierzchni dla 
kategorii ruchu R3 – grubość warstwy w 
[cm] 
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ZAŁĄCZNIK 4 
Zalecone konstrukcje nawierzchni z betonowej kostki brukowej na drogach publicznych (wg rozporządzenia 
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz.U. Nr 43, poz. 430) 
 
 Nawierzchnia w rejonie przystanku autobusowego (na podłożu G1 o module sprężystości (wtórnym) ≥ 120 

MPa) 
1. 1.1. Drogi o ruchu kategorii KR3 (71 335 osi obliczeniowych 100 kN/pas/dobę) 

 
2. 1.2. Drogi o ruchu kategorii KR4 (336 1000 osi obliczeniowych 100 kN/pas/dobę) 
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3. 1.3. Drogi o ruchu kategorii KR5 (1001 2000 osi obliczeniowych 100 kN/pas/dobę) 

 
 

4. 2. Nawierzchnia jezdni dróg klasy L (lokalnych) i D (dojazdowych) w strefie zamieszkania (na 
podłożu G1 o module sprężystości (wtórnym)  100 MPa) 

 
5. 3. Nawierzchnia chodnika 

a)  z dopuszczeniem postoju samochodów o masie całkowitej  2500 kg, na podłożu G1 o module sprężystości 
(wtórnym)  80 MPa 

 
6. b) wyłącznie dla ruchu pieszych 

 
7. 4.  Nawierzchnia ścieżek rowerowych 
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8. 5. Nawierzchnia przeznaczona do postoju pojazdów i jezdni manewrowej (m.in. na parkingu) 
9. 5.1. dla samochodów o masie całkowitej  2500 kg, na podłożu G1 o module sprężystości 

(wtórnym)  100 MPa 

 
10. 5.2. dla samochodów ciężarowych na podłożu G1 o module sprężystości (wtórnym)  120 MPa 

 
 
ZAŁĄCZNIK 5 
Przykłady deseni układania betonowych kostek brukowych (wg literatury podanej w zał. 1) 
a)    deseń w jodełkę 
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b)   deseń w rzędy proste    c) deseń koszykowy 

   
d)  wzory dekoracyjne 
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D-08.03.01 BETONOWE OBRZEŻE CHODNIKOWE 

1. WSTĘP 
. 1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wbudowaniem betonowego obrzeża chodnikowego. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót opisanych w pkt 1.1. 

. 1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem i odbiorem wbudowania betonowych obrzeży chodnikowych na przedmiotowym 
zadaniu. 

. 1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Obrzeża chodnikowe- prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub dwustronnie ciągi 
komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe- zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami  i 
definicjami podanymi w  Wymagania ogólne w pkt 1.5. 

. 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w  Wymagania ogólne w pkt 1.6. 
 
2. MATERIAŁY 

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

. 2.2. Stosowane materiały 
Materiałami stosowanymi są: 
 obrzeża odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8], 
 żwir lub piasek do wykonania ław, 
 cement wg PN-B-19701 [7], 
 piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3]. 

. 2.3. Betonowe obrzeża chodnikowe - klasyfikacja 
W zależności od przekroju poprzecznego rozróżnia się dwa rodzaje obrzeży: 
 obrzeże niskie- On, 
 obrzeże wysokie- Ow. 
W zależności od dopuszczalnych wielkości i liczby uszkodzeń oraz odchyłek wymiarowych obrzeża dzieli się na: 
 gatunek 1- G1, 
 gatunek 2- G2. 
Przykład oznaczenia betonowego obrzeża chodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 20 x 75 cm gat. 1: obrzeże 
On - I/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9]. 

. 2.4. Betonowe obrzeża chodnikowe - wymagania techniczne 
2.4.1. Wymiary betonowych obrzeży chodnikowych 
Kształt obrzeży betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1. 
 
 
 
 
Rysunek 1. Kształt betonowego 
obrzeża chodnikowego 
 
 
 
 
Tablica 1. Wymiary obrzeży 

Rodzaj Wymiary obrzeży,   cm  
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obrzeża 1 b h r 

On 
75 
100 

6 
6 

20 
20 

3 
3 

 
Ow 

75 
90 
100 

8 
8 
8 

30 
24 
30 

3 
3 
3 

 
2.4.2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży podano w tablicy 2. 
 
Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży 

Rodzaj Dopuszczalna odchyłka,   m  

wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2 
l  8  12 

b,   h  3  3 

 
2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 
Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie 
elementów powinny być równe i proste. 
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny przekraczać wartości 
podanych w tablicy 3. 
 
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 

 
Rodzaj wad i uszkodzeń 

Dopuszczalna wielkość 
wad i uszkodzeń 

 

 Gatunek 1 Gatunek 2  
Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi  
w mm 

2 3  

Szczerby 
i uszkodzenia 
krawędzi i naroży 

ograniczających powierzchnie górne 
(ścieralne) 

niedopuszczalne  

ograniczających   pozostałe 
powierzchnie: 

  

 liczba, max 2 2 
 długość, mm, max 20 40 
 głębokość, mm, max 6 10 

 
2.4.4. Składowanie 
Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według 
rodzajów i gatunków. 
Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o 
wymiarach co najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość minimum 5 cm większa niż szerokość obrzeża. 
2.4.5. Beton i jego składniki 
Do produkcji obrzeży należy stosować beton według PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30. 

. 2.5. Materiały na podsypkę i do zaprawy 
Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [5], a do zaprawy 
cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4]. 
Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem portlandzkim klasy nie 
mniejszej niż „32,5”, odpowiadający wymaganiom PN-B-19701 [10]. 
Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [11]. 

. 2.6. Materiały na ławy 
Do wykonania ław pod krawężniki należy stosować, dla: 
a) ławy betonowej - beton klasy B 15 lub B 10, wg PN-B-06250 [2], którego składniki powinny odpowiadać 

wymaganiom punktu 2.4.4, 
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b) ławy żwirowej - żwir odpowiadający wymaganiom PN-B-11111 [7], 
c) ławy tłuczniowej - tłuczeń odpowiadający wymaganiom PN-B-11112 [8]. 

. 2.7. Masa zalewowa 
Masa zalewowa, do wypełnienia szczelin dylatacyjnych na gorąco, powinna odpowiadać wymaganiom BN-
74/6771-04 [13] lub aprobaty technicznej. 
 
3. SPRZĘT 

. 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w  Wymagania ogólne w pkt 3. 

. 3.2. Sprzęt do ustawiania obrzeży 
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego. 
 
4. TRANSPORT 

. 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w  Wymagania ogólne w pkt 4. 

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

. 4.3. Transport pozostałych materiałów 
Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12]. 
Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone 
przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. 
Masę zalewową należy pakować w bębny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywać się w 
warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem bębnów i beczek. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

. 5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w  Wymagania ogólne w pkt 5. 

. 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 (ława) 
Podłoże pod ustawienie obrzeża może stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (ława) ze żwiru lub 
piasku, o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. Podsypkę (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 technicznej. 
Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, 
starannie ubitym. 
Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1,0 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  Wymagania ogólne w pkt 6. 

. 6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
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Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do 
ustawienia betonowych obrzeży chodnikowych i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi Nadzoru 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 PN-B-10021 [4]. 
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy użyciu 
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie kątów prostych 
w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z 
dokładnością do 1 mm. 
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  Wymagania ogólne w pkt 7. 

. 7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeża chodnikowego. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

. 8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w  Wymagania ogólne w pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną, ST i wymaganiami Inspektora, 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  Wymagania ogólne w pkt 9. 

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

. 10.1 Normy 
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 
2. PN-B-06250 Beton zwykły 
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 
5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i 

mieszanka 
6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
8. BN-80/6775-

03/01 
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 

9. BN-80/6775-
03/04 

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża. 
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D-09.01.01 ZIELEŃ  

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z zagospodarowaniem terenów zielonych .              
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót opisanych w pkt 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) dotyczą zasad prowadzenia robót na 
przedmiotowym zadaniu związanych z: 
 zakładaniem i pielęgnacją terenów zielonych w obrębie pasa drogowego ulicy Górskiej w Sulikowie na terenie 

płaskim i na skarpach. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój. 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe- zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w  Wymagania ogólne w pkt 1.5. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w  Wymagania ogólne w pkt 1.6. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w   Wymagania ogólne w pkt 
2. 
2.2. Ziemia urodzajna 
Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące charakterystyki: 
 ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana w pryzmach 

nie przekraczających 2 m wysokości, 
 ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może być zagruzowana, przerośnięta 

korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. 
2.3. Ziemia kompostowa 
Do nawożenia gleby mogą być stosowane komposty, powstające w wyniku rozkładu różnych odpadków roślinnych 
i zwierzęcych (np. torfu, fekaliów, kory drzewnej, chwastów, plewów), przy kompostowaniu ich na otwartym 
powietrzu w pryzmach, w sposób i w warunkach zapewniających utrzymanie wymaganych cech i wskaźników 
jakości kompostu. 
Kompost fekaliowo-torfowy - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie torfu z fekaliami i ściekami bytowymi z 
osadników, z osiedli mieszkaniowych. 
Kompost fekaliowo-torfowy powinien odpowiadać wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torf użyty jako komponent 
do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1]. 
 Kompost z kory drzewnej - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i osadami z 
oczyszczalni ścieków pocelulozowych, przez okres około 3-ch miesięcy. Kompost z kory sosnowej może być 
stosowany jako nawóz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zieleń w okresie jesieni, przez zmieszanie 
kompostu z glebą. 
2.4. Nasiona traw 
Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych gatunków. 
Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, 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. 
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3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w  Wymagania ogólne w pkt 3. 
3.2. Sprzęt stosowany do wykonania zieleni 
Wykonawca przystępujący do wykonania elementów zieleni 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, 
 sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsiennicowej, koparki), 
a ponadto do pielęgnacji zadrzewień: 
 pił mechanicznych i ręcznych, 
 drabin, 
 podnośników hydraulicznych. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w  Wymagania ogólne w pkt 4. 
4.2. Transport materiałów 
Transport materiałów do zieleni może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani też nie pogorszy jakości 
transportowanych materiałów. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w  Wymagania ogólne w pkt 5. 
5.2. Teren zielony 
5.2.1. Wymagania dotyczące wykonania terenów zielonych 
Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące: 
 teren zielony musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń,  
 teren powinien być wyrównany i splantowany, w określonych miejscach musi nuć wykonany wg projektowych 

spadków i spadków pozwalających właściwie odprowadzić wodę opadową z jezdni. 
 ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z kompostem, nawozami 

mineralnymi oraz starannie wyrównana, 
 przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem - kolczatką lub zagrabić, 
 siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, 
 okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września, 
 na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 1 do 4 kg na 100 m2, chyba że SST przewiduje 

inaczej, 
 na skarpach nasiona traw wysiewane są w ilości 4 kg na 100 m2, chyba że SST przewiduje inaczej, 
 przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką, 
 po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania i 

stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion nastąpiło przez wałowanie 
kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego, 

 mieszanka nasion trawnikowych może być gotowa lub wykonana wg składu podanego w SST. 
 
5.2.2. Pielęgnacja terenów zielonych 
Najważniejszym zabiegiem w pielęgnacji terenów zielonych jest koszenie: 
 pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około  10 cm, 
 następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy przed kolejnym 

koszeniem nie przekraczała wysokości 10 do 12 cm, 
 ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z 1-miesięcznym wyprzedzeniem 

spodziewanego nastania mrozów (dla warunków klimatycznych Polski można przyjąć pierwszą połowę 
października), 
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 koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w regularnych odstępach czasu, 
przy czym częstość koszenia i wysokość cięcia, należy uzależniać od gatunku wysianej trawy, 

 chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie; środki chwastobójcze o selektywnym działaniu 
należy stosować z dużą ostrożnością i dopiero po okresie 6 miesięcy od założenia trawnika. 

Trawniki wymagają nawożenia mineralnego - około 3 kg NPK na 1 ar w ciągu roku. Mieszanki nawozów należy 
przygotowywać tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane w poszczególnych porach roku: 
 wiosną, trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu, 
 od połowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu, 
 ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w  Wymagania ogólne w pkt 6. 
6.2. Teren zielony 
Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu: 
 oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń, 
 określenia ilości zanieczyszczeń (w m3), 
 pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę, 
 wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej ziemi, 
 ilości rozrzuconego kompostu, 
 prawidłowego uwałowania terenu, 
 zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji technicznej, 
 gęstości zasiewu nasion, 
 prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania, 
 okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy, 
 dosiewania płaszczyzn terenów zielonych o zbyt małej gęstości wykiełkowanych zdziebeł trawy. 
Kontrola robót przy odbiorze terenów zielonych dotyczy: 
 prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin”), 
 obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w  Wymagania ogólne w pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest: 
 m2 (metr kwadratowy) wykonania 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w  Wymagania ogólne w pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną, ST i wymaganiami Inspektora, 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  Wymagania ogólne w  pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 terenu zielonego obejmuje: 
 roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowóz ziemi urodzajnej, rozścielenie ziemi urodzajnej, 

rozrzucenie kompostu, 
 zakładanie trawników, 
 pielęgnację trawników: podlewanie, koszenie, nawożenie, odchwaszczanie.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
1. PN-G-98011 Torf rolniczy 
2. PN-R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste 
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3. PN-R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste 
4. PN-R-67030 Cebule, bulwy, kłącza i korzenie bulwiaste roślin ozdobnych 
5. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy 
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 GG - 00.12.01 POMIAR POWYKONAWCZY 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac geodezyjnych związanych z 
pomiarami powykonawczymi . 
1.2. Zakres stosowania SST 
Niniejsza specyfikacja jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji przedmiotowego 
zadania. 
1.3. Zakres prac objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad wykonywania pomiarów powykonawczych 
zrealizowanych drogowych obiektów budowlanych. Zakres prac obejmuje: 
- prace przygotowawcze 
- prace polowe 
- prace obliczeniowe i kartograficzne. 
1.4. Określenia podstawowe 
Wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco: 
1.4.1. Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna – jest to zbiór dokumentów powstałych w wyniku geodezyjnych 
prac polowych i kameralnych oraz opracowań kartograficznych. 
1.4.2. Drogowe obiekty budowlane – droga i węzły drogowe, obiekty mostowe, ekrany akustyczne, mury 
oporowe. 
1.4.3. Dziennik prac geodezyjnych – zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do notowania wszelkich 
uzgodnień dokonywanych między Wykonawcą i Inspektorem (Zamawiającym). 
1.4.4. Granica ustalona wg stanu prawnego – jest to granica ustalona w trybie postępowania: 
rozgraniczeniowego, podziałowego, scalenia lub wymiany gruntów, sądowego lub innego 
administracyjnego ustalającego lub przenoszącego własność. 
1.4.5. Kierownik prac geodezyjnych – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca 
odpowiednie uprawnienia zawodowe z zakresu geodezji i kartografii, upoważniona do kierowania pracami i do 
występowania w imieniu Wykonawcy w sprawach dotyczących realizacji umowy. 
1.4.6. Linia rozgraniczająca – jest to linia oddzielająca tereny o różnym przeznaczeniu np. Ulicę lub drogę od 
gruntów rolnych lub budowlanych. 
1.4.7. Mapa zasadnicza – wieloskalowe opracowanie kartograficzne, zawierające aktualne 
informacje o przestrzennym rozmieszczeniu obiektów ogólnogeograficznych oraz elementów 
ewidencji gruntów i budynków, a także sieci uzbrojenia terenu. 
1.4.8. Mur (ściana) oporowy – budowla utrzymująca w stanie stateczności uskok naziomu gruntów rodzimych lub 
nasypowych albo innych materiałów rozdrobnionych. Funkcje murów (ścian) oporowych mogą spełniać: mury 
kamienne, ceglane, betonowe, żelbetowe, ściany z gruntu zbrojonego, ściany z prefabrykatów żelbetowych, 
konstrukcje oporowe quasi skrzyniowe itp. 
1.4.9. Ośrodek dokumentacji – właściwy rzeczowo i terenowo wojewódzki ośrodek dokumentacji geodezyjnej i 
kartograficznej lub jego filia. 
1.4.10. Pozioma osnowa geodezyjna – usystematyzowany zbiór punktów, których wzajemne 
położenie na powierzchni odniesienia zostało określone przy zastosowaniu techniki geodezyjnej. 
1.4.11. Rzeźba terenu – ukształtowanie pionowe naturalnych form terenu. 
1.4.12. Sieć uzbrojenia terenu – wszelkiego rodzaju naziemne, nadziemne i podziemne przewody i urządzenia: 
wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne, telekomunikacyjne, elektroenergetyczne i inne. 
1.4.13. Wysokościowa osnowa geodezyjna – usystematyzowany zbiór punktów, których wysokość w stosunku do 
przyjętej powierzchni odniesienia została określona przy zastosowaniu techniki geodezyjnej. 
1.4.14. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi przepisami (odpowiednimi polskimi 
normami) i z definicjami podanymi w SST  „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące prac geodezyjnych 
Pracami geodezyjnymi powinna kierować wyłącznie osoba posiadająca uprawnienia zawodowe, zgodnie z 
wymaganiami rozdziału 8 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30 z 1989 r.). Wykonawca jest 
odpowiedzialny za ich jakość oraz zgodność z obowiązującymi przepisami prawny-mi i technicznymi, ustaleniami 
OST i SST oraz poleceniami Inspektora. 
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1.5.1. Dokumentacja wstępna 
Obejmuje podstawowe informacje o zrealizowanych obiektach budowlanych, które należy objąć pomiarem 
powykonawczym. 
1.5.2. Ochrona własności 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
prywatnej i publicznej. W razie wyrządzenia szkód w związku z wykonywaniem prac geodezyjnych (zniszczenie: 
drzew, krzewów, nasadzeń, plonów itp.), Wykonawca zobowiązany jest, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego i 
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, do naprawienia tych szkód lub wypłacenia właścicielom 
odszkodowania. 
1.5.3. Bezpieczeństwo i higiena prac 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo i higienę pracy. W szczególności dotyczy to 
pomiarów na istniejących drogach, a także inwentaryzacji urządzeń podziemnych (otwieranie, przewietrzanie i 
wchodzenie do studzienek). Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć roboty prowadzone na drogach 
publicznych odpowiednimi znakami drogowymi, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. 
Organizacja ruchu drogowego oraz sprzęt dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych przy 
wykonywaniu w/w prac nie podlegają odrębnej zapłacie. 
2. MATERIAŁY 
Materiały do wykonywania prac geodezyjnych powinny spełniać wymagania PN i instrukcji 
technicznych, a ewentualne odstępstwa należy bezwzględnie uzgodnić z Inspektorem. 
Materiały używane do prac polowych: 
 Jako znaki naziemne – słupki betonowe; 
 Jako znaki podziemne – płytki betonowe z krzyżem, rurki drenarskie, butelki; 
 Jako znaki wysokościowe – repery metalowe. 
Dla ustalenia rodzaju znaków: osnów poziomych i wysokościowych oraz punktów granicznych, należy korzystać z 
wytycznych technicznych G-1.9 „Katalog znaków geodezyjnych oraz zasady stabilizacji punktów”. Dopuszcza się do 
stosowania znaki ściennej osnowy odtwarzalnej. Pale drewniane oraz rurki i bolce metalowe, używane jako 
materiały pomocnicze powinny posiadać rozmiary dostosowane do potrzeb. Materiały używane do prac 
obliczeniowych i kartograficznych: dyskietki i płyty CD, papier kreślarski, kalki, folie itp. powinny posiadać wysokie 
parametry użytkowe dotyczące trwałości, odporności na warunki zewnętrzne oraz powinny się charakteryzować 
niewielkimi deformacjami (skurczem). Dyskietki i inne komputerowe nośniki informacji powinny odpowiadać 
standardom informatycznym. 
3. SPRZĘT 
Wykonawca zobowiązany jest do używania takiego sprzętu, który pozwoli na osiągnięcie 
niezbędnych dokładności, zarówno przy pracach pomiarowych, jak i przy opracowaniach 
kartograficznych. Wszelkie urządzenia pomiarowe powinny posiadać atesty i aktualne świadectwa legalizacyjne, 
wymagane przepisami i instrukcjami technicznymi z zakresu geodezji i kartografii. Dotyczy to zarówno prostych 
przyrządów, takich jak: taśmy, ruletki, a także: teodolitów, niwelatorów, dalmierzy, wykrywaczy urządzeń 
podziemnych, ploterów itp. urządzeń. Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i 
okresowo sprawdzany. 
Rodzaj sprzętu zależny jest od przyjętej w SST dokładności oraz technologii i wymaga 
zatwierdzenia przez Inspektora. 
Jako typowy należy przyjąć sprzęt o dokładnościach nie mniejszych od niżej podanych: 

  Instrumenty typu Total Station o dokładności pomiaru kątów 20cc oraz odległości ± 10 mm/km.; 
 Nasadki dalmiercze o dokładności pomiaru odległości 10 mm. ± 10 mm./km.; 
 Teodolity o dokładności pomiaru kątów 20cc; 
 Niwelatory o dokładności pomiaru 5 mm/km. 

Wszelkie odstępstwa muszą być zaakceptowane przez Inspektora. 
Do prac obliczeniowo-kameralnych należy stosować sprzęt komputerowy. 
 
4. TRANSPORT 
Wybór środków transportowych zależy od Wykonawcy. 
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5. WYKONANIE PRAC GEODEZYJNYCH 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie i wykonanie prac zgodnie z warunkami kontraktu oraz 
przepisami prawnymi i technicznymi obowiązującymi w geodezji i kartografii. Prace te powinny równocześnie być 
zgodne z wymaganiami OST i SST oraz poleceniami Inspektora (wszelkie polecenia i uzgodnienia między 
Inspektora a Wykonawcą wymagają formy pisemnej). Wykonawca ponosi odpowiedzialność za następstwa 
wynikające z nieprawidłowego wykonania prac. 
5.2. Prace przygotowawcze 
5.2.1. Zapoznanie się z wytycznymi i ustaleniami 
Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z zakresem prac opracowania i przeprowadzić z Inspektora 
uzgodnienia dotyczące ewentualnych etapów wykonywania pomiarów powykonawczych. 
5.2.2. Zgłoszenie prac geodezyjnych i kartograficznych 
Wykonawca zobowiązany jest zgłosić prace, przed ich rozpoczęciem, do właściwego terenowo ośrodka 
dokumentacji. 
5.2.3. Zebranie niezbędnych materiałów i informacji 
Pomiary powykonawcze zrealizowanych inwestycji powinny być poprzedzone uzyskaniem z 
ośrodka dokumentacji informacji o rodzaju, położeniu i stanie punktów osnowy geodezyjnej 
(poziomej i wysokościowej) oraz o mapie zasadniczej i ewidencji gruntów. W przypadku 
stwierdzenia, że w trakcie realizacji obiektu nie została wykonana bieżąca inwentaryzacja sieci uzbrojenia terenu, 
należy powiadomić o tym Inspektora. 
5.2.4. Analiza i ocena zebranych materiałów 
Przy analizie zabranych materiałów szczególną uwagę należy zwrócić na: 
 Ustalenie klasy i dokładności osnów geodezyjnych, układów współrzędnych i poziomów odniesienia oraz 

możliwości wykorzystania w/w osnów do pomiarów powykonawczych, 
 Ustalenie, które dokumenty bazowe w ośrodku dokumentacji, w jakim zakresie i w jaki sposób, muszą być 

zaktualizowane pomiarami powykonawczymi. 
5.2.5. Wywiad szczegółowy w terenie 
Pomiary powykonawcze w ich pierwszej fazie powinny być poprzedzone wywiadem terenowym, mającym na celu: 
Ogólne rozeznanie w terenie; 
 Odnalezienie punktów istniejącej osnowy: poziomej, wysokościowej i realizacyjnej oraz ustalenie stanu 

technicznego tych punktów, a także aktualizację opisów topograficznych; 
 Zbadanie wizur pomiędzy punktami; 
 Zaprojektowanie (uzupełnienie) osnowy poziomej iii klasy oraz osnowy pomiarowej (jeśli będzie taka 

potrzeba). 
5.3. Prace polowe 
5.3.1. Pomiary powykonawcze 
W pierwszej kolejności należy pomierzyć wznowioną lub założoną osnowę. Następnie należy wykonać pomiary 
inwentaryzacyjne, zgodnie z instrukcją G-4 „Pomiary sytuacyjne i wysokościowe”, mierząc wszystkie elementy 
treści mapy zasadniczej oraz treść dodatkową t.j.: 
 Granice ustalone według stanu prawnego; 
 Kilometraż dróg; 
 Znaki drogowe; 
 Wszystkie drzewa w pasie drogowym; 
 Zabytki i pomniki przyrody; 
 Wszystkie ogrodzenia (furtki, bramy), z podziałem na trwałe i nietrwałe; 
 Rowy (w pełnym zakresie); 
 Studnie (średnice); 
 Przekroje poprzeczne co 20-50 m.; 
 Inne elementy wg wymagań Inspektora. 
W zasadzie przy wyżej wymienionych pomiarach stosuje się technologie klasyczne (pomiary bezpośrednie). Przy 
większych obiektach mogą być stosowane także metody mieszane tzn. fotogrametryczne dla treści 
ogólnogeograficznej, a klasyczne dla pomiaru uzbrojenia terenu, linii rozgraniczających, granic ustalonych wg 
stanu prawnego lub innych elementów. 
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5.4. Prace obliczeniowe i kartograficzne 
5.4.1. Obliczenia i aktualizacja map 
Prace obliczeniowe należy wykonać przy pomocy sprzętu komputerowego. Wniesienie pomierzonej treści na 
mapę zasadniczą oraz na mapę ewidencji gruntów prowadzonych technikami tradycyjnymi należy wykonać 
matodą klasyczną (kartowanie i kreślenie ręczne). Lub przy pomocy automatów kreślących (ploterów). 
Niezależnie od wyżej wymienionych prac, wtórnik mapy zasadniczej dla Inspektora Nadzoru należy uzupełnić o 
elementy wymienione w p. 5.3.1. Jeśli mapa dla Inspektora Nadzoru została wykonana w technice numerycznej 
lub analogowej, aktualizację należy wykonać tą samą techniką. 
5.4.2. Skompletowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 
Dokumentację należy skompletować zgodnie z przepisami instrukcji G-3 „Zasady kompletowania dokumentacji 
geodezyjnej i kartograficznej”, z podziałem na: 
a) akta postępowania przeznaczone dla Wykonawcy, 
b) dokumentację techniczną przeznaczoną dla Inspektora (Zamawiającego), 
c) dokumentację techniczną przeznaczoną dla ośrodka dokumentacji. 
5.4.3. Przekazanie materiałów do ośrodka dokumentacji 
Po zakończeniu prac Wykonawca przekazuje do ośrodka dokumentację przeznaczoną dla ośrodka i dla organu 
prowadzącego ewidencję gruntów oraz tę część dokumentacji przeznaczonej dla Inspektora / Inspektora Nadzoru 
która powinna być opatrzona klauzulą o przyjęciu do zasobu. 
5.4.4. Materiały dla Inspektora (Zamawiającego) 
Dokumentacja techniczna przeznaczona dla Inspektora Nadzoru powinna być 
skompletowana, zbroszurowana bądź oprawiona w odpowiednich teczkach, segregatorach i tubach z opisem kart 
tytułowych, spisem zawartości oraz numeracją stron. 
Dla Inspektora należy skompletować następujące materiały: 
a) wtórnik mapy zasadniczej, uzupełniony dodatkową treścią, 
b) kopie wykazów współrzędnych i wysokości punktów osnowy poziomej, wysokościowej oraz wykazy 
współrzędnych punktów granicznych, 
c) kopie protokołów przekazania znaków geodezyjnych pod ochronę, 
d) kopie opisów topograficznych, 
e) kopie szkiców polowych, 
f) dyskietkę z mapą numeryczną, 
g) inne wg wymagań Inspektora. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI PRAC GEODEZYJNYCH 
Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie pełnej kontroli jakości prac. W ramach tej 
kontroli osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia zawodowe sporządza w 2 egzemplarzach protokół kontroli 
technicznej. Jeden egzemplarz Wykonawca dołącza do dokumentacji przekazywanej do ośrodka dokumentacji, a 
drugi przekazywany jest Inspektora jako jeden z dokumentów do końcowego odbioru prac. Niezależnie od tego 
Inspektora może powołać we własnym zakresie inspektora kontroli. 
 
7. OBMIAR PRAC GEODEZYJNYCH 
7.1. Ogólne zasady obmiaru prac 
Obmiar powinien określać faktyczny zakres wykonanych oraz w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym i 
SST. Obmiaru dokonuje Wykonawca w obecności Inspektora. 
Obmiaru dokonuje się przed częściowym (w przypadku zakończenia danego asortymentu lub etapu prac) lub 
końcowym odbiorem prac, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w pracach lub zmiany 
Wykonawcy. 
7.2. Jednostki obmiarowe 
Przy pomiarach powykonawczych zrealizowanych robót przyjmuje się następujące jednostki: 
- [ryczałt] inwentaryzacji wykonanych elementów robót. 
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8. ODBIÓR PRAC GEODEZYJNYCH 
8.1. Zasady odbioru prac 
Prace opisane w niniejszej specyfikacji mogą być odbierane określonymi w umowie etapami 
(obiektami) w pełni zakończonymi, skontrolowanymi oraz przyjętymi do ośrodka dokumentacji. 
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. 
O gotowości do odbioru całości lub części prac Wykonawca zawiadamia Inspektora Nadzoru na piśmie. 
Odbiór powinien być przeprowadzony zgodnie z terminem ustalonym w umowie, licząc od daty otrzymania przez 
Inspektora zawiadomienia o gotowości do odbioru. 
8.2. Częściowy odbiór prac 
Odbiór częściowy polega na stwierdzeniu przez Inspektora, czy ustalone w umowie części zadań zostały wykonane 
prawidłowo i w terminie oraz na określeniu liczby zrealizowanych jednostek. Z odbioru spisywany jest protokół 
częściowego odbioru prac. 
8.3. Końcowy odbiór prac 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie przez Inspektora Nadzoru rzeczywistego wykonania całości prac 
wynikających z umowy, w odniesieniu do ich jakości, ilości i wartości. 
Jeśli Inspektor Nadzoru stwierdzi, że konieczne jest dokonanie uzupełnień lub poprawek w odbieranej 
dokumentacji, przerywa swe czynności, określając kolejny termin odbioru po dokonaniu przez Wykonawcę 
niezbędnych uzupełnień (poprawek). 
Z odbioru spisywany jest protokół końcowego odbioru prac. 
8.4. Dokumenty do odbioru końcowego prac 
Dokumentami stanowiącymi podstawę do końcowego odbioru prac są: 
 Zawiadomienie przekazane przez Wykonawcę o zakończeniu prac geodezyjnych; 
 Zawiadomienie przekazane przez Inspektora o terminie odbioru; 
 Skompletowana dokumentacja techniczna dla Inspektora zgodnie z p. 5.4.4.; 
 Liczba zrealizowanych jednostek; 
 Dziennik prac geodezyjnych (jeśli był prowadzony); 
 Sprawozdanie techniczne; 
 Protokół kontroli technicznej; 
 Zestawienie kwot płatności przy finansowaniu prac etapami; 
 Inne dokumenty wymagane przez Inspektora. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest stawka jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za daną jednostkę obmiarową w 
kosztorysie ofertowym. 
Stawka jednostkowa obejmuje: 
 Wszelkie prace objęte wymaganiami SST; 
 Koszty materiałów wraz z kosztami zakupu; 
 Koszty transportu i sprzętu; 
 Koszty pośrednie (w tym m.in. Koszty usług ośrodka dokumentacji, koszty odszkodowań zazniszczenia, koszty 

bhp); 
 Zysk; 
 Podatki – zgodnie z obowiązującymi przepisami; 
 Inne wg ustaleń Inspektora. 
Zakres robót objętych płatnością: 
- wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej remontu oświetlenia drogowego, będącego przedmiotem 
zadania, z uwzględnieniem inwentaryzacji wszystkich elementów i robót wykonanych w ramach zadania (rozbiórki 
i odtworzenie nawierzchni, oświetlenie, korekty usytuowania istniejącego uzbrojenia). Płatność jest ryczałtowa. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Ogólne Specyfikacje Techniczne (OST): 
GG-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
GG-00.12.01 „Pomiar powykonawczy zrealizowanych drogowych obiektów budowlanych”. 
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SST-03. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU (PIŁKOCHWYTY, BRAMKI DO PIŁKI NOŻNEJ , OGRODZENIE, 
BARIERY ODDZIELAJĄCE )  

1. WSTEP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem elementów zagospodarowania terenu tj, piłkochwytów, bramek sportowych, 
ogrodzenia, bram wjazdowych i furtek, barier oddzielających.              
1.2. Zakres stosowania SST 
Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
opisanych w pkt 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i 
odbiorem na przedmiotowym obiekcie elementów: 
 piłkochwyty h=8m - 1kpl.; 
 piłkochwyty h=4m - 1kpl.; 
 bramki sportowe -2kpl. 
 bramki treningowe -2kpl. 
 bariery oddzielające - 1 kpl. 
 brama i furtka wejściowa- 1kpl. 
w tym: 
 przygotowanie terenu i wytyczenie trasy, 
 wykonanie dołków pod stopy betonowe słupów, 
 osadzenie słupków i wykonanie stóp betonowych, 
 montaż elementów zagospodarowania terenu. 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami podanymi w 
rozdziale. 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i 
poleceniami Inspektora. 
2. MATERIAŁY 
Wszystkie elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie, powierzchnie spawane oszlifowane i wyrównane 
przed malowaniem. Wiercenie przed malowaniem. Tolerancja wymiarów dokładna. Wyroby walcowane gotowe 
ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; wg PN-EN 10025:2002 Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót 
muszą odpowiadać wymaganiom niniejszej SST, polskich norm, atestom higienicznym dopuszczających materiał 
do powszechnego stosowania w budownictwie Niezależnie od powyższych wymagań urządzenia sportowe 
wyposażenia boisk muszą posiadać odpowiednie świadectwa dopuszczające je do użytkowania, certyfikaty 
bezpieczeństwa „B" , atesty: trudnopalności, toksyczności i wytrzymałościowe. Trybuny muszą odpowiadać 
wymaganiom określonym przez rozporządzenie MSWiA z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków oraz spełnieniać wymagania normy PN-EN 13200-1 Obiekty widowiskowe. Część 1: 
Wymagania dotyczące 
projektowania widowni.  
2.1. Fundamenty blokowe 
Dla przedmiotowych elementów zagospodarowania terenu wykonać fundamenty blokowe zgodnie z 
dokumentacją projektową.  
Zastosowany beton powinien posiadać następujące minimalne cechy: 
 Klasa wytrzymałości - C25/30 W8 F150;, 
 Klasa ekspozycji -XC4, 
 Max. w/c -0,50 
 Min. zaw. cementu (kg/m3)- 300 
 Min. ilość CEM 32,5 przy k=0,2(kg/m3) -280 
 Min. ilość CEM 42,5 przy k=0,4(kg/m3) -270 
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2.3. Piłkochwyty 
Piłkochwyty o h= 8m oraz 4m montowane za bramkami sportowymi  oraz w obrębie płyty boiska wg lokalizacji 
wskazanej w części rysunkowej projektu. Konstrukcja piłkochwytu bazująca na słupach pośrednich montowanych 
w rozstawie co 2,54 m, połączonych ze sobą górą na całym obwodzie ryglem. Ponadto słupy skrajne i słup 
środkowy wyposażone są wypory (odkosy). Stężenie w postaci stalowego rygla górnego spinającego poszczególne 
słupy oraz wypory zlokalizowane w newralgicznych miejscach nadają piłkochwytom niezbędnej stateczności i 
wytrzymałości, skutecznie przeciwdziałając obciążeniom i naprężeniom wywołanym naciągniętą na słupach siatką 
oraz mocującymi ją wieloma rzędami drutów napinających. 
Słupy piłkochwytów osadzone w fundamentach blokowych 60x60x150cm. 
Wymagane minimalne parametry techniczne: 
 wysokość -8,0 m, 4,0m ; 
 siatka bezwęzłowa -sznurkowa z polipropylenu ; 
 grubość linki w siatce 4,00 mm ; 
 wielkości oczek w siatce - 120x120 mm ; 
 słupy skrajne -  profil stalowy -kw. 100x100x4mm; wysokość- 800cm nad płytą boiska  (całkowita długość 

900cm); 
 słupy pośrednie profil stalowy -kw. 100x100x2,2 mm; wysokość- 800cm nad płytą boiska  (całkowita długość 

900cm); rozstaw co 254cm; 
 rozpora skrajna i środkowa piłkochwytu - profil stalowy -kw. 80x80x3mm; 
 lokalizacja wypór - Słupy skrajne i słup środkowy;  
 rygiel górny profil stalowy -kw. 80x80x3mm; (na całej długości);  
 druty napinające 3 rzędy drutów min. fi 2,2/3,5 mm ; 
 akcesoria montażowe cz. 1. płaskowniki, obejmy, napinacze, zaciski, głowice; 
 akcesoria montażowe cz. 2. nakładki na wypory, nakładki na rygle, złączki do rygli ; 
 akcesoria montażowe cz. 3. przelotki, części pomocnicze, obejmy pod linkę/drut, karabińćzyki; 

UWAGA: Słupy mocowane w tulejach z możliwością użytkowego montażu i demontażu. 
 Elementy systemu pokryte dwoma powłokami antykorozyjnymi (tzw. DUPLEX) i  konstrukcja piłkochwytów 

poddawana jest cynkowaniu ogniowemu zgodnie z normą PN-EN 1461-2001. 
 
2.4. Bramki do piłki nożnej 
Profesjonalna bramka do piłki nożnej  oraz bramki treningowe przeznaczone są do gry w piłkę nożną na obiektach 
otwartych, o profilu aluminiowym, wzmocnionym 100x120mm, odciągiem siatki do bramki o  profil stalowy, ∅50 
mm, profesjonalną siatką do bramki, polipropylenową, grubości 3,5mm, oczka w kształcie plastra miodu. 
głebokość 2000/2000mm. mocowana do bramki i ramy dolnej przy pomocy haczyków pp. Montaż bramek w 
tulejach zabetonowanych w gruncie. 
Części składowe bramki 
 Numer Nazwa części / podzespołu  Ilość na wyrób 
 1 Poprzeczka bramki   1 
 2 Słupek bramki /lewy, prawy/   2 
 3 Łącznik bramki   2 
 4 Tuleja bramki   2 
 5 Uchwyt dolny ramy bramki kpl. (winkiel dolny)  2 
 6 Łuk ramy dolnej   2 
 7 Poprzeczka ramy dolnej   1 
 8 Odciąg bramki   2 
 9 Tuleja odciągu bramki   2 
 10 Śruba imbusowa M8x16   8 
 11 Śruba imbusowa M8x45   4 
 12 Śruba imbusowa M8x50   2 
 13 Nakrętka samozabezpieczająca M8   2 
 14 Nakrętka motylkowa M8   4 
 15 Śruba imbusowa M8x20   6 
 16 Podkładka sprężysta fi 8   6 
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 17 Kostka mocująca   6 
 18 Haczyk PP   240 
 20 Dekiel tulei   2 
 
Bramka do piłki nożnej musi spełniać wymagania normy pn-en 748: „sprzęt boiskowy- bramki do piłki nożnej. 
Wymagania funkcjonalne i bezpieczeństwa, metody badań z uwzględnieniem bezpieczeństwa"  
2.6. Bariera oddzielająca 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji są: Bariera separacyjna w 
kształcie U z ramek o profilu stalowym fi 82,5x4,0 i rozpietości 200cm. Poziom posadowienia wg części 
projektowej opracowania. 
Wymagane minimalne parametry techniczne: 
 stal ST#SX; 
 konstrukcja stalowa ocynkowana  malowana w kolor RAL; 
3. SPRZĘT 
Do wyładunku mniejszych elementów można użyć wciągarek lub wciągników. Elementy ciężkie, długie i wiotkie 
należy przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić dla zabezpieczenia przed odkształceniem. Elementy układać w 
sposób umożliwiający odczytanie znakowania. 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
Kształtowniki można przewozić dowolnym środkiem transportu wg. zaleceń danego producenta. W przypadku 
ładowania na środek transportu więcej niż jednej partii wyrobów należy je zabezpieczyć przed pomieszaniem. 
Przy transporcie przedmiotów ocynkowanych zalecana jest ostrożność ze względu na podatność powłok na 
uszkodzenia mechaniczne, występujące przy uderzeniach. Elementy do scalania powinny być w miarę możliwości 
składowane w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego  do scalania.  
Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu, segregować i układać na 
wyznaczonym miejscu, oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej 
konstrukcji jak i jej powłoki antykorozyjnej. 
Konstrukcję należy układać w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z bali lub desek na wyrównanej do 
poziomu ziemi w odległości 2.0 do 3.0 m od siebie. 
Elementy, które po wbudowaniu zajmują położenie pionowe składować w tym samym położeniu. 
Łączniki (śruby, nakrętki, podkładki) składować w magazynie w skrzynkach . 
5. WYKONANIE ROBÓT: 
Elementy zabezpieczyć antykorozyjnie po zespawaniu i wywierceniu otworów. 
 
5.1. Fundamenty blokowe 
Wytyczne fundamentowania stóp fundamentowych 
Wykopy pod fundamenty słupków wykonać ręcznie, jako wykopy wąsko przestrzenne, nie umocnione. Wymiary 
wykopów należy dostosować do wielkości fundamentów.  Stopy pod słupki zagłębić co najmniej do głębokości 
przemarzania, lecz nie płycej jak 0,8 m.     
Stopy i słupki zatapiać w fundamentach, przy czym koniec słupka powinien znajdować się od 10 do 20 cm nad 
dnem wykopu. Zakres ten należy wykorzystać do pokonywania pochyłości terenu. 
Ustawienie słupów 
Słupy bez względu na rodzaj i sposób osadzenia w gruncie, powinny stać pionowo w linii. 
Montaż  
Prace wykonać zgodnie z instrukcją producenta wybranego systemu z zachowaniem wymiarów i rozwiązań 
przedstawionych w dokumentacji projektowej. 
System mocowania siatki przewiduje rozciągnięcie w ogrodzeniu 4 rzędów (co 2 m) drutów napinających, które 
są przeplecione przez oczka siatki i naciągnięte za pomocą napinaczy. Do każdego słupa pośredniego druty 
napinające zostają na stałe przykręcone przy użyciu przelotek. Z kolei na słupach skrajnych siatkę mocuje się 
wykorzystując do tego wpuszczone na całej wysokości płaskowniki, które skręca się ze słupami poprzez specjalne 
obejmy. Opisany sposób montażu nie tylko gwarantuje trwałe i solidne zainstalowanie siatki, ale także usztywnia 
ją, wzmacnia i czyni bardziej odporną na uszkodzenia mechaniczne. Dodatkowo na każdym drucie napinającym 
zastosowano karabińczyki do mocowania siatki w rozstawie 20 cm. Element należy zamontować i przekazać do 
użytkowania ściśle wg wytycznych Producenta. 
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5.4. Bramki do piłki nożnej 
W podłożu zabetonować tuleje bramki (4) w wymaganym rozstawie osiowym oraz tuleje 
odciągów (9) zgodnie z dokumentacją techniczą wybranego producenta. Górna krawędź tulei ma pokrywać się z 
poziomem zerowym boiska. Wielkość fundamentów dla obydwu tulei wg dokmentacji technicznej. 
Bramkę w tulejach można montować i eksploatować po całkowitym wyschnięciu betonu 
(min. 5-7 dni). Montaż profesjonalnej bramki do piłki nożnej wykonać wg  instrukcji montażu i użytkowania 
sprzętu sportowego  wybranego producenta. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady 
Wszystkie elementy podlegają sprawdzeniu w zakresie: 
zgodności z dokumentacją i przepisami, poprawnego montażu, kompletności wyposażenia. 
6.2 Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie częstością 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenie o jakości (atesty) i 
przedstawić je Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji. Uwzględniając nieskomplikowany charakter robót nie 
zachodzi konieczność wykonania badań materiałów dla tych robót. Wszystkie materiały dostarczone na budowę z 
zaświadczeniem o jakości (atestem) producenta powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego 
wymiarów. 
6.3. Kontrola w czasie wykonywania robót 
W czasie wykonywania ogrodzenia należy zbadać: 
 sprawdzenie fundamentów przed zasypaniem, 
 zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów 
 prawidłowość wykonania dołów pod słupki, 
 poprawność montażu elementów zagospodarowania z wymogami producenta . 
6.4. Pomiary po montażu w zakresie prawidłowość wykonania 
 rozstaw elementów i ich zabetonowanie, 
 poprawność ustawienia i montażu oraz zgodność z wymaganiami producenta elementów zagospodarowania 

terenu  . 
6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót 
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach zostaną przez Inspektora 
Nadzoru odrzucone i niedopuszczone do zastosowania, wszystkie elementy , które wykazują odstępstwa od 
postanowień ST zostaną rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru jest: 
 m3- wykopu i zasypki; 
 m3- wbudowanego betonu; 
 t- wbudowanej bariery separacyjnej; 
 mb- wbudowanego piłkochwytu; 
 kpl. wbudowanej bramki sportowej; 
  1 kg wykonanego montażu. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Sprawdzeniu podlegają: 
 jakość dostarczonej konstrukcji 
 ciągłość powłoki cynkowej 
 poprawność wykonania montażu 
W wyniku odbioru należy: 
 sporządzić częściowy protokół odbioru robót 
 dokonać wpisu do dziennika budowy 
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z 
wymaganiami SST i PB 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „Roboty budowlane-Wymagania ogólne” w p. 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania robót poza robotami zasadniczymi obejmuje następujące roboty tymczasowe i prace 
towarzyszące: 
 prace geodezyjne związane z wyznaczeniem przebiegu bramy wjazdowej,  
 realizacja i inwentaryzacja powykonawcza robót, 
 dostarczenie materiałów, sprzętu oraz ich składowanie, 
 wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 
 uporządkowanie placu budowy po robotach oraz wszystkie inne roboty nie wymienione, które są niezbędne 

do kompletnego wykonania robót objętych niniejszą ST przewidzianych w Dokumentacji Projektowej. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy obejmujące zakresem elementy robót: 
 PN-M-80026  Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia 
 PN-M-82054  Śruby, wkręty i nakrętki stalowe ogólnego przeznaczenia. Ogólne wymagania i  badania 
 PN-M-82054-03  Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne śrub i  wkrętów 
 BN-83/5032-02  Siatki metalowe. Siatki plecione ślimakowe 
 BN-80/6366-02  Siatki bezwęzełkowe ciężkie z polietylenu 
 PN-M-80026  Druty ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia 
 PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 
 PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 
 PN-B-03002/Az2:2002  Konstrukcje murowe niezbrojone 
 PN-68/B-10020  Roboty murowe. Wymagania i badania przy odbiorze 
 PN-89/H-84023/06  Stal do zbrojenia betonu 
 PN-63/B-06251  Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
 PN-EN844-1:2001  Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące tarcicy 
 PN-B-06200:2002  Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru 
 PN-78/M-69011  Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach stalowych. Podział i wymagania 
 PN-70/H-97050 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni. 
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Część I Roboty ogólnobudowlane 

ITB wydanie III, rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003. (Dz. U. Nr 47 poz.401) w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie wykonywania robót rozbiórkowych. 

 Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych – Rozp. Min. Bud. i Przemysłu 
Mat. Bud. z dnia 28 marca 1972 r. Dz. U. NR. 13, poz. 93 z późniejszymi zmianami.  

 71/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne 
 Sprzęt sportowy stanowiący wyposażenie boiska winien spełniać wymogi norm E 748, E749, E1270, E 1271; 
 PN-EN 13200-1 Obiekty widowiskowe. Część 1: Wymagania dotyczące 

projektowania widowni; 
 Bramka do piłki nożnej spełnia wymagania normy PN-EN 748: „Sprzęt boiskowy- Bramki do piłki 

nożnej. Wymagania funkcjonalne i bezpieczeństwa, metody badań z uwzględnieniem bezpieczeństwa” 
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SST-04  TYNKI ZWYKŁE  

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem mniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
tynków zwykłych tradycyjnych. 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt.1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
tynków. 
1.4. Określenia podstawowe. 
1.4.1.Podłoże - powierzchnia elementu konstrukcyjnego, na który nakłada się tynk. 
1.4.2.Podkład - warstwa ochronna lub wyrównująca nałożona na powierzchnię podłoża. 
1.4.3.Zaprawa tynkarska - masa otrzymana przez zarobienie wodą piasku, wapna i lub cementu. 
1.4.4. Masa tynkarska - masa otrzymana przez zarobienie wodą lub specjalną substancja suchej mieszanki 
tynkarskiej przygotowanej fabrycznie. 
1.4.5. Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna lub barwiąca, która nadaje kolor masie tynkarskiej. 
1.4.6. Zaprawa renowacyjna o określonych właściwościach stosowana do ścian murowych wilgotnych 
zawierających sole rozpuszczalne w wodzie. Zaprawy te maja dużą porowatość i przepuszczalność pary wodnej 
oraz obniżone podciąganie kapilarne. 
1.4.7. Tynk szlachetny - powłoka z zaprawy szlachetnej mająca określoną barwę i fakturę, nanoszoną ręcznie lub 
mechanicznie na podkład z tynku zwykłego, ściśle z nim związana i stanowiąca ostatecznie wykończenie 
plastyczne powierzchni, na której została wykonana. 
1.4.8. Okres przydatności mieszanki - okres, w którym sucha mieszanka tynkarska przechowywana w opakowaniu 
fabrycznym spełnia wymagania odpowiednio do rodzaju mie- 
1.4.9. Pozostałe 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. 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. 
2.1.1. 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 mułu. 
2.1.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, 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. 
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2.1.3. Wapno 
Do zapraw stosować ciasto wapienne otrzymane z wapna gaszonego na mokro, lasowanego minimum 2 miesiące, 
lub wapna hydratyzowanego gaszonego na 24 godziny przed użyciem do tynkowania. Ciasto wapienne powinno 
mieć kolor biały z odcieniem szarego, aż do szarego. Jeśli ma kolor brązowy, to znak, że proces gaszenia przebiegał 
przy użyciu za małej ilości wody. Wapno zostało "spalone" podczas procesu gaszenia. Ciasto  wapienne  powinno  
tworzyć jednolitą  i jednobarwną masę,  bez  grudek niegaszonego  wapna i zanieczyszczeń obcych. 
2.1.4. Cement 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki według normy PN-B-19701;1997 
2.2. Zaprawy fabryczne w systemowych technologiach tynków renowacyjnych Zaprawy wyprodukowane zgodnie z 
normą PN-EN 998-1:2004, PN-EN 998-1:2004/AC. Wymagania. Stosowanie zgodne z instrukcją producenta. 
2.2.1. Sucha zaprawa na bazie trasu, wapna, mrozoodpornego piasku, cementu oraz dodatków. Rodzaje zapraw: 
- obrzutka renowacyjna, 
- tynk podkładowy renowacyjny, 
- tynk nawierzchniowy renowacyjny 
 
3. SPRZĘT. 
3.1. Do przygotowania zapraw cementowo-wapiennych - mieszarka przeciwbieżna do zapraw. 
3.2. Do zapraw fabrycznych, przy małych ilościach mieszarka z pojedynczym mieszadłem lub wiertarka 
o regulowanej prędkości obrotowej z zamocowanym mieszadłem, pojemniki na zaprawę, 
3.3. Ponadto Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać następujący sprzęt i narzędzia: 
- do przygotowania podłoża: młotki, przecinaki; 
- do oczyszczenia powierzchni: szczotki, szczotki druciane, urządzenie do delikatnego piaskowania 
(strumieniowanie mgławicowe), urządzenie do czyszczenia wodą pod wysokim ciśnieniem, 
- do nakładania i obrabiania zapraw: kielnie, kielnie spoinówki, pace, pace pokryte porowatą gumą, 
szpachle, 
pędzle, cykliny. 
 
4. TRANSPORT 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały powinny być 
zabezpieczone przed zawilgoceniem, uszkodzeniami pojemników lub opakowań materiałów konfekcjonowanych a 
wodorozcieńczalne impregnaty, grunty i farby należy chronić przed mrozem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków zwykłych cementowo-wapiennych. 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 
surowego lub przygotowawczego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone 
ościeżnice drzwiowe i okienne. 
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki zwykłe powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w 
ciągu l tygodnia, zwilżane wodą. 
5.1.1. Przygotowanie podłoży 
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. 
5.1.2. 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. 
5.2. Ogólne zasady wykonywania tynków  
Roboty należy prowadzić zgodnie z projektem i zaleceniami zawartymi w instrukcjach technicznych zastosowanej 
metody systemowej, uzgodnionej z Inspektorem nadzoru. 
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5.2.1. Przygotowanie powierzchni. 
Przed wykonaniem tynków renowacyjnych należy oczyścić podłoże z zabrudzeń i usunąć odspojone fragmenty 
tynków oraz usunąć zaprawę ze spoin muru na głębokość, co najmniej 2 cm. 
Mury dokładnie oczyścić szczotka druciana na sucho lub piaskowania a następnie usunąć kurz sprężonym 
powietrzem lub lepiej odkurzaczem. 
5.2.2. Obrzutka 
Obrzutkę można nanosić na oczyszczone podłoże. Silnie chłonne podłoże należy zwilżyć. Obrzutkę można wykonać 
ręcznie lub natryskiem formując chropowatą powierzchnię, pokrywającą około 50-70% ogólnej powierzchni. 
Minimalna temperatura obróbki i podłoża +5°C. Nie wykonywać w przypadku zagrożenia nocnymi przymrozkami. 
W przypadku bezpośredniego oddziaływania promieni słonecznych i/lub silnego wiatru postępować jak ze 
wszystkimi materiałami na bazie cementu. 
5.2.3. Tynk podkładowy i nawierzchniowy 
Tynki podkładowe można nanosić po upływie 1-2 dni od wykonania obrzutki. Przy bardzo wilgotnych podłożach 
czas przerwy może wynosić maksymalnie 5 dni, aby zapobiec zeszkleniu powierzchni. 
Tynk podkładowy nakładać w dwóch warstwach o grubości, co najmniej 10 mm. Pierwszej warstwie nadać 
szorstką 
powierzchnię rysując lekko stwardniały tynk w kierunku poziomym ostrą szczotką lub pacą zębatą. Drugą warstwę 
wykonać w zależności od potrzeb - jako tynk podkładowy lub nawierzchniowy - pod malowanie. Przerwa między 
układaniem pierwszej i drugiej warstwy powinna wynosić ok. 1 dzień na 1 mm grubości. Duże powierzchnie tynku 
muszą być dylatowane. Po określonym czasie w karcie produktu od zakończenia prac tynkarskich można go 
pomalować. Używać farb hydrofobowych na bazie silikonów. 
W trakcie wykonywania robót oraz przez następne 7 dni, temperatura podłoża, zaprawy i otoczenia powinna 
wynosić od +5°C do + 25°C. Świeżo wykonaną powierzchnię chronić przed deszczem jak również przed 
gwałtownym wysychaniem (słońce, wiatr, itp.). 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI. 
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. Zaprawy 
gotowe - należy sprawdzać rodzaj i termin użycia. 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu i sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Odbiór podłoża pod tynki 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Podłoże powinno 
być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego 
wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą. 
8.2. Odbiór tynków 
8.2.1.Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z 
dokumentacją techniczną. 
8.2.2.Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej -nie 
większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
- pionowego - nie większe niż 2 mm na l m i ogółem nie więcej niż 4 mm, 
- poziomego - nie większe niż 3 mm na l m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między przegrodami 
pionowymi (ściany, belki itp.). 
8.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady: 
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających z 
podłoża, pleśni itp., 
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- 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 do 4 m, 
- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich 
- siatkowanie bruzd, 
- obsadzenie drobnych elementów, 
- reperacje tynków po dziurach i hakach, 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek 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-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do 
betonów i zapraw. PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-EN 998-1:2004 i PN-EN 998-1:2004/AC Wymagania dotyczące zapraw do murów. Cz. 1 zaprawa tynkarska PN-
90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego użytku. 
PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 10.1 Inne 
dokumenty. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Część .B - Roboty wykończeniowe, zeszyt 1 „Tynki", 
wyd. ITB - 2003 r. 
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SST-05 OKŁADZINY Z PŁYTEK 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania oraz odbioru robót 
wykładzinowych i okładzinowych z płytek ceramicznych w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej 
i budownictwie przemysłowym. 
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 mające na celu wykonanie: 
- pokrycie podłóg płytkami (wykładziny, posadzki), które stanowią wierzchni element warstw podłogowych, 
- pokrycie ścian płytkami (okładziny), które stanowią warstwę ochronną i kształtującą formę architektoniczną 
okładanych elementów. 
Specyfikacja obejmuje wykonanie wykładzin i okładzin przy użyciu kompozycji klejowych z mieszanek 
przygotowanych fabrycznie. 
Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie własności materiałów, wymagań i sposobów oceny 
podłoży, wykonanie wykładzin i okładzin wewnętrznych i zewnętrznych, oraz ich odbiory. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami podanymi w 
„Wymaganiach ogólnych". 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymaganiach ogólnych". 
1.6. Dokumentacja robót wykładzinowych i okładzinowych 
Dokumentację robót wykładzinowych i okładzinowych stanowią: 
- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133), 
- projekt wykonawczy (jeżeli taka potrzeba występuje), 
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówień publicznych), zgodna z 
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072), 
- dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarządzeniem MGPiB z 15.12.1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz 
tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29), 
- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego 
lub jednostkowego stosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. 
(Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z późniejszymi zmianami), 
- protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokółami z badań 
kontrolnych, 
- dokumentacja powykonawcza. 
Przez dokumentację powykonawczą robót wykładzinowych i okładzinowych rozumiemy (zgodnie z art 3, p. 14 
ustawy Prawo budowlane) wymienioną wyżej dokumentację robót z naniesionymi zmianami w stosunku do 
projektu budowlanego i specyfikacji technicznej, dokonanymi podczas wykonywania robót. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w „Wymaganiach 
ogólnych". 
Ponadto materiały stosowane do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych z płytek ceramicznych 
powinny mieć: 
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
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- 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 robót wykładzinowych i okładzinowych. 2.2. Rodzaje materiałów 
2.2.1. Wszelkie materiały do wykonania wykładzin i okładzin powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania 
w 
budownictwie. 
2.2.2. Płyty i płytki ceramiczne 
Płytki powinny odpowiadać następującym normom: 
- PN-EN 176:1996 - Płytki i płyty ceram. prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej E<3%. Grupa B I. 
- PN-EN 177:1997 - Płytki i płyty ceram. prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. Grupa B IIa. 
- PN-EN 178:1998 - Płytki i płyty ceram. prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%. Grupa B IIb. 
- PN-EN 159:1996 - Płytki i płyty ceram. prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa B III. Rodzaj 
płytek i ich parametry techniczne musi określać dokumentacja projektowa, szczególnie dotyczy to płytek, dla 
których muszą być określone takie parametry jak np. stopień ścieralności, mrozoodporność i twardość. 
2.2.3. Kompozycje klejące i zaprawy do spoinowania 
Kompozycje klejące do mocowania płytek ceramicznych muszą spełniać wymagania PN-EN 12004:2002 lub 
odpowiednich aprobat technicznych. 
Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm. 
2.2.4. Materiały pomocnicze 
Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin i okładzin to: 
- listwy dylatacyjne i wykończeniowe, 
- środki ochrony płytek i spoin, 
- środki do usuwania zanieczyszczeń, 
- środki do konserwacji wykładzin i okładzin. 
Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiednie aprobaty 
techniczne. 
2.2.5. Woda 
Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania stosować należy wodę 
odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw." Bez 
badań laboratoryjnych może być stosowana wodociągowa woda pitna. 
 
3. SPRZĘT I NARZĘDZIA 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymaganiach ogólnych". 
3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania wykładzin i okładzin 
Do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych należy stosować: 
- szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
- narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek, 
- pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mmm do rozprowadzania 
kompozycji klejących, 
- łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
- poziomnice, 
- mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji 
klejących, 
- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, 
- gąbki do mycia i czyszczenia, 
- wkładki (krzyżyki) dystansowe. 
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4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych". 
4.2. Transport i składowanie materiałów 
Transport materiałów do wykonania wykładzin i okładzin nie wymaga specjalnych środków i urządzeń. Zaleca się 
używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W czasie transportu należy 
zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie. W przypadku dużych ilości 
materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku i rozładunku ładunku urządzeń 
mechanicznych. 
Składowanie materiałów podłogowych na budowie musi być w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych 
przed opadami i minusowymi temperaturami. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót podano w „Wymaganiach ogólnych". 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
1) Przed przystąpieniem do wykonywania wykładzin powinny być zakończone: 
- wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw konstrukcyjnych i izolacji podłóg, 
- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych (szczególnie 
dotyczy to instalacji podpodłogowych), 
- wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawiane i wykończone tynkiem lub masami naprawczymi. 
2) Przystąpienie do robót wykładzinowych powinno nastąpić po okresie osiadania i skurczu elementów konstrukcji 
budynku tj. po upływie 4 miesięcy po zakończeniu budowy stanu surowego. 
3) Roboty wykładzinowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż +5°C i temperatura ta 
powinna utrzymywać się w ciągu całej doby. 
4) Wykonane wykładziny i okładziny należy w ciągu pierwszych dwóch dni chronić przed nasłonecznieniem i 
przewiewem. 
5.3. Wykonanie wykładziny 
5.3.1. Podłoża pod wykładziny 
Podłoża pod wykładziny może stanowić beton lub zaprawa cementowa. 
Podkłady betonowe powinny być wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubości minimum 50 mm. 
Podkłady z zaprawy cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie minimum 12 MPa, a na zginanie 
minimum 3 MPa. 
Minimalna grubości podkładów z zaprawy cementowej powinny wynosić: 
- podkłady związane z podłożem - 25 mm 
- podkłady na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm 
- podkłady „pływające" (na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) - 40 mm 
Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, czysta, pozbawiona resztek 
starych wykładzin i odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami, farbami i środkami antyadhezyjnymi. 
Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie może przekraczać 5 mm na całej 
długości łaty kontrolnej o długości 2 m. 
W podkładzie należy wykonać, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i 
przeciwskurczowej. Na zewnątrz budynku powierzchni dylatowanych pól nie powinna przekraczać 10 m , a 
maksymalna długość boku nie większa niż 3,5 m. 
Wewnątrz budynku pola dylatacyjne powinny mieć wymiary nie większe niż 5x6 m. Dylatacje powinny być 
wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokół fundamentów pod maszyny, słupów konstrukcyjnych oraz w 
styku różnych rodzajów wykładzin. Szczegółowe informacje o układzie warstw podłogowych, wielkości i 
kierunkach spadków, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustów i innych elementów powinny być podane w 
dokumentacji projektowej. 
Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione materiałem wskazanym w projekcie. 
Dla poprawienia jakości i zmniejszenia ryzyka powstania pęknięć skurczowych zaleca się zbrojenie podkładów 
betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podkładów cementowych włóknem 
polipropylenowym. 
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Dużym ułatwieniem przy wykonywaniu wykładzin z płytek ma zastosowanie bezpośrednio pod wykładzinę 
warstwy z masy samopoziomującej. Warstwy („wylewki") samo-poziomujące wykonuje się z gotowych fabrycznie 
sporządzonych mieszanek ściśle według instrukcji producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podłogi, 
powoduje jednak oszczędność kleju. 
5.3.2. Wykonanie wykładzin 
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót wykładzinowych należy przygotować wszystkie niezbędne materiały, 
narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania 
płytek. 
Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej płaszczyźnie płytki 
powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakową szerokość większą niż połowa płytki. 
Szczególnie starannego rozplanowania wymaga wykładzina zawierająca określone w dokumentacji wzory lub 
składająca się z różnego rodzaju i wielkości płytek. 
Wybór kompozycji klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych wykładzinie. 
Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją producenta. 
Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej 
linii. 
Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje" się zębatą krawędzią 
ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być nałożona równomiernie i pokrywać całą 
powierzchnię podłoża. Wielkość zębów pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i 
konsystencja kompozycji klejącej sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% 
powierzchni płytki. 
Zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy w zależności od wielkości płytek: 
- 50 x 50 mm   - 3 mm 
- 100x100mm - 4 mm 
- 150x150mm - 6 mm 
- 200 x 200 mm - 6 mm 
- 250 x 250 mm - 8 mm 
- 300 x 300 mm - 10 mm 
- 400 x 400 mm - 12 mm. 
Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m lub pozwolić na wykonanie 
wykładziny w ciągu około 10-15 minut. 
Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek i wynosi 
średnio około 6-8 mm. 
Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego narożnika. Nakładając 
pierwszą płytkę należy ją lekko przesunąć po podłożu (około 1 cm), ustawić w żądanej pozycji i docisnąć dla 
uzyskania przyczepności kleju do płytki. Następne płytki należy dołożyć do sąsiednich, docisnąć i mikroruchami 
odsunąć na szerokość spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej kompozycji klejowej po dociśnięciu płytki 
uzyskuje się efekt „przyssania". Większe płytki zaleca się dobijać młotkiem gumowym. 
W przypadku płytek układanych na zewnątrz warstwa kompozycji klejącej powinna pod całą powierzchnią płytki. 
Można to osiągnąć nakładając dodatkowo cienką warstwę kleju na spodnią powierzchnie przyklejanych płytek. Dla 
uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. Zaleca się następujące szerokości 
spoin przy płytkach o długości boku: 
- do 100 mm - około 2 mm 
- od 100 do 200 mm   - około 3 mm 
- od 200 do 600 mm   - około 4 mm 
- powyżej 600 mm      - około 5-20 mm. 
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego nadmiar, można też usunąć 
wkładki dystansowe. 
W trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe. 
Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Dla cokołów wykonywanych z płytek identycznych jak dla 
wykładziny podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy do spoinowania. 
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Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenie płytek. Dokładny czas 
powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. 
W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je wodą mokrym pędzlem. 
Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po powierzchni wykładziny 
pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między płytkami ruchami prostopadle i ukośnie 
do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można 
dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się 
poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka 
temperatura i niska wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie 
zwilżanie ich wilgotną gąbką. 
Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni 
płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. 
Dla podniesienia jakości wykładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu spoiny 
mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. Impregnowane mogą być także płytki. 
5.4. Wykonanie okładzin 
5.4.1. Podłoża pod okładzinę 
Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być: 
- ściany betonowe 
- otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych 
- płyty gipsowo kartonowe. 
Przed przystąpieniem do robót okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość przygotowania podłoża. 
Podłoża betonowe powinny być czyste, odpylone, pozbawione resztek środków anty-adhezyjnych i starych 
powłok, 
bez raków, pęknięć i ubytków. 
Połączenia i spoiny między elementami prefabrykowanymi powinny być płaskie i równe. W przypadku 
wystąpienia nierówności należy je zeszlifować, a ubytki i uskoki wyrównać zaprawą cementową lub specjalnymi 
masami naprawczymi. 
W przypadku ścian z elementów drobno wymiarowych tynk powinien być dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) 
zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4 - M7. W przypadku 
okładzin wewnętrznych ściana z elementów drobnowymiarowych może być otynkowana tynkiem gipsowym 
zatartym na ostro marki M4 - M7. 
W przypadku podłóż nasiąkliwych zaleca się zagruntowanie preparatem gruntującym (zgodnie z instrukcją 
producenta). 
W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoże powinno spełniać następujące wymagania: 
- powierzchnia czysta, niepyląca, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych powłok malarskich, 
- odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej, mierzone łatą kontrolną o 
długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek nie większej niż 3 na długości łaty, 
- odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie może być większe niż 4 mm na wysokości kondygnacji, 
- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2 mm na 1 m. 
Nie dopuszcza się wykonywania okładzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejących na podłożach 
pokrytych starymi powłokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i 
gipsowej marki niższej niż M4. 
5.4.2. Wykonanie okładzin 
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy przygotować wszystkie niezbędne materiały, 
narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według, wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania 
płytek. Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i przyjętą szerokość spoin. Na jednej 
ścianie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakowa szerokość, większą niż 
połowa płytki. Szczególnie starannego rozplanowania wymaga okładzina zawierająca określone wzory lub składa 
się z różnego rodzaju i wielkości płytek. 
Przed układaniem płytek na ścianie należy zamocować prostą, gładką łatę drewnianą lub aluminiową. Do 
usytuowania łaty należy użyć poziomnicy. Łatę mocuje się na wysokości cokołu lub drugiego rzędu płytek. 
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Następnie przygotowuje się (zgodnie z instrukcją producenta) kompozycję klejącą. Wybór kompozycji zależy od 
rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych okładzinie. 
Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje" się powierzchnię 
zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejącą powinna być rozłożona równomiernie i 
pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielość zębów pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane 
wielkość zębów i konsystencja kompozycji sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 
65% powierzchni płytki. 
Zalecane wielkości zębów pacy w zależności od wymiarów płytek podano w pkt. 5.3.2. 
Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m lub pozwolić na wykonanie 
okładziny w ciągu około 10-15 minut 
Grubość warstwy kompozycji klejącej w zależności od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek 
wynosi około 4-6 mm. 
Układanie płytek rozpoczyna się od dołu w dowolnym narożniku, jeżeli wynika z rozplanowania, że powinna 
znaleźć się tam cała płytka. Jeśli pierwsza płytka ma być docinana, układanie należy zacząć od przyklejenia drugiej 
całej płytki w odpowiednim dla niej miejscu. 
Układanie płytek polega na ułożeniu płytki na ścianie, dociśnięciu i „mikroruchami" ustawieniu na właściwym 
miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkości spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej zaprawy klejowej po 
dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania". Płytki o dużych wymiarach zaleca się dobijać młotkiem 
gumowym. 
Pierwszy rząd płytek, tzw. cokołowy, układa się zazwyczaj po ułożeniu wykładziny podłogowej. Płytki tego pasa 
zazwyczaj trzeba przycinać na odpowiednią wysokość. 
Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. Zalecane szerokości spoin w 
zależności od wymiarów płytek podano w pkt. 5.3.2. 
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć jego nadmiar, można też usunąć wkładki 
dystansowe. 
W trakcie układania płytek należy także mocować listwy wykończeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki 
rewizyjne szachtów instalacyjnych. 
Drobne płytki (tzw. mozaikowe) są powierzchnią licową naklejane na papier przez co możliwe jest klejenie nie 
pojedynczej płytki lecz większej ilości. W trakcie klejenia płytki te dociska się do ściany deszczułką do uzyskania 
wymaganej powierzchni lica. W przypadku okładania powierzchni krzywych (np. słupów) należy używać 
odpowiednich szablonów dociskowych. Po związaniu kompozycji klejącej papier usuwa się po uprzednim 
namoczeniu wodą. 
Do spoinowania można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia płytek. Dokładny czas powinien 
być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. 
W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je wodą mokrym pędzlem. 
Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po powierzchni okładziny 
pocą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między płytkami ruchami prostopadle i ukośnie 
do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można 
dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny otrzymuje się 
poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. 
jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt 
szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżenie ich wilgotną gąbką. 
Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni 
płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. 
Dla podniesienia jakości okładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu spoiny mogą 
być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. Dobór preparatów powinien być uzależniony od 
rodzaju pomieszczeń w których znajdują się okładziny i stawianym im wymaganiom. Impregnowane mogą być 
także płytki. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych". 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
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Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie wykładzin i okładzin badaniom powinny podlegać 
materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża. 
Wszystkie materiały - płytki, kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze muszą spełniać wymagania 
odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji 
projektowej. 
Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności stwierdzająca 
zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach. 
Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania robót 
wykładzinowych i okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 
- sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstkości, występowania 
ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia, 
- sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach i kierunkach 2-
metrową łatę, 
- sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) za pomocą 2-metrowej łaty i poziomnicy; pomiary 
równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1 mm 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i przeciw-skurczowych dokonując 
pomiarów szerokości i prostoliniowości 
- sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. i 5.4.1., wpisywane do dziennika 
budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 
6.3. Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania wykładzin i okładzin z dokumentacją 
projektową i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania wywiera wpływ na 
prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywanych 
robót, rodzaju i grubości kompozycji klejącej oraz innych robót „zanikających". 
6.4. Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań dotyczących 
wykonanych wykładzin i okładzin a w szczególności: 
- zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji 
powykonawczej, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości przygotowania podłoży, 
- jakości (wyglądu) powierzchni wykładzin i okładzin, 
- prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem robót 
i w trakcie ich wykonywania. 
Zakres czynności kontrolnych dotyczący wykładzin podłóg i okładzin ścian powinien obejmować: 
- sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień należy sprawdzać wizualnie i 
porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem płytek, 
- sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m przykładanej w 
różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a badaną powierzchnia należy mierzyć z 
dokładności do 1 mm, 
- sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin na całej ich długości 
(dla spoin wykładzin podłogowych i poziomych okładzin ścian) oraz pionu (dla spoin pionowych okładzin ścian) i 
dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm, 
- sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym młotkiem (lub innym 
podobnym narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem nie związania płytek z podkładem, 
- sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru; na dowolnie 
wybranej powierzchni wielkości 1 m należy zmierzyć szerokość spoin suwmiarką z dokładnością do 0,5 mm 
- grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robót lub 
grubość określona na podstawie zużycia kompozycji klejącej). 
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Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt 6.5.2. niniejszego opracowania i opisane 
w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) i wykonawcy. 
6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące wykładzin i okładzin 
6.5.1. Prawidłowo wykonana wykładzina powinna spełniać następujące wymagania: 
- cała powierzchnia wykładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy wykładzin dla 
których różnorodność barw jest zamierzona), 
- cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej przyczepność) tj. przy 
lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu, 
- grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta, 
- dopuszczalne odchylenie powierzchni wykładziny od płaszczyzny poziomej (mierzone łatą długości 2 m) nie 
powinno być większe niż 3 mm na długości łaty i nie większe niż 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki, 
- spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do spoinowania, 
- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na długości 1 m i 3 mm na 
całej długości lub szerokości posadzki dla płytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla płytek 
gatunku drugiego i trzeciego, 
- szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie materiałem wskazanym w projekcie, 
- listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta. 
6.5.2. Prawidłowo wykonana okładzina powinna spełniać następujące wymagania: 
- cała powierzchnia okładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy okładzin, dla 
których różnorodność barw jest zamierzona), 
- cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej przyczepności) tj. przy 
lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu, 
- grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta, 
- dopuszczalne odchylenie krawędzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekraczać 2 mm na 
długości 2 m, 
- odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej nie powinno przekraczać 2 mm na długości 2 m, 
- spoiny na całej długości i szerokości powinny być wypełnione masą do spoinowania 
- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na długości 1 m i 3 mm na 
długości całej okładziny, 
- elementy wykończeniowe okładzin powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych". 
7.2. Zasady obmiarowania 
Powierzchnie wykładzin i okładzin oblicza się w m na podstawie dokumentacji projektowej przyjmując wymiary w 
świetle ścian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza się powierzchnię słupów, pilastrów, 
fundamentów i innych elementów większe od 0,25 m2. 
W przypadku rozbieżność pomiędzy dokumentacją a stanem faktycznym powierzchnie oblicza się według stanu 
faktycznego. 
Powierzchnie okładzin określa się na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu faktycznego. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymaganiach ogólnych". 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Przy robotach związanych z wykonywaniem wykładzin i okładzin elementem ulegającym zakryciu są podłoża. 
Odbiór podłóż musi być dokonany przed rozpoczęciem robót wykładzinowych i okładzinowych. W trakcie odbioru 
należy przeprowadzić badania wymienione w pkt 6.2. niniejszego opracowania. Wyniki badań należy porównać z 
wymaganiami dotyczącymi podłóż i określonymi odpowiednio w pkt. 5.3. dla wykładzin i w pkt. 5.4. dla okładzin. 
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane prawidłowo tj. 
zgodnie z dokumentacją i SST i zezwolić do przystąpienia do robót wykładzinowych i okładzinowych. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie powinno być odebrane. 
Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie 
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i ponowne zgłoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemożliwa (szczególnie w przypadku zaniżonej 
wytrzymałości) podłoże musi być skute i wykonane ponownie. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłóż) oraz materiałów należy 
zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i 
wykonawcy (kierownik budowy). 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót Odbioru częściowego robót dokonuje się 
dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót Celem 
odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed 
odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót jeżeli umowa taką 
formę 
przewiduje. 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu do zakresu (ilości), 
jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać umowa. Wykonawca robót 
obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
- projekt budowlany, 
- projekty wykonawcze 
- dokumentację powykonawczą, 
- szczegółowe specyfikacje techniczne, 
- dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót 
- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- protokoły odbioru podłoża, 
- protokoły odbiorów częściowych, 
- instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 
- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania 
zgodnie wytycznymi podanymi w pkt 6.4. niniejszej ST porównać je z wymaganiami i wielkościami tolerancji 
podanymi w pkt 6.5. oraz dokonać oceny wizualnej. 
Roboty wykładzinowe i okładzinowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań i pomiarów są 
pozytywne i dostarczone przez wykonawcę dokument są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny wykładzina lub okładzina nie powinna być przyjęta. W takim 
przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
- jeżeli to możliwe, należy poprawić wykładzinę lub okładzinę i przedstawić ją ponownie do odbioru, 
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości wykładziny lub okładziny 
zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości 
wynagrodzenia w stosunku ustaleń umownych,. 
- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wadliwie 
wykonanych wykładzin lub okładzin, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 
W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół 
powinien zawierać: 
- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania wykładzin i okładzin z zamówieniem. 
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Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a 
wykonawcą. 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest określona w umowie. 
Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wykładzin i okładzin po użytkowaniu w okresie gwarancji oraz 
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych związanych z usuwaniem zgłoszonych 
wad. 
Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wykładzin i okładzin z uwzględnieniem 
zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny robót". 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do 
dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w 
wykonanych wykładzinach i okładzinach. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „Wymaganiach ogólnych". 
9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą za wykonane roboty wykładzinowe lub okładzinowe może być 
dokonana według następujących sposobów: 
- rozliczenie ryczałtowe gdy podstawą płatności jest ustalona w dokumentach umownych stała wartość 
wynagrodzenia; wartość robót w tym przypadku jest określona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilości robót 
określonych na podstawie dokumentacji projektowej i umowy, 
- rozliczenie w oparciu o wartość robót określoną po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w dokumentach 
umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilości robot. 
W jednym i drugim przypadku rozliczenie może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i 
ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie po dokonaniu odbioru częściowego robót Ostateczne 
rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 
9.3. Zasady ustalenia ceny jednostkowej 
Ceny jednostkowe za roboty wykładzinowe i okładzinowe obejmują: 
- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
- wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikającymi z technologii robót z 
kosztami zakupu, 
- wartość pracy sprzętu z narzutami, 
- koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny, 
- podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT), 
Ceny jednostkowe uwzględniają również przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich 
niezbędnych robót pomocniczych i towarzyszących takich jak np. osadzenie elementów wykończeniowych i 
dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczające, oświetlenie tymczasowe, pielęgnacja wykonanych 
wykładzin i okładzin, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracowników, zużycie energii elektrycznej i 
wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych. 
W przypadku przyjęcia innych zasad określenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczeń pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone w umowie. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-ISO 13006:2001       Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie. PN-EN 87:1994 
Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie. PN-EN 159:1996 
Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa B III. PN-EN 176:1996 Płytki i 
płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej E<3%. Grupa B I. PN-EN 177:1997 Płytki i 
płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. Grupa B II a. PN-EN 178:1998 Płytki i 
płyty ceram. prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%. Grupa B II b. PN-EN 121:1997 Płytki i płyty 
ceramiczne ciągnione o niskiej nasiąkliwości wodnej E<3%. Grupa A I. PN-EN 186-1:1998 Płytki i płyty ceramiczne 



STWiOR- branża budowlana    106 
PRZEBUDOWA I REMONT BOISKA SPORTOWEGO  WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA SZATNIOWO-SANITARNEGO W RADZIMOWIE GÓRNYM  
(dz. nr 291, 292, 293/1 (jedn. ewid. 022505_2, Sulików;  Obr. 0006, Radzimów) 
w ramach zadania:  
MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO  WRAZ Z ZAPLECZEM SZATNIOWO-SANITARNYM W RADZIMOWIE GÓRNYM 
 

ciągnione o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. Grupa AII a. Cz. 1. PN-EN 186-2:1998 Płytki i płyty ceramiczne 
ciągnione o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. Grupa AII a. Cz. 2. PN-EN 187-1:1998 Płytki i płyty ceramiczne 
ciągnione o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%.GrupaAllb.Cz. 1. PN-EN 187-2:1998 Płytki i płyty ceram. ciągnione o 
nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%. Grupa A II b. Cz. 2. PN-EN 188:1998 Płytki i płyty ceramiczne o nasiąkliwości 
wodnej E>10%. Grupa A III. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. PN-EN ISO 10545-2:1999 
Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości powierzchni. PN-EN ISO 10545-3:1999   
Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości wodnej, porowatości otwartej, gęstości względnej pozornej 
oraz gęstości całkowitej. 
PN-EN ISO 10545-4:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na zginanie i siły łamiącej. PN-EN ISO 
10545-5:1999    Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na uderzenia metodą pomiaru współczynnika 
odbicia. 
PN-EN ISO 10545-6:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na wgłębne ścieranie płytek 
nieszkliwionych. 
PN-EN ISO 10545-7:2000 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na ścieranie powierzchni płytek 
szkliwionych. 
PN-EN ISO 10545-8:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalności liniowej. PN-EN ISO 10545-
9:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na szok termiczny. PN-EN ISO 10545-10:1999 Płytki i płyty 
ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalności wodnej. 
PN-EN ISO 10545-11:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na pęknięcia włoskowate płytek 
szkliwionych. 
PN-EN ISO 10545-12:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodporności. PN-EN ISO 10545-13:1990 
Płytki j płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności chemicznej. PN-EN ISO 10545-14:1999 Płytki i płyty ceramiczne. 
Oznaczenie odporności na plamienie. PN-EN ISO 10545-15:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania 
ołowiu i kadmu. PN-EN ISO 10545-16:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie małych różnic barw. PN-EN 
101:1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchni wg skali Mohsa. PN-EN 12004:2002       
Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
PN-EN 12002:2002 Kleje do płytek. Oznaczenie odkształcenia poprzecznego dla klejów cementowych i zapraw do 
spoinowania. 
PN-EN 13888:2003        Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
PN-EN 12808-1:2000     Kleje i zaprawy do spoinowania płytek. Oznaczenie odporności chemicznej zapraw na 
bazie żywic reaktywnych. 
PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 2: oznaczenie odporności na ścieranie. 
PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymałości na zginanie 
i ściskanie. 
PN-EN 12808-4:2002(U)   Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu. PN-EN 12808-5:2002(U)   
Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 5: oznaczenie nasiąkliwości wodnej. PN-63/B-10145 Posadzki z płytek 
kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 13813:2003        Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. Terminologia. PN-88/B-32250 
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom I część 4, wydanie Arkady-1990 rok. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych część B zeszyt 5 Okładziny i wykładziny z płytek 
ceramicznych, wydanie ITB - 2004 rok. 
- Instrukcja układania płytek ceramicznych, wydanie Atlas - 2001 rok. 
- Układanie i spoinowanie płytek materiałami Ceresit, wydanie Ceresit - 1999 rok. 
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SST-06 ROBOTY MALARSKIE  

1. WSTĘP 
1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
malarskich. 
1.2.Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3.Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
robót malarskich obiektu wg poniższego. 
- malowanie konstrukcji stalowych 
- malowanie tynków 
1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST 
i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, 
kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
2.2. Mleko wapienne 
Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez rozcieńczenie l części ciasta 
wapiennego z 3 częściami wody, tworzącą jednolitą masę bez grudek i zanieczyszczeń. 
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. 
2.4.1.Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
2.4.2.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. 
2.4.3. Wyroby chlorokauczukowe 
Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania 
Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna Kit szpachlowy 
chlorokauczukowy ogólnego stosowania - biały 
- do wygładzania podkładu pod powłoki chlorokauczukowe, 
- Rozcieńczalnik chlorokauczukowy do wyrobów chlorokauczukowych ogólnego stosowania - biały do 
rozcieńczania wyrobów chlorokauczukowych, 
2.4.4. Farby olejne i ftalowe 
Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901;2002 
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002 
Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-0-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe wg PN-EN-ISO 
90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C. 2.5 Środki gruntujące. 
2.5.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 
- powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo dopuszczenia 
nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, 
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- na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5 z 
tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej, 
2.5.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować rozcieńczonym 
pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza). 
2.6.2. Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości powinno być 
stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%. 
 
3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 
 
4. TRANSPORT 
Farby pakowane 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 
5.1.1. 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. 
5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 
8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej. 
5.2. Gruntowanie 
5.2.1.Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonywać bez gruntowania powierzchni. 
5.2.2.Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego rodzaju z 
jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5. 
5.2.3.Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem. 
5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje się odpowiednie farby 
podkładowe. 
5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa się gruntoszpachłówką epoksydową. 
5.3. Wykonywania powłok malarskich 
5.3.1. Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i odprysków. 
5.3.2. Powłoki z farb 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. 
5.3.3. Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze wzorcem, bez 
smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. 
Powłoki powinny mieć jednolity połysk. 
Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w różnych odcieniach. 
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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 
6.2.1. 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 temp. powietrza nie niższej od +5°C przy wilgot. powietrza mniejszej od 65%. 
6.2.2. 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 prawidlowo. Gdy 
którekolwiek z badań dato 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. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego 
wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 
8.2. Odbiór robót malarskich 
8.2.1 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego 
rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i 
dostrzegalnych skupisk lub grudek 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. 
8.2.2. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni 
miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 
8.2.3. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
8.2.4. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem 
powłoki od podłoża. 
8.2.5. Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni powłoki 
przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
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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 Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 
PN-70/B-10100   Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-62/C-81502   
Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne PN-C-81901:2002 Farby 
olejne i alkaidowe. PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe. PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane 
wewnątrz. 
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. PN-C-81932:1997 Emalie 
epoksydowe chemoodporne. 
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SST-07 STOLARKA  

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
stolarki drzwiowej i okiennej. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
montażu stolarki drzwiowej i okiennej. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST 
i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 
Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi. 
2.1. Okucia budowlane 
Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące, zabezpieczające i 
uchwytowo-osłonowe. 
Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich norm - wymaganiom 
określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposażone w okucie, 
na które nie została ustanowiona norma. 
Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi. Okucia nie 
zabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem, pokryć minią ołowianą lub farbą ftalową, chromianową 
przeciwrdzewną. 
2.2. Środki do impregnowania wyrobów stolarskich 
Elementy stolarki budowlanej powinny być zabezpieczone przed korozją biologiczną. 
Środki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie mogą zawierać składników szkodliwych dla 
zdrowia i powinny mieć pozytywną opinię Państwowego Zakładu Higieny. 
2.3. Składowanie elementów 
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych 
przed opadami atmosferycznymi. Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i 
równe. Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż l m od czynnych 
urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
2.4. Stolarka okienna i drzwiowa z PCV wg instrukcji producenta 
 
3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
 
4. TRANSPORT 
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą lub 
projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych 
opakowaniach. Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. 
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub jednostek 
kontenerowych. Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zabezpieczone przed 
uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Przygotowanie ościeży 
Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma przylegać ościeżnica. 
W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy 
naprawić i oczyścić. 
5.1.1. Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady powierzchniowe, 
np. pęknięcia, wyrwy. Wymienione ubytki należy wypełnić kitem syntetycznym (ftalowym). 
5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki 
5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej 
W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. Elementy kotwiące 
osadzić w ościeżach. Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale plastycznym, a szczelinę przykryć listwą. 
Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie. 
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od l mm na l m wysokości okna, nie więcej niż 3 mm. 
Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 2 mm przy długości przekątnej do l m, 3 mm przy 
długości przekątnej do 2 m, 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 
Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny między ościeżom a 
ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu świadectwem ITB. Zabrania się 
używać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. 5.2.3. Osadzanie 
stolarki drzwiowej 
Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice należy zabezpieczyć przed 
korozją biologiczną od strony muru. Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym 
dopuszczonym do tego celu świadectwem ITB. 
Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie; w wypadku bram 
bezościeżnicowych sprawdzić ustawienie zawiasów kotwionych w ościeżu. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, 
PN-72/B-10180 dla robót szklarskich. 
6.2. Ocena jakości powinna obejmować: 
- sprawdzenie zgodności wymiarów, 
- sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowanie 
- sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. Roboty podlegają odbiorowi. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest szt. (lub m2) wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic zgodnie z KNNR lub KNR. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
Odbiór obejmuje wszystkie materiały oraz czynność. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót jednostkowych i obejmuje: 
- dostarczenie gotowej stolarki, 
- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami, 
- dopasowanie i wyregulowanie 
- ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 
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Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego B-2-1 (PR 5)84. Stolarka budowlana. 
Poradnik-informator. BISPROL 2000. 
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SST-08  BEZSPOINOWY SYTEM OCIEPLANIA ŚCIAN BUDYNKÓW BSO 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ocieplania ścian 
zewnętrznych budynków istniejących, w ramach robót termomodernizacyjnych i nowobudowanych, zespolonymi 
systemami izolacji cieplnej, pokrytymi cienkowarstwowymi wyprawami tynkarskimi, wykonywanymi metodą 
bezspoinową, zwana BSO. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 
1.1. 
1.3. Przedmiot i zakres robót objętych SST 
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności, mających na celu wykonanie bezspoinowych systemów 
ociepleniowych (BSO), wykonywanych na zewnętrznych powierzchniach ścian budynków. 
Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań w zakresie 
sposobów oceny i przygotowania podłoży i wymagań dotyczących wykonania bezspoinowych systemów 
ociepleniowych oraz ich odbiorów. 
1.4. Określenia podstawowe, definicje 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST 
„Wymagania ogólne". Ponad to używane są następujące terminy: 
1.4.1. Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych (BSO) - wykonywany na budowie zestaw wyrobów 
produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i składający się, minimum, z następujących 
składników: 
zaprawy klejącej i łączników mechanicznych systemu, materiału do izolacji cieplnej, 
jednej lub większej liczby określonych warstw systemu, w których co najmniej jedna warstwa zawiera zbrojenie, 
warstwy wykończeniowej systemu. 
Wszystkie składniki są zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podłoża. 
1.4.2. Podłoże - powierzchnia nowej lub istniejącej ściany lub stropu. Może być w stanie surowym, pokryta 
tynkiem mineralnym, organicznym i powłokami malarskimi. 
1.4.3. Środek gruntujący - materiał nanoszony na podłoże lub warstwę zbrojoną, celem regulacji (wyrównania, 
redukcji) nasiąkliwości lub zwiększenia przyczepności. 
1.4.4. Izolacja cieplna - materiał o niskiej wartości współczynnika przewodzenia ciepła, jako składnik BSO 
mocowany w formie płyt na ścianach zewnętrznych i nadający im wymagane parametry termoizolacyjne. 
1.4.5. Zaprawa (masa) klejąca - materiał systemu do przyklejania materiału izolacyjnego do podłoża. 
1.4.6. Łączniki mechaniczne - określone łączniki do mocowania systemów izolacji cieplnej do podłoża, na przykład 
kołki rozporowe i profile. 
1.4.7. Warstwa zbrojona - określona warstwa systemu stosowana bezpośrednio na powierzchni materiału do 
izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma największy wpływ na właściwości mechaniczne 
systemu. 
1.4.8. Siatki z włókna szklanego - określone tkaniny systemu składające się z przędzy z ciągłych włókien szklanych 
w obu kierunkach wątku i osnowy, z wykończeniem odpornym na działanie alkaliów. 
1.4.9. Zbrojenie - określone materiały systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwiększenia jej 
wytrzymałości mechanicznej. Zbrojeniem są zazwyczaj siatki z włókien szklanych lub siatki metalowe. 
1.4.10. Warstwa wykończeniowa - określony materiał mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu, 
tworzący jego wierzchnią warstwę. Warstwa wykończeniowa w połączeniu z warstwą zbrojoną stanowi 
zabezpieczenie przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych; nadaje również systemowi fakturę i barwę. 
1.4.11. Systemowe elementy uzupełniające - listwy (profile) cokołowe (startowe), kątowniki narożne (ochronne), 
profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki -służą do zapewnienia funkcji technicznych BSO i 
ukształtowania jego powierzchni. 
1.4.12.Wyrób budowlany - należy rozumieć rzecz ruchomą, bez względu na stopień jej przetworzenia, 
przeznaczoną do obrotu, wytworzoną w celu zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, 
wprowadzaną do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym 
połączeniu stanowiącym integralna całość użytkowa i mającą wpływ na spełnienie wymagań podstawowych. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne. 
1.5.1. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 1.6. Dokumentacja robót 
ociepleniowych Dokumentację robót ociepleniowych stanowią: 
- projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 
r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. 
zmianami), 
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówień publicznych), 
sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zmianami), 
- dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami), 
- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania użytych 
wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, 
poz. 881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów, dotyczące stosowania wyrobów, 
- protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z badań 
kontrolnych, 
- dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wcześniej części składowe dokumentacji robót z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 
1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 
Roboty dociepleniowe należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót ociepleniowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamówienia. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne". 
2.2. BSO jako wyrób budowlany należy stosować zgodnie z wydaną aprobatą dotyczącą całego systemu.. 
Należy bezwzględnie przestrzegać wytycznych aprobaty i skompletować właściwy zestaw. Wszelkie zamiany 
poszczególnych składników systemu są niedopuszczalne. Firma wprowadzająca „składany" system do obrotu i 
stosowania - w myśl art. 93 ust. 2 ustawy „Prawo Budowlane" podlega karze grzywny. 
Dokumentami dopuszczającymi BSO do obrotu są Europejska Aprobata Techniczna udzielana w oparciu o ETAG 
lub Aprobata Techniczna ITB udzielana w oparciu o odpowiedni ZUAT. Materiały stosowane do wykonania robót 
ociepleniowych powinny mieć: 
- oznakowanie znakiem CE oznaczające, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską, 
wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną 
państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję 
Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 
- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona 
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa 
określonym przez Komisję Europejską, albo 
- oznakowanie znakiem budowlanym oznaczające, że są to wyroby niepodlegające obowiązkowemu oznakowaniu 
CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny 
wyrób budowlany", 
Dodatkowo oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty 
produkcji. 
2.2. Rodzaje materiałów i elementów systemu 
2.2.1. Środek gruntujący - materiał wodorozcieńczalny (np. dyspersja akrylowa, roztwór szkła wodnego) 
stosowany, zależnie od rodzaju i stanu podłoża, do stosowania przed klejeniem płyt izolacji termicznej lub na 
powierzchni warstwy zbrojonej przed wykonaniem warstwy wykończeniowej. 
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2.2.2. Zaprawa (masa) klejąca - gotowy lub wymagający zarobienia z wodą materiał (na bazie cementu 
modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony włóknem szklanym) do 
klejenia płyt izolacji termicznej do podłoża. Wybór zaprawy ma wpływ na klasyfikacje palności wyrobu. 
2.2.3. Płyty termoizolacyjne: 
- płyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego EPS 70 -FS 15 (X< 0,032 W/mK) na ścianach 
grubości 9 cm, 
na filarkach 14-15 cm, wiatrołapy 5 cm. 
Szczegółowe wymagania dla płyt ze styropianu ekspandowanego określa norma PN-EN 13163-2004, 
2.2.4. Łączniki mechaniczne: 
- kołki rozporowe - wkręcane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen, poliamid, 
polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposażone w talerzyki dociskowe, 
dodatkowo - w krążki termoizolacyjne, zmniejszające efekt powstawania mostków termicznych, 
- profile mocujące - metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, służące do mocowania płyt izolacji 
termicznej o frezowanych krawędziach. 
2.2.5.Zaprawa zbrojąca - oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-kopolimerowa), 
zawierająca wypełniacze (także włókna) masa, nanoszona na powierzchnię płyt izolacyjnych, w której zatapiana 
jest siatka zbrojąca. W niektórych systemach tworzy samodzielnie warstwę zbrojoną. 
2.2.6.Siatka zbrojąca - siatka z włókna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 145 
g/m2, wtapiana w zaprawę zbrojącą. 
Siła zrywającą wzdłuż włókien wątku i osnowy - nie mniej niż 1500 N. 
2.2.7. Zaprawa (masa) tynkarska 
-masy akrylowe (polimerowe) - oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe) gotowe materiały do 
wykonywania tynków cienkowarstwowych. Barwione w masie (nie wymagają malowania farbami elewacyjnymi). 
Uziarnienie masy min 2 mm 
2.2.8. Elementy uzupełniające (akcesoria systemowe): 
- profile cokołowe (startowe) - elementy stalowe lub aluminiowe, służące do systemowego ukształtowania dolnej 
krawędzi powierzchni BSO, mocowane do podłoża za pomocą kołków rozporowych, 
- narożniki ochronne - elementy: z włókna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej (z ramionami z 
siatki), służące do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawędzi (narożników budynków, ościeży itp.) przed 
uszkodzeniami mechanicznymi, 
- listwy krawędziowe - elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) służące do wykonywania styków BSO z innymi 
materiałami (np. ościeżnicami), 
2.3. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów ociepleniowych 
Wyroby do systemów ociepleniowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej (szczegółowej), 
- są właściwie oznakowane i opakowane, 
- spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. Niedopuszczalne jest 
stosowanie do robót ociepleniowych wyrobów nieznanego pochodzenia. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
2.4. Warunki przechowywania i składowania wyrobów do robót ociepleniowych 
Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z 
instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną (pkt 4 -Pakowanie, przechowywanie i transport). 
Podstawowe zasady przechowywania: 
- środki gruntujące, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, 
zabezpieczonych przed bezpośrednim nasłonecznieniem i działaniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi 
producenta, 
- materiały suche - przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres 
zgodny z wytycznymi producenta, 
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- izolacja termiczna - płyty ze styropianu i wełny mineralnej przechowywać w warunkach zabezpieczonych przed 
uszkodzeniem i oddziaływaniem warunków atmosferycznych, 
- siatki zbrojące, listwy, profile, okładziny - przechowywać w warunkach zabezpieczonych przed 
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne" 
3.1.2. Sprzęt do wykonywania BSO 
3.2.1. Do prowadzenia robót na wysokości - wszystkie typy rusztowań i urządzeń transportu pionowego, 
stosowanych do robót elewacyjnych, 
3.2.2. Do przygotowania mas i zapraw - mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania mas, 
zapraw i klejów budowlanych, 
3.2.3. Do transportu i przechowywania materiałów - opakowania fabryczne, duże pojemniki (silosy, opakowania 
typu „big bag") do materiałów suchych i o konsystencji past, 
3.2.4. Do nakładania mas i zapraw - tradycyjny sprzęt i narzędzia do nakładania ręcznego (pace, kielnie, szpachelki, 
łaty) oraz do podawania i nakładania mechanicznego (pompy, pompy mieszające, agregaty, pistolety natryskowe), 
także w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiały, 
3.2.5. Do cięcia płyt izolacji termicznej i kształtowania ich powierzchni i krawędzi - szlifierki ręczne, piły ręczne i 
elektryczne, frezarki do kształtowania krawędzi i powierzchni płyt (boniowanie), 
3.2.6. Do mocowania płyt - wiertarki zwykłe i udarowe, osprzęt (nasadki) do kształtowania otworów (zagłębianie 
talerzyków i krążków termoizolacyjnych), 
3.2.7 Do kształtowania powierzchni tynków - pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzędzia do modelowania 
powierzchni, 
3.2.8. Pozostały sprzęt - przyrządy miernicze, poziomnice, łaty, niwelatory, sznury traserskie itp. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne". 
4.2. Transport materiałów 
Materiały wchodzące w skład BSO należy transportować zgodnie z wymaganiami producentów materiałów, 
aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji środków 
transportowych i przepisami ruchu drogowego. 
Wyroby do robót ociepleniowych mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, 
wodnego i innymi. 
Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) należy prowadzić sprzętem 
mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy. 
Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny załadunek zaleca się 
prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, 
wciągniki, wózki. 
Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności jednostki transportowej. Do 
zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek ładunkowych w czasie transportu należy 
stosować: kliny, rozpory i bariery. 
Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu należy wykorzystać materiały wyściółkowe, 
amortyzujące, takie, jak: maty słomiane, wióry drzewne, płyty styropianowe, ścinki pianki poliuretanowej. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne". 
5.2. Warunki przystąpienia do robót ociepleniowych 
Przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem BSO należy: 
- wykonać projekt robót ociepleniowych, zarówno w przypadku obiektów nowobudowanych, jak i prac 
renowacyjnych. Projekt powinien przewidzieć zamocowanie elementów elewacyjnych w sposób nie powodujący 
powstawania istotnych dla funkcjonalności systemu mostków termicznych, 
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- przygotować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewnić odpowiednie zagospodarowanie placu 
budowy, 
- wykonać wszystkie roboty stanu surowego, zamurować i wypełnić przebicia, bruzdy i ubytki, 
- wykonać cały zakres robót dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obróbki blacharskie), montażu (ewentualnie 
wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, przejść i przyłączy instalacyjnych na powierzchniach 
przeznaczonych do wykonania BSO, 
- wykonać roboty, mające wpływ na sytuację wilgotnościową podłoża, przede wszystkim tynki wewnętrzne i 
jastrychy, 
- wykonać zabezpieczenia stolarki, ślusarki, okładzin i innych elementów elewacji. 
5.3. Wymagania dotyczące podłoża pod roboty ociepleniowe 
Przed rozpoczęciem robót należy wykonać ocenę podłoża, polegającą na kontroli jego czystości, wilgotności, 
twardości, nasiąkliwości i równości. 
Próba odporności na ścieranie - ocena stopnia zapylenia, osypywania się powierzchni lub występowania 
pozostałości wykwitów i spieków za pomocą dłoni lub czarnej, twardej tkaniny. 
Próba odporności na skrobanie (zadrapanie) - wykonanie krzyżowych nacięć i zrywanie powierzchni lub ocena 
zwartości i nośności podłoża oraz przyczepności istniejących powłok za pomocą rylca. 
Próba zwilżania — ocena chłonności (nasiąkliwości) podłoża za pomocą mokrej szczotki, pędzla lub spryskiwacza. 
Sprawdzenie równości i gładkości - określenie wielkości odchyłek ściany (stropu) od płaszczyzny i kierunku 
pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartości zależne są od rodzaju podłoża (konstrukcje murowe, żelbetowe 
monolityczne, żelbetowe prefabrykowane, tynkowane). Określone są one w odpowiednich normach 
przedmiotowych wymienionych w pkt 10.1. niniejszej SST. (W specyfikacji technicznej szczegółowej należy odwo-
łać się do norm dotyczących rodzaju podłoża występującego na docieplanym obiekcie). 
Ilość i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umożliwić uzyskanie wyników, miarodajnych dla całej 
powierzchni podłoża na obiekcie. 
Kontroli wymaga także wytrzymałość powierzchni podłoży. Dotyczy to przede wszystkim podłoży istniejących -
zwietrzałych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku wątpliwości dotyczących 
wytrzymałości należy wykonać jej badanie metodą „puli off", przy zastosowaniu urządzenia badawczego (testera, 
zrywarki). Można także wykonać próbę odrywania przyklejonych do podłoża próbek materiału izolacyjnego. 
Szczególnej uwagi wymagają podłoża (warstwowe) ścian wykonanych w technologii wielkopłytowej 
(wielkoblokowej). W tym przypadku, poza powierzchnią, ocenie podlega wytrzymałość (stan techniczny) 
zakotwień warstwy zewnętrznej, 
5.4. Przygotowanie podłoża 
Zależnie od typu i stanu podłoża (wynik oceny) należy przygotować je do robót zasadniczych: 
- oczyścić podłoże z kurzu i pyłu, usunąć zanieczyszczenia, pozostałości środków anty-adhezyjnych (olejów 
szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luźne cząstki materiału podłoża, 
- usunąć nierówności i ubytki podłoża (skucie, zeszlifowanie, wypełnienie zaprawą wyrównawczą), 
- usunąć przyczyny ewentualnego zawilgocenia podłoża; odczekać do jego wyschnięcia, 
- w przypadku istniejących podłoży usunąć warstwę złuszczeń, spękań, odspajających się tynków i warstw 
malarskich. Sposób przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa (różne 
rodzaje ścierniw), ciśnieniowa) należy dostosować do rodzaju i wielkości powierzchni podłoża, powstałe ubytki 
wypełnić zaprawą wyrównawcza, 
- wykonać inne roboty przygotowawcze podłoża, przewidziane w dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej szczegółowej oraz przez producenta systemu, 
- wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. 
5.5. Wykonanie bezspoinowego systemu ociepleń (BSO) 
Roboty należy wykonywać przy spełnieniu wymagań producenta systemu, dotyczących dopuszczalnych warunków 
atmosferycznych (najczęściej - temperatura od +5 do +25°C, brak opadów, silnego nasłonecznienia, wysokiej 
wilgotności powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowań osłon, zabezpieczających przed 
oddziaływaniem opadów atmosferycznych, promieniowania słonecznego i wiatru. Niektóre systemy zawierają 
odmiany materiałów, umożliwiające wykonywanie prac w warunkach podwyższonej wilgotności powietrza i 
obniżonej temperatury powietrza (nocnych przymrozków). Te szczególne warunki danego systemu docieplenia 
należy uwzględnić w specyfikacji technicznej szczegółowej. 
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5.5.1. Gruntowanie podłoża 
Zależnie od rodzaju i stanu podłoża oraz wymagań producenta systemu należy nanieść środek gruntujący na całą 
jego powierzchnię. 
5.5.2. Montaż płyt izolacji termicznej 
Przed rozpoczęciem montażu płyt należy wyznaczyć położenie ich dolnej krawędzi i zamocować wzdłuż niej listwę 
cokołową (3 kołki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocować także profile i 
listwy w miejscach krawędzi BSO -zakończeń lub styków z innymi elementami elewacji. Za pomocą sznurów 
wyznaczyć płaszczyznę płyt izolacji termicznej. 
Nanieść zaprawę klejącą na powierzchnie płyt izolacji termicznej, zależnie od równości podłoża, w postaci placków 
i ciągłego pasma na obwodzie płyty (metoda pasmowo — punktowa) lub pacą ząbkowaną na całej powierzchni 
płyty. Nie należy dopuszczać do zanieczyszczenia krawędzi płyty zaprawą. 
Płyty naklejać w kierunku poziomym (pierwszy rząd na listwie cokołowej) przy zastosowaniu wiązania 
(przesunięcie min. 15 cm). Zapewnić szczelność warstwy izolacji termicznej poprzez ścisłe ułożenie płyt i 
wypełnienie ewentualnych szczelin pianką uszczelniającą. Po związaniu zaprawy klejącej, płaszczyznę płyt izolacji 
termicznej zeszlifować do uzyskania równej powierzchni. 
Każdorazowo należy używać pełnych płyt i ich połówek zachowując ich przewiązanie (nie dotyczy krawędzi 
ościeży). Nie należy używać płyt wyszczerbionych, wgniecionych czy połamanych. Przycinanie płyt wystających 
poza naroża ścian możliwe jest dopiero po związaniu kleju. Należy zachować przesunięcie styków płyt względem 
krawędzi ościeży na szerokość min. 10 cm. Niedopuszczalne jest pokrywanie się krawędzi płyt termoizolacyjnych z 
krawędziami naroży otworów. 
Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wcześniej, niż 24 godziny po zakończeniu klejenia, należy wykonać 
przewidziane projektem mocowanie łącznikami mechanicznymi (kołkami rozporowymi). Po nawierceniu otworów 
umieścić w nich kołki rozporowe, a następnie wkręcić lub wbić trzpienie. 
Wymagana długość łączników zależna jest od budowy ściany oraz od grubości płyt termoizolacyjnych. Istniejący 
tynk należy traktować jako nienośne podłoże, dlatego wymaganą głębokość kotwienia łączników należy liczyć od 
poziomu właściwej, nośnej ściany i powinna ona odpowiadać, co najmniej długość strefy rozprężnej łącznika. Ilość 
łączników nie może być mniejsza niż 4 szt./l m2 powierzchni elewacji. Przy narożnikach budynku w tzw. „strefie 
narożnej" wymagane jest zwiększenie ilości łączników. W pierwszej kolejności łączniki mechaniczne należy 
osadzać w narożach płyt. Odległość pomiędzy skrajnymi łącznikami a krawędzią budynku powinna wynosić w 
przypadku ściany murowanej, co najmniej 10 cm, a w przypadku ściany z betonu, co najmniej 5 cm. 
5.5.3. Wykonanie detali elewacji 
W następnej kolejności ukształtować detale BSO - ościeża, krawędzie narożników budynku i ościeży, szczeliny 
dylatacyjne, styki i połączenia - przy zastosowaniu pasków cienkich płyt izolacji termicznej, narożników, listew, 
profili, kątowników, taśm i pasków siatki zbrojącej. 
5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej 
Z pasków siatki zbrojącej wykonać zbrojenie ukośne przy narożnikach otworów okiennych i drzwiowych. Na 
powierzchnię płyt izolacji termicznej naciągnąć pacą warstwę zaprawy zbrojącej (klejącej), nałożyć i wtopić w nią 
za pomocą pacy siatkę zbrojącą, w pierwszej kolejności ewentualną siatkę pancerną. Powierzchnię warstwy 
zbrojonej wygładzić - siatka zbrojąca powinna być całkowicie zakryta zaprawą. 
5.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej 
Zależnie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanieść środek gruntujący. 
5.5.6. Montaż elementów dekoracyjnych 
Elementy dekoracyjne zamocować (nakleić) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojonej. 
5.5.7. Warstwa wykończeniowa - tynkowanie i malowanie 
Warstwę wykończeniową wykonać po związaniu (wyschnięciu) zaprawy zbrojącej - nie wcześniej, niż po upływie 
48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zależnie od wymagań systemowych) nanieść masę 
tynku cienkowarstwowego i poddać jego powierzchnię obróbce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i 
dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną szczegółową (w SST należy te wymagania opisać). Sposób 
wykonania tynku zależny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni. Powierzchnię 
tynku pomalować wybranym rodzajem farby - zależnie od wymagań projektu, systemu, warunków 
środowiskowych. Ze względu na powstawanie naprężeń termicznych na elewacjach południowych i zachodnich 
należy unikać stosowania kolorów ciemnych o współczynniku odbicia rozproszonego poniżej 30. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne". Badania przed przystąpieniem do 
robót ociepleniowych 
Przed przystąpieniem do robót ociepleniowych należy przeprowadzić badania materiałów, które będą 
wykorzystane do wykonywania robót oraz dokonać oceny podłoża. 
6.2.1. 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 (szczegółowej) opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia oraz normami powołanymi w 
pkt. 2.2. niniejszej ST. 
6.2.2. Ocena podłoża 
Badanie stanu podłoża należy przeprowadzić według wymagań określonych w pkt. 5.3. oraz 5.4. niniejszej SST. 
Niedopuszczalne jest wyrównania podłoża poprzez stosowanie lokalnych podklejeń z płyt termoizolacyjnych. 
6.3.     Badania w czasie robót 
Jakość i funkcjonalność BSO zależy od prawidłowości wykonania wszystkich kolejnych etapów systemowo 
określonych robót. Z tego względu, w czasie wykonywania robót szczególnie ważna jest bieżąca kontrola robót 
zanikających (ulegających zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim: 
6.3.1. Kontroli przygotowania podłoża - nośności, czystości, wilgotności, nasiąkliwości (wykonania warstwy 
gruntującej), równości powierzchni, 
6.3.2. Kontroli jakości klejenia płyt izolacji termicznej - montażu profili cokołowych, przyklejenia płyt na 
powierzchni i krawędziach, szczelności styków płyt, wypełnienia szczelin, czystości krawędzi płyt, ukształtowania 
detali elewacji - dylatacji, styków i połączeń, 
6.3.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego - rozmieszczenia i rozstawu kołków rozporowych, położenia 
talerzyków (krążków) wobec płaszczyzny płyt (w płaszczyźnie lub do 1 mm poza nią), 
6.3.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej - zbrojenia ukośnego otworów, zabezpieczenia krawędzi, wielkości 
zakładów siatki, pokrycia siatki zbrojącej, grubości warstwy i jakości powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej 
gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno powodować szkodliwych pęknięć w warstwie 
zbrojonej, tzn. pęknięć na połączeniach płyt i/lub pęknięć o szerokości większej niż 0,2 mm, 
6.3.5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej - sprawdzenie zakresu wykonania (w 
przypadku systemowego wymagania), 
6.3.6. Kontroli wykonania warstwy wykończeniowej: 
- tynku - pod względem jednolitości, równości, koloru, faktury, 
- malowania - pod względem jednolitości i koloru. 
6.4.     Badania w czasie odbioru robót 
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badań 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań, dotyczących 
robót ociepleniowych, 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 podłoża, 
- prawidłowości wykonania ocieplenia i szczegółów systemu ociepleniowego. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do 
robót i w trakcie ich wykonywania. 
Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze należy na wstępie sprawdzić na podstawie dokumentów czy 
załączone wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót potwierdzają, że przygotowane podłoża 
nadawały się do wykonania robót ociepleniowych, a użyte materiały spełniały wymagania pkt. 2 niniejszej ST. Do 
badań odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót. 
6.4.2. Opis badań odbiorowych 



STWiOR- branża budowlana    121 
PRZEBUDOWA I REMONT BOISKA SPORTOWEGO  WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA SZATNIOWO-SANITARNEGO W RADZIMOWIE GÓRNYM  
(dz. nr 291, 292, 293/1 (jedn. ewid. 022505_2, Sulików;  Obr. 0006, Radzimów) 
w ramach zadania:  
MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO  WRAZ Z ZAPLECZEM SZATNIOWO-SANITARNYM W RADZIMOWIE GÓRNYM 
 

W trakcie dokonywania odbioru robót należy dokonać oceny wykonanych robót elewacyjnych z zastosowaniem 
systemów ocieplania ścian poprzez porównanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej ST, które powinny 
uwzględniać wymagania producenta systemu docieplenia, normy dotyczące warunków odbioru a podane dalej w 
pkt. 10.1., a także „Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem zewnętrznych 
zespolonych systemów ocieplania ścian" - wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń, Warszawa 
2004 r. 
M.in. zgodnie z treścią „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych" dla tynków o fakturze 
specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, należy stosować wymagania normy PN-
70/B-10100 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania przy odbiorze". 
Odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji mm na 1 m 
Według tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny mieścić się w następujących granicach: 

- dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków nie powinny być większe 
niż 10 mm na całej wysokości kondygnacji i 30 mm na całej wysokości budynku. 
Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiadać jednorodny i 
stały kolor i fakturę. Niedopuszczalne jest występowanie na jej powierzchni lokalnych wypukłości i wklęsłości, 
możliwych do wykrycia w świetle rozproszonym. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
7.1.Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne". 7.2. Jednostki oraz zasady 
przedmiarowania i obmiarowania 
7.2.1. Powierzchnię ocieplenia ścian budynku oblicza się w metrach kwadratowych, jako iloczyn długości ścian w 
stanie surowym w rozwinięciu przez wysokość mierzoną od wierzchu cokołu (dolnej krawędzi) do górnej krawędzi 
warstwy ocieplanej. 
7.2.2.  Z powierzchni potrąca się powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworów większe od 1 m2, doliczając w 
tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnię ościeży, obliczoną w metrach kwadratowych, jako iloczyn 
długości ościeży mierzonych w świetle ich krawędzi i szerokości, wraz z grubością ocieplenia. 
 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne". 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Do robót zanikających przy wykonywaniu robót ociepleniowych należy przygotowanie wraz z ewentualnym 
gruntowaniem podłoża, klejenie płyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej 
gruntowanie. 
Ich odbiór powinien zostać wykonany przed rozpoczęciem następnego etapu. Należy przeprowadzić badania 
wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji. 

Kategoria 

tynku 

Odchylenie powierzchni 

tynku od płaszczyzny i 

odchylenie krawędzi od linii 

prostej 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku 

pionowego poziomego 

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

nie większe niż 2 
mm  na   1   m  i 
ogółem nie więcej 
niż 4 mm w po-
mieszczeniach   do 
3,5 m wysokości 
oraz nie więcej niż 
6 mm w pomiesz-
czeniach  powyżej 
3,5 m wysokości 

nie większe niż 3 
ram  na   1   m  i 
ogółem nie więcej 
niż 6 mm na całej 
powierzchni   mię-
dzy    przegrodami 
pionowymi 
(ściany, belki itp.) 

 

Obowiązują także wymagania: 
- odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego promienia nie powinny być 
większe niż 7 mm, 
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W przypadku pozytywnego wyniku badań (zgodności z dokumentacją projektową i szczegółową specyfikacją 
techniczną) można zezwolić na rozpoczęcie wykonywania następnych etapów robót. 
W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badań) należy określić zakres prac i rodzaj materiałów koniecznych 
do usunięcia nieprawidłowości. Po ich wykonaniu badania należy powtórzyć. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać w dzienniku 
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik 
budowy). 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje 
się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich 
usunięcie przed odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa taką 
formę 
przewiduje. 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), 
jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja, powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
- szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 
- dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, protokoły kontroli 
spisywane w trakcie wykonywania prac, 
- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i wyrobów 
budowlanych, 
- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 
- instrukcje producenta systemu ociepleniowego, 
- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania 
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt 6.4. niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi w dokumentacji 
projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej robót ociepleniowych, opracowanej dla realizowanego 
przedmiotu zamówienia oraz dokonać oceny wizualnej. 
Roboty ociepleniowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez 
wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zostać odebrane. W takim 
przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań: 
-, jeżeli to możliwe, należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności wykonanego ocieplenia z 
wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) i przedstawić je 
ponownie do odbioru, 
-, jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, trwałości i szczelności ocieplenia, 
zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości 
wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 
- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, wykonawca zobowiązany jest do usunięcia 
wadliwie wykonanych robót ociepleniowych, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół 
powinien zawierać: 
- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
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- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania ocieplenia z zamówieniem. Protokół odbioru końcowego 
jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. 
8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po użytkowaniu w tym okresie oraz 
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych 
wad. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej ocieplenia, z 
uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)". 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do 
ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót 
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w 
wykonanych robotach ociepleniowych. 
 
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne". 
9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie robót ociepleniowych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich 
końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. Podstawę 
rozliczenia oraz płatności za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi wartość tych robót obliczona na 
podstawie: 
- określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych przez 
zamawiającego lub 
- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty ociepleniowe uwzględniają: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi, 
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań, o wysokości do 4 m, 
- ocenę i przygotowanie podłoża, 
- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, okładzin i innych elementów elewacyjnych przed 
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO, 
- wyznaczenie krawędzi powierzchni BSO (cokół, styki z płaszczyznami innych materiałów elewacyjnych, krawędzie 
powierzchni) oraz lica płaszczyzny płyt izolacji termicznej, 
- gruntowanie podłoża, 
- przyklejenie płyt izolacji termicznej do podłoża lub mocowanie za pomocą profili mocujących, wypełnienie 
ewentualnych nieszczelności, 
- szlifowanie powierzchni płyt, 
- mocowanie mechaniczne płyt za pomocą kołków rozporowych - zależnie od systemu i projektu robót 
ociepleniowych, 
- ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwę zaprawy i wyrównanie jej, 
- wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem ukośnym otworów, 
- gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po związaniu zaprawy), mocowanie ewent. elementów 
dekoracyjnych (profili), 
- wyznaczenie przebiegu i montaż profili, listew narożnikowych, ochronnych, brzegowych, dylatacyjnych itp., wraz 
z docięciem połączeń na narożnikach wklęsłych i wypukłych, wymaganym zabezpieczeniem przed 
zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych pasów siatki zbrojącej itp., 
- wyznaczenie przebiegu i montaż (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z ukształtowaniem połączeń w 
narożnikach wklęsłych i wypukłych, ewent zbrojeniem powierzchni, zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem 
przy wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem, malowaniem. 
- wykonanie warstwy wykończeniowej (po wyznaczeniu ewent. płaszczyzn kolorystycznych) - tynki, okładziny, 
ewent. malowanie, 
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- usunięcie zabezpieczeń stolarki, okładzin i innych elementów elewacyjnych i ewentualnych zanieczyszczeń, 
- uporządkowanie terenu wykonywania prac, 
- usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób uzgodniony ze Zleceniodawcą i zgodnie z 
zaleceniami producenta, 
- likwidację stanowiska roboczego. 
Przy rozliczaniu robót ociepleniowych według uzgodnionych cen jednostkowych, koszty niezbędnych rusztowań 
mogą być uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej płatności. Sposób rozliczenia kosztów 
montażu, demontażu i pracy rusztowań, koniecznych do wykonywania robót na wysokości powyżej 4 m, należy 
ustalić w postanowieniach pkt 9 szczegółowej specyfikacji technicznej ocieplenia, opracowanej dla realizowanego 
przedmiotu zamówienia (SST). 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1. Normy 
PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wełny mineralnej (MW) produkowane 
fabrycznie. Specyfikacja. PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu 
(EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. 
Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 
PN-EN 13164:2003/ A1:2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu 
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1). 
PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) 
ze styropianem. Specyfikacja. 
PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) 
z wełną mineralną. Specyfikacja. 
PN-68/B-10020        Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-żelbetowe wykonywane na budowie. 
Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z autoklawizowanych betonów 
komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-70/B-10100        Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy 
Warunki Techniczne wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Cz. C: Zabezpieczenia i izolacje Zeszyt 8 
Bezspoinowy system ociepleń ścian zewnętrznych budynków - Instytut Techniki Budowlanej W-wa 2006 
Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem zewnętrznych zespolonych 
systemów ocieplania ścian -Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń, Warszawa 2004 r. 
Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków Warszawa 2002 r. 
ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem styropianu jako materiału 
termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa, 
Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r. 
ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem wełny mineralnej jako 
materiału termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. - Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, 
Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r. ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe łączniki do mocowania 
termoizolacji. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r. 
ZUAT 15/V.07/2003 Łączniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w płyty. Zalecenia Udzielania Aprobat 
Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r. 
ZUAT 15/VIII.07/2003 Zaprawy klejące i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, 
Warszawa, Instytut Techniki 
Budowlanej, 2000 r. 
ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Złożone systemy izolacji cieplnej z wyprawami 
tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 
06.09.2002 r. 
ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - Łączniki tworzywowe do mocowania warstwy 
izolacyjnej ociepleń ścian 
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zewnętrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom I Budownictwo ogólne część 4, Wydawnictwo 
Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B - Roboty wykończeniowe, zeszyt 1. Tynki, 
ITB 2003. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, 
wymagań, jakie powinny spełniać 
notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych 
oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, 
poz. 2011). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041). 
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. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobów budowlanych 
wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386). 
Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych 
Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych. 
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S.01- ROBOTY MONTAŻOWE SIECI WODOCIĄGOWYCH Z TWORZYW SZTUCZNYCH  

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego  
Zgodnie z dokumentacją projektową. 
1.2. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
sieci wodociągowych przeznaczonych do przesyłania wody na cele bytowo-gospodarcze dla ludności i innych 
odbiorców. Postanowień zawartych w niniejszej specyfikacji nie stosuje się do budowy sieci wodociągowych na 
terenach górniczych objętych odrębnymi przepisami. 
1.3. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) 
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2.  
Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, 
uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianego projektem zadania, obiektu i robót, uwzględniające 
wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki ich realizacji, które są niezbędne do określenia ich standardu i 
jakości.  
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych, 
prostych i drugorzędnych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania 
będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad 
sztuki budowlanej. 
1.4. Przedmiot i zakres robót objętych ST  
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności podstawowe występujące przy montażu sieci 
wodociągowych, przewodów wodociągowych tranzytowych, magistralnych, rozdzielczych osiedlowych, przyłączy 
(połączeń), ich uzbrojenia i armatury, a także roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące.  
Robotami tymczasowymi przy budowie sieci wodociągowych wymienionych wyżej są:  
Wariant I: Odwodnienie wykopu na czas montażu rurociągów w przypadku wystąpienia wysokiego poziomu wód 
gruntowych (względnie opadowych).  
Wariant II: Wykopy, umocnienia ścian wykopów, odwodnienie na czas montażu rurociągów w przypadku 
wystąpienia wysokiego poziomu wód gruntowych (względnie opadowych), zasypanie wykopów wraz z 
zagęszczeniem obsypki i zasypki. Do prac towarzyszących należy zaliczyć między innymi geodezyjne wytyczenie 
tras wodociągowych oraz ich inwentaryzację powykonawczą. 
1.5. Określenia podstawowe, definicje  
Określenia podstawowe przyjęte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z określeniami przyjętymi w 
zeszycie nr 3 „Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych” wydanych przez Centralny 
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. (Kod CPV 45000000-7). 
Sieć wodociągowa  
Układ połączonych przewodów i ich uzbrojenia, przesyłających i rozprowadzających wodę przeznaczoną do 
spożycia przez ludzi, znajdujących się poza budynkiem, w granicach od stacji uzdatniania wody do zestawu 
wodomierzowego na przyłączu wodociągowym. 
Przewód wodociągowy tranzytowy  
Przesyłowy przewód bez odgałęzień, przeznaczony wyłącznie do przesyłu wody. 
Przewód wodociągowy magistralny  
Magistrala wodociągowa, przewód z odgałęzieniami, przeznaczony do rozprowadzania wody do przewodów 
rozdzielczych. 
Przewód wodociągowy rozdzielczy, osiedlowy  
Przewód przeznaczony do rozprowadzania wody do przyłączy wodociągowych. 
Przyłącze wodociągowe Przewód przeznaczony do doprowadzenia wody do instalacji wodociągowej w obiekcie. 
Uzbrojenie przewodów wodociągowych  
Armatura i przyrządy pomiarowe zapewniające prawidłowe działanie i eksploatację sieci wodociągowej. 
Armatura sieci wodociągowych – w zależności od przeznaczenia:  
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 armatura zaporowa  
 zasuwy, przepustnice, zawory, 
 armatura odpowietrzająca – zawory odpowietrzające, napowietrzające, odpowietrzająco-napowietrzające,  
 armatura regulująca – zawory regulacyjne i redukcyjne, 
 armatura przeciwpożarowa – hydranty,  
 armatura czerpalna – zdroje uliczne. 
Studzienka wodociągowa; komora wodociągowa – obiekt na przewodzie wodociągowym, przeznaczony do 
zainstalowania armatury (np. zasuwy, wodomierza itp.). 
Połączenie elektrooporowe – połączenie między kielichem PE lub kształtką siodłową zgrzewaną elektrooporowo a 
rurą lub kształtką z bosym końcem. Kształtki zgrzewane elektrooporowo są nagrzewane przez element grzejny 
umieszczony przy ich powierzchni łączenia, powodujący stopienie przylegającego materiału i zgrzanie powierzchni 
rury z kształtką. 
Połączenie doczołowe – połączenie, które uzyskuje się w wyniku nagrzania przygotowanych do łączenia 
powierzchni przez przyłożenie ich do płaskiej płyty grzejnej, i utrzymanie do uzyskania temperatury zgrzewania, 
następnie usunięcie płyty grzejnej i dociśnięcie łączonych końców. 
Połączenie siodłowe – połączenie uzyskane w wyniku ogrzania wklęsłej powierzchni siodła i zewnętrznej 
powierzchni rury aż do uzyskania temperatury zgrzewania, a następnie usunięcie elementu grzejnego i dociśnięcie 
łączonych powierzchni. 
Połączenie mechaniczne – połączenie rury PE z inną rurą PE lub innym elementem rurociągu za pomocą złączki 
zawierającej element zaciskowy. 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące wykonywanych robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 3 WTWiO dla sieci wodociągowych, Specyfikacjami technicznymi i 
poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuką budowlaną. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 
„Wymagania ogólne” pkt 1.5. (Kod CPV 45000000-7). 
1.7. Dokumentacja robót montażowych sieci wodociągowych  
Dokumentację robót montażowych sieci wodociągowych stanowią:  
 projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), 
 projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z 
późn. zmianami),  

 specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówień publicznych), 
sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zmianami),  

 dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami),  

 dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania użytych 
wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 
92, poz. 881), – protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami 
z badań kontrolnych,  

 dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe dokumentacji robót z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 
lipca 1994 r. – tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami).  

Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 
robót budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania. 
1.8. Nazwy i kody: 
Zgodnie z dokumentacją projektową. 
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2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania 
ogólne” pkt 2 (Kod CPV 45000000-7)  
Materiały stosowane do budowy sieci wodociągowych powinny mieć:  
 oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską 

wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną 
państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję 
Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub 

 deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona 
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa 
określonym przez Komisję Europejską, lub 

 oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu 
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź 
uznano za „regionalny wyrób budowlany”. 

2.2. Rodzaje materiałów 
2.2.1. Rury i kształtki z polietylenu (PE)  
Rury i kształtki z polietylenu muszą spełniać warunki określone w normach PN-EN 12201-2 i PN-EN 12201-3. 
Wymiary DN/OD rur i kształtek do budowy sieci wodociągowych są następujące: 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 
110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 
1600 mm. 
2.2.2. Rury i kształtki z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U)  
Rury i kształtki z PVC-U muszą spełniać warunki określone w normach PN-EN 1452-2 i PN-EN 1452-3. Wymiary 
DN/OD rur i kształtek do budowy sieci wodociągowych są następujące: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 
125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000 mm. 
2.2.3. Uzbrojenie sieci wodociągowej  
Armatura sieci wodociągowej musi spełniać warunki określone w normach PN-EN 1074-1÷5 : 2002 oraz PN-
89/M74091, PN-89/M74092, PN-EN 12201-1. 
2.2.4. Bloki oporowe i podporowe  
W rurociągach z tworzyw sztucznych stosuje się tradycyjne bloki oporowe betonowe prefabrykowane lub 
wykonywane na miejscu budowy. W rurociągach z PVC-U w miejscu bloków oporowych jako sztywne 
wzmocnienie złącz kielichowych można stosować:  
 opaski i dwupierścieniowe jarzma obejmujące kielichy rur i kształtek, 
 nasuwki dwudzielne skręcane,  
 ściągi składające się z dwóch opasek.  
W budowie rurociągów z PE bloki oporowe i podporowe występują wyłącznie przy łączeniu rur PE z kształtkami z 
różnych materiałów (stal, żeliwo) oraz armatury (zasuwy, hydranty). 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane zostały w ST „Wymagania ogólne” pkt 3 (Kod CPV 45000000-
7)  
Do wykonania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, 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, PZJ lub projekcie organizacji robót. W przypadku braku 
ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.  
Sprzęt stosowany do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy, oraz spełniać 
normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.  
Wykonawca powinien dostarczyć 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 inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem 
sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
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4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podane zostały w ST „Wymagania ogólne” pkt 4 (Kod CPV 
45000000-7) 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu rur z tworzyw sztucznych  
Ze względu na specyficzne cechy rur należy spełnić następujące dodatkowe wymagania:  
– rury należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadającymi boczne wsporniki o 
maksymalnym rozstawie 2 m; wystające poza pojazd końce rur nie mogą być dłuższe niż 1 m, 
– jeżeli przewożone są luźne rury, to przy ich układaniu w stosy na samochodzie wysokość ładunku nie powinna 
przekraczać 1 m,  
– podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe części środków 
transportu jak śruby, łańcuchy, itp. Luźno układane rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez 
podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuch spinający boczne ściany skrzyni samochodu,  
– podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmianą położenia. Platforma samochodu powinna 
być ustawiona w poziomie.  
Według istniejących zaleceń przewóz powinien odbywać się przy temperaturze otoczenia –5°C do +30°C. 
4.3. Składowanie rur i kształtek w wiązkach lub luzem  
Rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim działaniem promieniowania 
słonecznego i temperaturą przekraczającą 40°C.  
Przy długotrwałym składowaniu (kilka miesięcy lub dłużej) rury powinny być chronione przed działaniem światła 
słonecznego przez przykrycie składu plandekami brezentowymi lub innym materiałem (np. folią nieprzeźroczystą z 
PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. 
Należy zapewnić cyrkulację powietrza pod powłoką ochronną aby rury nie nagrzewały się i nie ulegały deformacji. 
Oryginalnie zapakowane wiązki rur można składować po trzy, jedna na drugiej do wysokości maksymalnej 3 m, 
przy czym ramki wiązek winny spoczywać na sobie, luźne rury lub niepełne wiązki można składować w stosach na 
równym podłożu, na podkładkach drewnianych o szerokości min. 10 cm, grubości min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 
m. Stosy powinny być z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstępach co 1-2 m. 
Wysokość układania rur w stosy nie powinna przekraczać 7 warstw rur i 1,5 m wysokości. Rury o różnych 
średnicach winny być składowane odrębnie.  
Rury kielichowe układać kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielać przekładkami drewnianymi. 
Stos należy zabezpieczyć przed przypadkowym ześlizgnięciem się rury poprzez ograniczenie jego szerokości przy 
pomocy pionowych wsporników drewnianych zamocowanych w odstępach 1÷2 m. 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podane zostały wST„Wymagania ogólne”pkt 5(Kod CPV 45000000-7) 
5.2. Warunki przystąpienia do robót  
Przed przystąpieniem do montażu sieci wodociągowej należy: 
 dokonać geodezyjnego wytyczenia trasy rurociągu, 
 wykonać wykopy z ewentualnym umocnieniem ich ścian zgodnie z PN-B-10736:1999,  
 obniżyć poziom wody gruntowej na czas wykonywania robót podstawowych (w przypadku wystąpienia 

wysokiego poziomu wód gruntowych lub opadowych),  
 przygotować podłoże pod rurociąg zgodnie z dokumentacją. 
5.3. Montaż rurociągów  
Montaż rurociągów może odbywać się dwoma metodami:  
 montaż odcinków rurociągów na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu, 
  montaż odcinków rurociągu w wykopie.  
Rury w wykopie powinny być ułożone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadków. Na całej długości 
powinny przylegać do podłoża na co najmniej ¼ obwodu. 
5.4. Połączenia rur i kształtek z PE  
Przed przystąpieniem do montażu rur i kształtek z PE należy dokonać oględzin tych materiałów. Powierzchnie 
wewnętrzne i zewnętrzne rur i kształtek powinny być gładkie, czyste, pozbawione porów, wgłębień i innych wad 
powierzchniowych w stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań określonych w normach PN-EN 12201-
1÷4:2004. 
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5.4.1. Połączenia zgrzewane  
Połączenia zgrzewane mogą być doczołowe lub elektrooporowe. W połączeniach zgrzewanych stosowane są:  
kształtki kielichowe zgrzewane elektrooporowo  
 kształtki polietylenowe (PE) zawierające jeden lub więcej integralnych elementów grzejnych, zdolnych do 

przetworzenia energii elektrycznej w ciepło, w celu uzyskania połączenia zgrzewanego z bosym końcem lub 
rurą, 

kształtki siodłowe zgrzewane elektrooporowo 
  kształtki polietylenowe (PE) zawierające jeden lub więcej integralnych elementów grzejnych, zdolnych do 

przetworzenia energii elektrycznej w ciepło, w celu uzyskania połączenia zgrzewanego na rurze.  
Zgrzewanie doczołowe polega na łączeniu rur i kształtek przez nagrzanie ich końcówek do właściwej temperatury i 
dociśnięcie, bez stosowania dodatkowego materiału. 
 Po zgrzaniu rur i kształtek na ich powierzchniach wewnętrznych i zewnętrznych nie powinny wystąpić wypływki 
stopionego materiału poza obrębem kształtek. Przy zgrzewaniu elektrooporowym żadna wypływka nie powinna 
powodować przemieszczenia drutu w kształtkach (elektrooporowych) co mogłoby spowodować zwarcie podczas 
łączenia. Na wewnętrznej powierzchni rur nie powinno wystąpić pofałdowanie. 
5.4.2. Połączenia mechaniczne zaciskowe  
Połączenia mechaniczne zaciskowe wykonuje się za pomocą złączek, które zaciskane są na końcówkach rur. 
Połączenia te mają zastosowanie w przewodach wodociągowych o średnicach do 110 mm.  
Połączenia rur z PE z rurami z innych materiałów wykonuje się za pomocą odpowiednich kształtek kołnierzowych 
(adaptorów czołowych).  
Polega to na wykonaniu odpowiedniego kołnierza na końcu rury z PE, a następnie nakłada się na tę rurę kołnierz z 
żeliwa sferoidalnego lub ze stali nierdzewnej. Końcówka rury z PE z kołnierzem oraz uszczelką musi znaleźć się 
wewnątrz złącza. 
5.5. Połączenia rur i kształtek z PVC-U  
Przed montażem rur i kształtek z PVC-U należy dokonać ich oględzin. Powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne rur i 
kształtek powinny być gładkie, czyste, bez przypaleń, pozbawione nierówności, porów i jakichkolwiek innych 
uszkodzeń w stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań określonych w normach PN-EN 1452-1÷5:2000. 
5.5.1. Połączenia kielichowe na wcisk  
Montaż połączeń kielichowych polega na wsunięciu (wciśnięciu) końca rury w kielich, z osadzoną uszczelką 
(pierścieniem elastomerowym), do określonej głębokości. Dopuszczalne jest stosowanie środka smarującego 
ułatwiającego wsuwanie. Należy zwrócić szczególną uwagę na osiowe wprowadzenie końca rury w kielich. 
5.5.2. Połączenia klejone  
Połączenia klejone w budowie sieci wodociągowych mają ograniczone zastosowanie (głównie do klejenia tulei 
kołnierzowych lub w innych szczególnych przypadkach). Powierzchnie łączonych elementów za pomocą kleju 
agresywnego muszą być czyste i odtłuszczone. Należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji producenta kleju. 
5.6. Uzbrojenie sieci wodociągowej  
Uzbrojenie sieci wodociągowej montuje się w studzienkach (komorach) wodociągowych lub bezpośrednio w 
gruncie. Powszechnie stosowana jest armatura żeliwna. W sieciach wodociągowych z tworzyw sztucznych może 
mieć zastosowanie także armatura z tworzywa sztucznego.  
Tworzywo, z którego wykonano kadłub armatury z bosym końcem lub kielichem zgrzewanym elektrooporowo 
powinno spełniać wymagania PN-EN 12201-1. 
Uszczelnienia elastomerowe zgodne z PN-EN 681-1 lub 681-2.  
Armaturę należy łączyć zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta.  
Oględziny – powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne armatury powinny być gładkie, czyste, pozbawione porów, 
wgłębień i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań niniejszej normy.  
Konstrukcja armatury powinna być taka, aby podczas montażu, łączenia jej z rurą lub innym elementem nie 
nastąpiło przemieszczenie uzwojeń elektrycznych lub uszczelnień.  
W czasie wykonywania robót montażowych sieci wodociągowych należy ściśle przestrzegać instrukcji i zaleceń 
producentów wszystkich materiałów zastosowanych do ich budowy. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podane zostały w ST „Wymagania ogólne” pkt 6 (Kod CPV 45000000-
7) 
6.2. Kontrolę wykonania sieci wodociągowej należy przeprowadzić zgodnie z 
zaleceniami określonymi w zeszycie nr 3 „Warunków Technicznych Wykonania i 
Odbioru Sieci Wodociągowych” pkt 6 „Kontrola i badania przy odbiorze”.  
Szczególną uwagę należy zwrócić na ocenę prawidłowości wykonania połączeń zgrzewanych.  
Ocenę tę należy przeprowadzić w oparciu o następujące kryteria:  
   zgrubienie zgrzewane powinno być obustronnie możliwie okrągło ukształtowane,  
   powierzchnia zgrubienia powinna być gładka,  
   rowek między wypływkami nie powinien być zagłębiony poniżej zewnętrznych powierzchni łączonych 

elementów,  
   przesunięcie ścianek łączonych rur nie powinno przekraczać 10% grubości ścianki rury,  
   całkowita szerokości wypływek powinna być większa od zera i nie powinna przekraczać wartości określonych 

przez producenta rur i kształtek.  
Ocenę jakości połączenia zgrzewanego można wykonać za pomocą urządzeń pomiarowych z dokładnością 0,5 
mm.  
W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodu należy przeprowadzić próbę szczelności.  
Próby szczelności należy wykonywać dla kolejnych odbieranych odcinków przewodu ale na żądanie inwestora lub 
użytkownika należy również przeprowadzić próbę szczelności całego przewodu.  
Zaleca się przeprowadzać próbę ciśnieniową hydrauliczną jednakże w przepadkach uzasadnionych względami 
techniczno-ekonomicznymi można stosować próbę pneumatyczną.  
Sposób przeprowadzania i pełny zakres wymagań związany z próbami szczelności są podane w normie PN-B 
10725:1997. Niezależnie od wymagań określonych w normie przed przystąpieniem do przeprowadzenia próby 
szczelności należy zachować następujące warunki:  
   ewentualne wymagania inwestora związane z próbą powinny być jasno określone w projekcie albo w 

szczegółowej specyfikacji technicznej SST,  
   odcinki poddawane próbie szczelności mogą mieć długości ok. 300 m w przypadku 

wykopów o ścianach umocnionych lub ok. 600 m przy wykopach nieumocnionych ze skarpami  wszystkie 
złącza powinny być odkryte oraz w pełni widoczne i dostępne,  

   odcinek przewodu powinien być na całej swojej długości stabilny, zabezpieczony przed wszelkimi 
przemieszczeniami   wykonana dokładnie obsypka, przewód na podporach lub w kanałach zbiorczych 
powinien mieć trwałe zamocowania wraz z umocnieniem złączy,  

   wszelkie odgałęzienia od przewodu powinny być zamknięte,  
   profil przewodu powinien umożliwiać jego odpowietrzenie i odwodnienie a urządzenia odpowietrzające 

powinny być zainstalowane w najwyższych punktach badanego odcinka,  
   należy sprawdzić wizualnie wszystkie badane połączenia.  
W czasie przeprowadzania próby szczelności należy w szczególności przestrzegać następujących warunków:  
   przewód nie możne być nasłoneczniony a zimą temperatura jego powierzchni zewnętrznej nie może być 

niższa niż 1°C,  
   napełnianie przewodu powinno odbywać się powoli od niższego punktu,  
   temperatura wody wykorzystywanej przy próbie ciśnienia nie powinna przekraczać 20°C,  
   po całkowitym napełnieniu wodą i odpowietrzeniu przewodu należy go pozostawić na 20 godzin w celu 

ustabilizowania, 
   po ustabilizowaniu się próbnego ciśnienia wody w przewodzie należy przez okres 30 minut sprawdzać jego 

poziom,  
   wynik próby szczelności uznaje się za pozytywny, gdy nie nastąpił w tym czasie spadek ciśnienia poniżej 

wartości ciśnienia próbnego. 
7. WARUNKI DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podane zostały w ST„Wymagania ogólne”pkt 7 (Kod CPV 45000000-7) 
7.2. Jednostki i zasady obmiaru robót  
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonanych zgodnie z dokumentacją projektową i SST. 
 



STWiOR- branża sanitarna    134 
PRZEBUDOWA I REMONT BOISKA SPORTOWEGO  WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA SZATNIOWO-SANITARNEGO W RADZIMOWIE GÓRNYM  
(dz. nr 291, 292, 293/1 (jedn. ewid. 022505_2, Sulików;  Obr. 0006, Radzimów) 
w ramach zadania:  
MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO  WRAZ Z ZAPLECZEM SZATNIOWO-SANITARNYM W RADZIMOWIE GÓRNYM 

7.2.1. Jednostki i zasady obmiaru robót tymczasowych  
Robotami tymczasowymi przy montażu sieci wodociągowych są roboty ziemne (wykopy) umocnienia ich 
pionowych ścian, wykonanie podłoża pod rurociągi oraz zasypanie z zagęszczeniem gruntu. Zasady obmiaru tych 
robót należy przyjąć takie same jak dla robót ziemnych określone w odpowiednich katalogach.  
Jednostkami obmiaru są:  
 wykopy i zasypka – m3,  
 umocnienie ścian wykopów – m2,  
 wykonanie podłoża – m3 (lub m2 i grubość warstwy w m). 
7.2.2. Jednostki i zasady obmiaru robót podstawowych  
Długość rurociągów na odcinkach prostych mierzy się wzdłuż ich osi w metrach, z 
podziałem według średnic rur, rodzaju wykopu (ściany pionowe lub skarpowe), głębokości posadowienia oraz 
poziomu wody gruntowej. Kształtek nie wlicza się do długości rurociągów, a oblicza w sztukach rzeczywiście 
wbudowanych z podziałem na średnice.  
Armaturę oblicza się w sztukach z podziałem na rodzaje i średnice.  
Studnie i komory na sieci oblicza się w sztukach z podziałem na średnice lub wymiary w metrach.  
Obmiaru robót podstawowych sieci i przyłączy wodociągowych dokonuje się w zależności od:  
 rodzaju wykopu – o ścianach pionowych lub skarpowych,  
 głębokości posadowienia rurociągu licząc od powierzchni terenu,  
 poziomu wody gruntowej (rurociągi ułożone powyżej i poniżej poziomu wody).  
Sieci wodociągowe przedmiaruje się w metrach długości tych sieci łącznie z kształtkami, studzienkami i komorami. 
Tak zagregowana jednostka robót obejmuje także wykonanie robót tymczasowych i towarzyszących. 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 8 (Kod CPV 45000000-7) 
8.2. Badanie przy odbiorze sieci wodociągowych należy przeprowadzić zgodnie z ustaleniami podanymi w pkt. 
6.2. WTWiO sieci wodociągowych 
8.2.1. Badania przy odbiorze  
Badania odbiorowe przewodów sieci wodociągowych zależne są od rodzaju odbioru technicznego robót. Odbiory 
techniczne robót składają się z odbioru technicznego częściowego dla robót zanikających i odbioru technicznego 
końcowego po zakończeniu budowy.  
Badania przy odbiorze powinny być zgodne z wymaganiami PN-B 10725:1997. 
8.3. Odbiór techniczny częściowy  
Badania przy odbiorze technicznym częściowym polegają na:  
  zbadaniu zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją. Dopuszczalne odchylenie w planie osi 

przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczać 0,1 m dla przewodów z tworzyw sztucznych. 
Dopuszczalne odchylenie rzędnych ułożonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno 
przekraczać dla przewodów z tworzyw sztucznych ±0,05 m, 

  zbadaniu prawidłowości wykonania zgrzewów,  
  zbadaniu usytuowania bloków oporowych w miejscach ustalonych w dokumentacji,  
  zbadaniu przez oględziny zabezpieczeń przed przemieszczeniem przewodu w rurze ochronnej,  
  zbadaniu podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia podłoża 

naturalnego sposób jego zagęszczenia powinien być uzgodniony z projektantem lub nadzorem,  
  zbadaniu podłoża wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości i rodzaju, zgodnie z dokumentacją, 
  zbadaniu materiału ziemnego użytego do podsypki i obsypki przewodu, który powinien być drobny i 

średnioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiał ten powinien być zagęszczony,  
  zbadaniu szczelności przewodu. Badanie szczelności należy przeprowadzić zgodnie z PN-B 10725:1997.  
Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokołem próby szczelności przewodu, 
inwentaryzacją geodezyjną (dopuszcza się inwentaryzację szkicową) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodności z 
polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczącymi rur i armatury, jest przedłożony podczas spisywania 
protokołu odbioru technicznego   częściowego (załącznik 1), który stanowi podstawę do decyzji o możliwości 
zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci wodociągowej. Wymagane jest także dokonanie wpisu do 
dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego   częściowego.  
Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym   
częściowym przewodu wodociągowego, zgłosić inwestorowi do odbioru roboty ulegające zakryciu, zapewnić 
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dokonanie próby i sprawdzenia przewodu, zapewnić geodezyjną inwentaryzację przewodu, przygotować 
dokumentację powykonawczą. 
8.4. Odbiór techniczny końcowy  
Badania przy odbiorze technicznym końcowym polegają na:  
   zbadaniu zgodności stanu faktycznego i inwentaryzacji geodezyjnej z dokumentacją techniczną,  
   zbadaniu protokołów odbioru: próby szczelności, wyników badań bakteriologicznych oraz wyników stopnia 

zagęszczenia gruntu zasypki wykopu,  
   zbadaniu rozstawu armatury i jej działania,  
   zbadaniu szczelności komór i studni wodociągowych, szczególnie przy przejściach rurociągów przez ściany.  
Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokołami odbiorów technicznych 
częściowych przewodu wodociągowego (załącznik 1), projektem z wprowadzonymi zmianami podczas budowy, 
wynikami badań bakteriologicznych, wynikami badań stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu i 
inwentaryzacją geodezyjną jest przedłożony podczas spisywania protokołu odbioru technicznego końcowego 
(załącznik 2), na podstawie którego przekazuje się inwestorowi wykonany przewód sieci wodociągowej. Konieczne 
jest także dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego końcowego.  
Teren po budowie przewodu wodociągowego powinien być doprowadzony do pierwotnego stanu.  
Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze 
końcowym złożyć oświadczenia:  
  o wykonaniu przewodu wodociągowego zgodnie z dokumentacją projektową, warunkami pozwolenia na 

budowę i warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie z powołanymi w warunkach 
przepisami i polskimi normami),  

  o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także   w razie korzystania   ulicy i 
sąsiadującej z budową nieruchomości. 

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9 (Kod CPV 
45000000-7) 
9.2. Zasady rozliczenia i płatności  
Rozliczenie robót montażowych sieci wodociągowych z tworzyw sztucznych może być dokonane:  
  jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub*)  
  etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót*).  
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru 
końcowego.  
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót 
obliczona na podstawie:  
  określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót potwierdzonych przez 

zamawiającego lub*)  
   ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót*).  
Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty montażowe sieci wodociągowych z 
tworzyw sztucznych uwzględniają:  
   przygotowanie stanowiska roboczego,  
   dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,  
   obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,  
   przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót,  
   wykonanie robót ziemnych,  
   montaż rurociągów i armatury,  
   wykonanie prób ciśnieniowych,  
   usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót,  
   doprowadzenie terenu po budowie przewodów wodociągowych do stanu pierwotnego. 
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
9.2.1.Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  
   opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi in-stytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania 

budowy, oraz jego aktualizację stosownie do postępu robót,  



STWiOR- branża sanitarna    136 
PRZEBUDOWA I REMONT BOISKA SPORTOWEGO  WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA SZATNIOWO-SANITARNEGO W RADZIMOWIE GÓRNYM  
(dz. nr 291, 292, 293/1 (jedn. ewid. 022505_2, Sulików;  Obr. 0006, Radzimów) 
w ramach zadania:  
MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO  WRAZ Z ZAPLECZEM SZATNIOWO-SANITARNYM W RADZIMOWIE GÓRNYM 

   ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i 
wymaganiami bezpie-czeństwa ruchu,  

   opłaty za zajęcia terenu,  
   przygotowanie terenu,  
   konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu,  
   tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
9.2.2.Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
   oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i 

świateł,  
   utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
9.2.3.Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  
   usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowań, 
    doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
9.2.4.Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Zamawiający. Prace i 
czynności wymienione w pkt. 9.2.1. ÷ 9.2.3. mogą być przeniesione na Wykonawcę za odpowiednim 
wynagrodzeniem (należy to jednoznacznie ustalić w szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) i w umowie). 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1. Normy  
 PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. Część 1: 

Wymagania ogólne  
 PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. Część 2: 

Armatura zaporowa  
 PN-EN 1074-2:2002/A1 Armatura wodociągowa – wymagania i badania sprawdzające – Część 2 . Armatura 

zaporowa  
 PN-EN 1074-3:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. Część 3: 

Armatura zwrotna  
 PN-EN 1074-4:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. Część 4: Zawory 

napowietrzająco-odpowietrzające  
 PN-EN 1074-5:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. Część 5: 

Armatura regulująca  
 PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur 

wodociągowych i odwadniających. Część 1: Guma  
 PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur 

wodociągowych i odwadniających. Część 2: Elastomery termoplastyczne  
 PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. Polietylen 

(PE). Część 1: Wymagania ogólne  
 PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. Polietylen 

(PE).Część 2:  
 Rury PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. 

Polietylen (PE). Część 3: Kształtki 
 PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. Polietylen 

(PE). Część 4: Armatura  
 PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. Polietylen 

(PE). Część 5: Przydatność do stosowania w systemie  
 PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiękczonego 

polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Wymagania ogólne  
 PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiękczonego 

polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Rury  
 PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiękczonego 

polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Kształtki  
 PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiękczonego 

polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Zawory i wyposażenie pomocnicze 
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 PN-EN 1452-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiękczonego 
polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Przydatność do stosowania w systemie 

 PN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania  
 PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia.  
 PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne 

wykonania.  
 PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i 

projektowanie.  
 PN-EN 14384:2005(U) Hydranty nadziemne.  
 PN-EN 14339:2005(U) Hydranty podziemne.  
 PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych.  
 PN-93/C-89218 Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarów.  
 PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich części 

składowych. 
10.2. Ustawy  

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. 
zmianami).  

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).  
 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 

1229).  
 Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zmianami).  
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zmianami).  
 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086). 
 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. – o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków 

(Dz. U. Nr 72, poz. 747 z późn. zmianami). 
10.3. Rozporządzenia  
 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. – w sprawie 

geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 
38, poz. 455).  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie systemów oceny zgodności, 
wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu 
oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. – w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 1780 z późn. zmianami). 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r.– w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

 Rozporządzenie Ministra 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, poz. 1126). 

 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, poz. 2041). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. – w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami). 

 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, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 

 
10.4. Inne dokumenty  
 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych – zeszyt 3 – COBRTI INSTAL;  
 Instrukcja Projektowa, Montażu i Układania rur PVC-U i PE – GAMRAT;  
 Katalog Techniczny – PIPE LIFE;  
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 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych – Polska Korporacja Techniki 
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji; 

 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – „Wymagania ogólne” (Kod CPV 45000000-
7) – wyd. II OWEOB „Promocja”, 2005 rok. 
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S.02- ROBOTY MONTAŻOWE SIECI KANALIZACYJNYCH Z TWORZYW SZTUCZNYCH W SYSTEMIE KANALIZACJI 
GRAWITACYJNEJ (KOD CPV 45231300-8) 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 
Zgodnie z dokumentacją projektową. 
1.2. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 
odbioru sieci kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania ścieków bytowych, komunalnych, 
przemysłowych i wód opadowych. Postanowień zawartych w niniejszej specyfikacji nie stosuje się do budowy sieci 
kanalizacyjnych na terenach górniczych, objętych odrębnymi przepisami. 
1.3. Zakres stosowania ST 
Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2., a objętych zamówieniem określonym w pkt. 1.8. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko 
w przypadkach małych, prostych i drugorzędnych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje 
pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania 
wynikających z doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
1.4. Przedmiot i zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności podstawowe występujące przy 
montażu sieci kanalizacyjnych i przykanalików z tworzyw sztucznych oraz obiektów i urządzeń na tych sieciach, a 
także roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące. 
Robotami tymczasowymi przy budowie sieci kanalizacyjnych wymienionych wyżej są: wykopy, 
umocnienia ścian wykopów, odwodnienie wykopów na czas montażu rurociągów w przypadku 
wystąpienia wysokiego poziomu wód gruntowych (względnie opadowych), wykonanie podłoża, zasypanie 
wykopów wraz z zagęszczeniem obsypki i zasypki. 
Do prac towarzyszących należy zaliczyć między innymi geodezyjne wytyczenie tras kanalizacyjnych oraz ich 
inwentaryzację powykonawczą. 
1.5. Określenia podstawowe, definicje  
Określenia podstawowe przyjęte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z określeniami 
przyjętymi w zeszycie nr 9 „Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWiO) Sieci 
Kanalizacyjnych” wydanych przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej 
INSTAL, odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania Ogólne” Kod CPV 
45000000-7, pkt. 1.4., a także podanymi poniżej: 
System kanalizacyjny – sieć rurociągów i urządzeń lub obiektów pomocniczych, które służą do 
odprowadzania ścieków i/lub wód opadowych od przykanalików do oczyszczalni lub innego miejsca 
utylizacji. 
System grawitacyjny – system kanalizacyjny, w którym przepływ odbywa się dzięki sile ciężkości, a 
przewody są projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku częściowego 
napełnienia. 
Sieć kanalizacyjna ogólnospławna – sieć przeznaczona do odprowadzania ścieków 
bytowo-gospodarczych, przemysłowych i opadowych. 
Sieć kanalizacyjna ściekowa – sieć przeznaczona do odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych i 
przemysłowych. 
Sieć deszczowa – sieć przeznaczona do odprowadzania ścieków opadowych. 
Studzienka monolityczna – studzienka, której co najmniej komora robocza jest wykonana w 
konstrukcji monolitycznej. 
Studzienka prefabrykowana – studzienka, której co najmniej zasadnicza część komory roboczej i 
komin włazowy są wykonane z prefabrykatów. 
Studzienka murowana – studzienka, której co najmniej zasadnicza część komory roboczej 
wykonana jest z cegły. 
Studzienka włazowa – studzienka przystosowana do wchodzenia i wychodzenia dla wykonywania 
czynności eksploatacyjnych w kanale. 
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Studzienka inspekcyjna (przeglądowa) – studzienka niewłazowa przystosowana do wykonywania czynności 
eksploatacyjnych i kontrolnych z powierzchni terenu za pomocą urządzeń hydraulicznych (czyszczenie kanałów) 
oraz techniki video do przeglądów kanałów. 
Komora robocza – część studzienki przeznaczona do wykonywania czynności eksploatacyjnych. 
Komin włazowy – szyb łączący komorę roboczą z powierzchnią terenu, przeznaczony do 
wchodzenia i wychodzenia obsługi. 
Kineta – wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przepływu ścieków. 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 9 WTWiO dla sieci kanalizacyjnych, ST i poleceniami 
Inspektora nadzoru oraz ze sztuką budowlaną. Ogólne wymagania dotyczące robót 
wykonywanych na tej budowie podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5. 
1.7. Dokumentacja robót montażowych sieci kanalizacyjnych 
Roboty budowy sieci kanalizacyjnych należy wykonywać na podstawie dokumentacji, której wykaz 
oraz podstawy prawne ich sporządzenia podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 
pkt 1.6. 
1.8. Nazwy i kody: 
Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót 
Zgodnie z dokumentacją projektową. 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania 
ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2 
2.2. Rodzaje materiałów 
2.2.1. Rury i kształtki z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) 
Rury i kształtki z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji muszą 
spełniać warunki określone w PN-EN 1401-1:1999. 
Wymiary DN/OD rur i i kształtek są następujące: 110, 125, 160, 200, 250, 315, 355, 400, 450, 500, 
560, 630, 710, 800, 900, 1000 mm 
2.2.2.Rury i kształtki z polipropylenu (PP) 
Rury i kształtki z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji muszą spełniać warunki określone 
w PN-EN 1852-1:1999. 
Wymiary DN/OD rur i kształtek są następujące: 110, 125, 160, 200, 250, 315, 355, 400, 450, 500, 
560, 630, 800, 1000, 1200, 1400, 1600 mm. 
2.2.3.Studzienki kanalizacyjne 
Studzienki kanalizacyjne muszą spełniać warunki określone w PN-EN 10729:1999. Studzienki 
kanalizacyjne powinny być wykonane z materiałów trwałych. Zaleca się: 
 beton hydrotechniczny z domieszkami uszczelniającymi, 
 kręgi betonowe i żelbetowe łączone na zaprawę cementową lub na uszczelki, 
 cegłę kanalizacyjną PN-B 12037:1998, 
 tworzywa sztuczne, takie jak PVC-U, PP, PE i inne. 
W przypadku ścieków agresywnych należy zastosować odpowiednie materiały chemoodporne lub 
izolacje. 
Minimalna średnica wewnętrzna studzienki włazowej powinna wynosić 1,20 m wyjątkowo dopuszcza 
się 1,0 m, a wysokość komory roboczej 2,0 m. 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane zostały w ST „Wymagania ogólne” Kod 
CPV 45000000-7, pkt 3 
Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora. 
Sprzęt stosowany do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy, 
oraz spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
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Wykonawca powinien dostarczyć 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 inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji nie może być później zmieniany 
bez jego zgody. 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podane zostały w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 
pkt 4 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu rur z tworzyw sztucznych 
Ze względu na specyficzne cechy rur z tworzyw sztucznych należy spełnić następujące dodatkowe 
wymagania: 
 rury należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadającymi 

boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m; a wystające poza pojazd końce rur nie mogą 
być dłuższe niż 1 m, 

 jeżeli przewożone są luźne rury, to przy ich układaniu w stosy na samochodzie wysokość ładunku 
nie powinna przekraczać 1 m, 

 podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe części 
środków transportu jak śruby, łańcuchy, itp. Luźno układane rury powinny być zabezpieczone 
przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuch spinający boczne 
ściany skrzyni samochodu, 

 podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmianą położenia. Platforma 
samochodu powinna być ustawiona w poziomie. 

Według istniejących zaleceń przewóz powinien odbywać się przy temperaturze otoczenia –5°C 
do +30°C. 
4.3. Wymagania dotyczące przewozu studzienek kanalizacyjnych 
4.3.1.Wymagania dotyczące przewozu studzienek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych 
Studzienki podczas transportu muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem. Powinny być 
ułożone ściśle obok siebie i zabezpieczone przed przesuwaniem się (wyłącznie materiałami 
niemetalowymi – najlepiej taśmami parcianymi). 
Powierzchnie pojazdów przewożących studzienki muszą być równe i pozbawione ostrych lub 
wystających krawędzi. 
4.3.2.Wymagania dotyczące przewozu studzienek kanalizacyjnych prefabrykowanych 
Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane należy przewozić w pozycji ich wbudowania. Podczas 
transportu muszą być zabezpieczone przed możliwością przesunięcia się. Przy transporcie 
prefabrykatów w pozycji pionowej na kołowych środkach transportu powinny być one układane na 
elastycznych podkładach. 
4.4. Składowanie materiałów 
4.4.1.Składowanie rur i kształtek w wiązkach lub luzem 
Rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim działaniem 
promieniowania słonecznego i temperaturą przekraczającą +40°C. 
Przy długotrwałym składowaniu (kilka miesięcy lub dłużej) rury powinny być chronione przed 
działaniem światła słonecznego przez przykrycie składu plandekami brezentowymi lub innym 
materiałem (np. folią nieprzeźroczystą z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Należy zapewnić 
cyrkulację powietrza pod powłoką ochronną aby rury nie nagrzewały się i nie ulegały deformacji. 
Oryginalnie zapakowane wiązki rur można składować po trzy, jedna na drugiej do wysokości 
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wiązek winny spoczywać na sobie, luźne rury lub niepełne wiązki 
można składować w stosach na równym podłożu, na podkładkach drewnianych o szerokości min. 10 
cm, grubości min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny być z boku zabezpieczone przez 
drewniane wsporniki, zamocowane w odstępach co 1-2 m. Wysokość układania rur w stosy nie 
powinna przekraczać 7 warstw rur i 1,5 m wysokości. Rury o różnych średnicach winny być 
składowane odrębnie. 
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Rury kielichowe układać kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielać przekładkami 
drewnianymi. 
Stos należy zabezpieczyć przed przypadkowym ześlizgnięciem się rury poprzez ograniczenie 
jego szerokości przy pomocy pionowych wsporników drewnianych zamocowanych w odstępach 1÷2 
m. 
4.4.2.Składowanie studzienek z tworzyw sztucznych 
Studzienki z tworzyw sztucznych należy składować w takich miejscach, aby żaden z ich elementów nie był 
narażony na uszkodzenie. Mogą one być przechowywane na wolnym powietrzu, 
ale tylko wtedy, gdy temperatura otoczenia nie przekracza +40°C. Studzienki należy chronić przed 
kontaktem z materiałami ropopochodnymi. 
4.4.3.Składowanie studzienek prefabrykowanych 
Elementy prefabrykowane należy składować na placu składowym o wyrównanej i odwodnionej 
powierzchni. Prefabrykaty drobnowymiarowe mogą być układane w stosach o wysokości do 1,80 m. 
Stosy powinny być zabezpieczone przed przewróceniem. 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podane zostały w ST „Wymagania ogólne”Kod CPV 45000000-7, pkt5 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do montażu sieci kanalizacyjnej należy: 
 dokonać geodezyjnego wytyczenia trasy rurociągu, 
 wykonać wykopy z ewentualnym umocnieniem ich ścian zgodnie z PN-B-10736:1999, 
 obniżyć poziom wody gruntowej na czas wykonywania robót podstawowych (w przypadku 

wystąpienia wysokiego poziomu wód gruntowych lub opadowych), 
 przygotować podłoże pod rurociąg zgodnie z dokumentacją. 
5.3. Montaż rurociągów 
Montaż rurociągów może odbywać się dwoma metodami: 
 montaż odcinków rurociągów na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu, 
 montaż odcinków rurociągu w wykopie. 
Rury w wykopie powinny być ułożone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadków. Nacałej długości 
powinny przylegać do podłoża na co najmniej Ľ obwodu. 
5.4. Połączenia rur i kształtek z PVC-U i PP 
Przed montażem rur i kształtek z PVC-U i PP należy dokonać ich oględzin. Powierzchnie 
wewnętrzne i zewnętrzne rur oraz kształtek powinny być gładkie, czyste, pozbawione nierówności, 
porów i jakichkolwiek innych uszkodzeń w stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań 
określonych w normach PN-EN 1401-1:1999, PN-EN 1401-3:2002(U) oraz PN-EN 1852-1:1999, 
PN-EN 1852-1:1999/A1:2004. 
5.4.1.Połączenia kielichowe na wcisk 
Montaż połączeń kielichowych polega na wsunięciu (wciśnięciu) końca rury w kielich, z osadzoną 
uszczelką (pierścieniem elastomerowym), do określonej głębokości. Dopuszczalne jest stosowanie 
środka smarującego ułatwiającego wsuwanie. Należy zwrócić szczególną uwagę na osiowe 
wprowadzenie końca rury w kielich. 
5.5. Studzienki kanalizacyjne 
Studzienki kanalizacyjne powinny być szczelne i muszą spełniać wymagania określone w 
PN-B/10729:1999. 
Elementy prefabrykowane studzienek, a także studzienki z tworzyw sztucznych powinny być montowane zgodnie 
z instrukcjami producentów. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podane zostały w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6 
6.2. Kontrolę wykonania sieci kanalizacyjnych należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami 
określonymi w zeszycie nr 9 „Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci 
Kanalizacyjnych” pkt 7 „Kontrola i badania przy odbiorze”. 
Szczelność przewodów wraz z podłączeniami i studzienkami należy zbadać zgodnie z zasadami 
określonymi w PN-EN 1610:2002. Badanie to powinno być przeprowadzone z użyciem powietrza 
(metoda L) lub wody (metoda W). 
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Metoda badań powinna być wskazana w dokumentacji projektowej lub szczegółowej specyfikacji 
technicznej (SST). Przewód kanalizacyjny spełnia wymagania określone w normie (podczas badania 
szczelności przy użyciu powietrza), gdy spadek ciśnienia zmierzony po upływie czasu badań jest 
mniejszy niż określony w tabeli 3 PN-EN 1610:2002. 
Jeżeli w czasie wykonywania próby szczelności z użyciem powietrza występują uszkodzenia, 
należy przeprowadzić badanie wodą i wyniki te powinny być decydujące. 
Wymagania dotyczące badania szczelności przy pomocy wody, są spełnione, jeżeli ilość wody 
dodanej (podczas wykonywania badań) nie przekracza: 
– 0,15 l/m2 w czasie 30 min. dla przewodów, 
– 0,20 l/m2 w czasie 30 min. dla przewodów wraz ze studzienkami włazowymi, 
– 0,40 l/m2 w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych, 
– m2 – odnosi się do wewnętrznej powierzchni zwilżonej rur i studzienek. 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podane zostały w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7 
7.2. Jednostki i zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i SST, w 
jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
7.2.1.Jednostki i zasady obmiaru robót tymczasowych 
Robotami tymczasowymi przy montażu sieci wodociągowych są roboty ziemne (wykopy), 
umocnienia ich pionowych ścian, wykonanie podłoża pod rurociągi oraz zasypanie z zagęszczeniem 
gruntu. Zasady obmiaru tych robót należy przyjąć takie same jak dla robót ziemnych określone w 
odpowiednich katalogach. Jednostkami obmiaru są: 
 wykopy i zasypka – m3, 
 umocnienie ścian wykopów – m2, 
 wykonanie podłoża – m3 (lub m2 wraz z podaniem grubości warstwy w m). 
7.2.2.Jednostki i zasady obmiaru robót podstawowych 
Obmiaru robót podstawowych sieci i przyłączy kanalizacyjnych (w przypadku wyceny robót w 
oparciu o KNR 2-18 lub KNNR 4) dokonuje się z uwzględnieniem podziału na: 
 rodzaj rur i ich średnice, 
 rodzaj wykopu – o ścianach pionowych lub skarpowych, 
 głębokość posadowienia rurociągu licząc od powierzchni terenu, 
 poziom wody gruntowej. 
Długość kanałów obmierza się w metrach wzdłuż osi. Do długości kanałów nie wlicza się komór i 
studni rewizyjnych (licząc ich wymiar wewnętrzny). 
Zwężki zalicza się do przewodów o większej średnicy. 
Podłoża pod rurociągi obmierza się w metrach kwadratowych, a obetonowanie kanałów – w metrach 
sześciennych zużytego betonu. 
Kształtek nie wlicza się do długości rurociągu, a oblicza się ich liczbę w sztukach. 
Studnie rewizyjne z prefabrykatów betonowych i tworzyw sztucznych oblicza się w kompletach 
zależnie od średnicy, rodzaju gruntów (dla studni wykonywanych metodą studniarską) i głębokości. 
Głębokość studni określa się jako różnicę rzędnych włazu i dna studni. 
Długość odcinków kanałów i kolektorów poddanych próbie szczelności należy mierzyć między 
osiami studzienek rewizyjnych, ograniczających odcinek poddany próbie. 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7,pkt 8 
8.2. Badanie przy odbiorze sieci kanalizacyjnych należy przeprowadzić zgodnie z ustaleniamipodanymi w pkt. 
7.2. WTWiO sieci kanalizacyjnych 
8.3. Badania przy odbiorze – rodzaje badań 
Badania przy odbiorze przewodów sieci kanalizacyjnej zależne są od rodzaju odbioru technicznego 
robót. Odbiory techniczne robót składają się z odbioru technicznego częściowego dla robót 
zanikających i odbioru technicznego końcowego po zakończeniu budowy. 
Badania przy odbiorze powinny być zgodne z PN-EN 1610:2002. 
8.4. Odbiór techniczny częściowy 
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Badania przy odbiorze technicznym częściowym polegają na: 
  zbadaniu zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją. Dopuszczalne odchylenie 

w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczać ±2 cm, 
  zbadaniu podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia 

podłoża naturalnego, sposób jego zagęszczenia powinien być uzgodniony z projektantem lub 
nadzorem, 

 zbadaniu podłoża wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości i rodzaju, zgodnie z 
dokumentacją, 

   zbadaniu materiału ziemnego użytego do podsypki i obsypki przewodu, który powinien być drobny i 
średnioziarnisty, bez grud i kamieni, 

   zbadaniu szczelności przewodu. Badanie szczelności należy przeprowadzić zgodnie z PN-EN 
1610:2002 dla kanalizacji grawitacyjnej. 

Szczelność przewodów i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantować utrzymanie 
przez okres 30 minut ciśnienia próbnego, wywołanego wypełnieniem badanego odcinka przewodu 
wodą do poziomu terenu. Ciśnienie to nie może być mniejsze niż 10 kPa i większe niż 50 kPa, licząc 
od poziomu wierzchu rury. 
Dopuszcza się wykonywanie próby szczelności za pomocą powietrza wg PN-EN 1610:2002. 
Wyniki badań, powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokołem próby szczelności 
przewodu, inwentaryzacją geodezyjną (dopuszcza się inwentaryzację szkicową) oraz certyfikatami i 
deklaracjami zgodności z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczącymi rur i kształtek, 
studzienek kanalizacyjnych, zwieńczeń wpustów i studzienek kanalizacyjnych jest przedłożony 
podczas spisywania protokołu odbioru technicznego   częściowego (załącznik 1), który stanowi 
podstawę do decyzji o możliwości zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej. 
Wymagane jest także dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego 
częściowego. Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy 
odbiorze technicznym   częściowym przewodu kanalizacyjnego, zgłosić inwestorowi do odbioru 
roboty ulegające zakryciu, zapewnić dokonanie prób i sprawdzenie przewodu, zapewnić geodezyjną 
inwentaryzację przewodu, przygotować dokumentację powykonawczą. 
8.5. Odbiór techniczny końcowy 
Badania przy odbiorze technicznym końcowym polegają na: 
 zbadaniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacją 

geodezyjną, 
 zbadaniu zgodności protokołu odbioru wyników badań stopnia zagęszczenia gruntu zasypki 

wykopu, 
 zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych, 
 zbadaniu protokołów odbiorów prób szczelności przewodów kanalizacyjnych. 

Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z: 
 protokołami odbiorów technicznych częściowych przewodu kanalizacyjnego (załącznik 1), 
 projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy, 
 wynikami badań stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu, 
  nwentaryzacją geodezyjną, 
 protokołem szczelności systemu kanalizacji grawitacyjnej (załącznik 2), należy przekazać inwestorowi wraz z 

wykonanym przewodem sieci kanalizacyjnej. 
Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego 
końcowego. 
Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego powinien być doprowadzony do pierwotnego stanu. 
Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcję obsługi określonego systemu kanalizacyjnego. 
Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, przy 
odbiorze końcowym złożyć oświadczenia: 
   o wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z dokumentacją projektową i warunkami 

pozwolenia na budowę, 
   o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także   w razie korzystania   ulicy i 

sąsiadującej z budową nieruchomości. 
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9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” KodCPV 45000000-7, 
pkt 9 
9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie robót montażowych sieci kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych może być dokonane 
jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi 
w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu 
odbioru końcowego. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych 
robót obliczona na podstawie: 
   określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót potwierdzonych 

przez zamawiającego lub 
   ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe obejmujące wykonanie robót montażowych sieci kanalizacyjnych z 
tworzyw sztucznych uwzględniają: 
   przygotowanie stanowiska roboczego, 
   dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
   obsługę sprzętu, 
   przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót, 
   wykonanie robót ziemnych, 
   montaż rurociągów, obiektów sieciowych i urządzeń, 
   wykonanie prób szczelności, 
   usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót, 
   wykonanie badań i pomiarów kontrolnych standardowych (np. próbki betonu), 
   koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
   doprowadzenie terenu po budowie przewodów kanalizacyjnych do stanu pierwotnego. 
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
9.3.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
   opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi in-stytucjami projektu organizacji ruchu na czas 

trwania budowy, oraz jego aktualizację stosownie do postępu robót, 
   ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z zatwierdzonym projektem 

organizacji ruchu i wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
   opłaty za zajęcia terenu, 
   przygotowanie terenu, 
   konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu, 

  tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
9.3.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
   oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i 

świateł, 
   utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
9.3.3.Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
   usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowań, 
   doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
9.3.4.Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi 
Zamawiający. 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1. Normy 
 PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
 PN-EN 752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje 
 PN-EN 752-2:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania 
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 PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe systemy 
przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Część 1: Wymagania 
dotyczące rur, kształtek i systemu 

 PN-ENV 1401-3:2002 (U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciśnieniowej 
kanalizacji deszczowej i ściekowej. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Część 3: Zalecenia dotyczące 
wykonania instalacji 

 PN-EN 1852-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe systemy 
przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i 
systemu 

 PN-EN 1852-1:1999/A1:2004– jw. – 
 PN-ENV 1852-2:2003 Systemy przewodów z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji 

deszczowej i sanitarnej. Polipropylen (PP). Część 2: Zalecenia dotyczące oceny zgodności 
 PN-EN 588-1:2000 Rury włókno-cementowe do kanalizacji. Część 1: Rury, złą-cza i kształtki do systemów 

grawitacyjnych 
 PN-EN 588-2:2004 Rury włókno-cementowe do kanalizacji. Cześć 2: Studzienki włazowe i niewłazowe 

 
PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i 
kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością 

 EN 13101:2005 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych 
 PN-B 10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne 
 PN-B 12037:1998 Cegły pełne wypalane z gliny – kanalizacyjne 
 PN-EN 476:2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji 

grawitacyjnej 
 PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur 

wodociągowych i odwadniających. Część 1: Guma 
 PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur 

wodociągowych i odwadniających. Część 2: Elastomery termoplastyczne. 
10.2 Ustawy 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. 2006 Nr 156, poz. 1118). 
 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) 

(jednolity tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163). 
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. 

Nr 147, poz. 1229). 
 Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. 

zm.). 
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627) (jednolity 

tekst Dz. U. 2006 Nr 129, poz. 902). 
 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, 

poz. 2086). 
 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. – o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747) (jednolity tekst Dz. U. 2006 Nr 123, poz. 858). 
10.3. Rozporządzenia 
 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. – w 

sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji 
projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie systemów oceny 
zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 
zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych znakowaniem CE (Dz. U. 2004 Nr 
195, poz. 2011). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004 r. – w sprawie europejskich aprobat 
technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania 
(Dz. U. 2004 Nr 237, poz. 2375). 
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 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844) (jednolity tekst Dz. 
U. 2003 Nr 169, poz. 1650). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

 Rozporządzenie Ministra 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, poz. 1126). 

 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, poz. 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, poz. 
2042). 

 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, poz. 2072). 
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S-03 - INSTALACJE WODOCIĄGOWE Z TWORZYW SZTUCZNYCH (KOD CPV 45332200-5) 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 
1.2. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru instalacji wodociągowych z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych, 
użyteczności publicznej oraz przemysłowych. 
1.3. Zakres stosowania ST 
Niniejsza ST jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.2., a objętych zamówieniem określonym w pkt. 1.8. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe 
wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz 
uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu przepisów BHP. 
1.4. Zakres robót objętych ST 
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności występujących przy montażu instalacji wodociągowych z 
tworzyw sztucznych, ich uzbrojenia i armatury. Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań 
odnośnie właściwości materiałów, wymagań w zakresie przygotowania i sposobów ich oceny, 
wymagań dotyczących wykonania instalacji oraz ich odbiorów. 
1.5. Określenia podstawowe, definicje 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4., a także zdefiniowanymi poniżej: 
Instalacja wodociągowa – instalację wodociągową stanowią układy połączonych przewodów, 
armatury i urządzeń, służące do zaopatrywania budynków w zimną i ciepłą wodę, spełniającą 
wymagania jakościowe określone w przepisach odrębnych dotyczących warunków, jakim powinna 
odpowiadać woda do spożycia przez ludzi. 
Instalacja wodociągowa wody zimnej – instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci 
wodociągowej rozpoczyna się bezpośrednio za zestawem wodomierza głównego, a instalacja zimnej 
wody pochodzącej z własnego ujęcia (studni) od urządzenia, za po-mocą którego jest pobierana 
woda z tego ujęcia. 
Instalacja wodociągowa wody ciepłej – instalacja ciepłej wody rozpoczyna się bezpośrednio za 
zaworem na zasileniu zimną wodą urządzenia do przygotowania ciepłej wody. 
Woda do picia – woda do picia to taka woda, która jest odpowiednia do spożywania przez ludzi i 
spełnia odpowiednie przepisy zgodne z dyrektywami EWG. 
Zestaw wodomierzowy – składa się z wodomierza oraz połączonych kształtek. 
Urządzenie zabezpieczające – urządzenie służące do ochrony jakości wody do picia, 
uniemożliwiające wtórne zanieczyszczenie wody (np. zawór antyskażeniowy, filtr). 
Armatura przepływowa instalacji wodociągowych – wszelkiego rodzaju zawory prze-znaczone 
do sterowania przepływem wody w instalacji wodociągowej. 
Armatura czerpalna – wszelkiego rodzaju urządzenia przeznaczone do poboru wody z instalacji wodociągowej. 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5. 
1.7. Dokumentacja robót montażowych instalacji wodociągowych 
Dokumentacja wykonania robót montażowych instalacji wodociągowych stanowi część składową 
dokumentacji budowy, której wykaz oraz podstawy prawne sporządzenia podano w ST „Wymagania 
ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6. 
Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 
(szczegółowej) wykonania i odbioru robót budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego 
zadania. 
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1.8. Nazwy i kody: 
Kody grup, klas lub kategorii robót wg CPV:Z godnie z dokumentacją projektową. 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania 
ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2 
Materiały stosowane do montażu instalacji wodociągowych będące w myśl Ustawy o wyrobach 
budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. materiałami budowlanymi (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z 
późniejszymi zmianami), wprowadzone do obrotu i stosowania w budownictwie na terytorium RP, 
powinny mieć odpowiednie oznakowanie (patrz ST „Wymagania ogólne”). 
Oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typ wyrobu, kraju po-chodzenia oraz 
daty produkcji. 
2.2. Rodzaje materiałów 
Wszystkie materiały do montażu instalacji wodociągowych powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
2.2.1. Materiały podstawowe 
– rury i kształtki z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) – PN-EN ISO 1452-1÷5, 
– rury i kształtki z polipropylenu (PP) – PN ISO 15874-1÷5, 
– rury i kształtki z polibutylenu (PB) – PN-EN ISO 15876-1÷5, 
– rury i kształtki z polietylenu (PE-X) – PN-EN ISO 15875-1÷5. 
2.2.2. Armatura sieci wodociągowej 
Armatura sieci wodociągowej (armatura przepływowa instalacji wodociągowej) musi spełniać warunki określone 
w następujących normach: 
PN-EN 200:2008, PN-EN 817:2008, PN-EN 111:2002, PN-EN 1286:2004, PN-EN 1287:2004, PN-EN 1489:2003, PN-
EN 1490:2004, PN-EN 1491:2004, PN-EN 1567:2004, PN-EN 12541:2005, PN-EN 15092:2008. 
2.2.3. Materiały pomocnicze: 
– taśma teflonowa albo włókno konopne i pasta uszczelniająca do uszczelniania połączeń, 
– kleje do wykonania połączeń klejonych, 
– papier ścierny do przygotowania powierzchni połączeń klejonych lub zgrzewanych, 
– korki do zabezpieczenia instalacji przed montażem armatury, 
2.3. Warunki przyjęcia materiałów instalacyjnych na budowę 
Materiały do wykonania instalacji wodociągowej mogą być przyjęte na budowę, jeżeli spełniają następujące 
warunki: 
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 
niniejszej ST, 
– są właściwie opakowane i oznakowane w sposób umożliwiający ich pełna identyfikację, 
– spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
– posiadają dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego stosowania oraz karty katalogowe 
lub firmowe wytyczne stosowania. 
Niedopuszczalne jest stosowane materiałów nieznanego pochodzenia. 
Przyjęcie materiałów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokołem 
przyjęcia materiałów. 
2.4. Warunki przechowywania materiałów 
Wszystkie materiały powinny być magazynowane i przechowywane zgodnie z instrukcją producenta. 
2.4.1. Składowanie rur i kształtek w wiązkach lub luzem 
Rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim działaniem 
promieniowania słonecznego i temperaturą niższą niż 0°C lub przekraczającą 40°C. 
Przy długotrwałym składowaniu (kilka miesięcy lub dłużej) rury powinny być chronione przed 
działaniem światła słonecznego przez przykrycie składu plandekami brezentowymi lub innym 
materiałem (np. folią nieprzeźroczystą z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Należy zapewnić 
cyrkulację powietrza pod powłoką ochronną aby rury nie nagrzewały się i nie ulegały deformacji. 
Oryginalnie zapakowane wiązki rur można składować po trzy, jedna na drugiej do wysokości 
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wiązek winny spoczywać na sobie, luźne rury lub niepełne wiązki 
można składować w stosach na równym podłożu, na podkładkach drewnianych o szerokości min. 10 
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cm, grubości min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny być z boku zabezpieczone przez 
drewniane wsporniki, zamocowane w odstępach co 1-2 m. Wysokość układania rur w stosy nie 
powinna przekraczać 7 warstw rur i 1,5 m wysokości. Rury o różnych średnicach winny być 
składowane odrębnie. 
Rury kielichowe układać kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielać przekładkami 
drewnianymi. 
2.4.2. Składowanie armatury 
Armaturę należy składować w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie niższej niż 0°C. W 
pomieszczeniach składowania nie powinny znajdować się związki chemiczne działające korodująco. 
Armaturę z tworzyw sztucznych należy przechowywać z dala od urządzeń grzewczych. 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3 
Do wykonania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość robót, zarówno w miejscach ich wykonania, jak też przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. Sprzęt używany do 
robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
inwestora. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez inwestora. 
Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podane zostały w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 
pkt 4 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu rur z tworzyw sztucznych 
Ze względu na specyficzne cechy rur należy spełnić następujące dodatkowe wymagania: 
– rury należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadającymi 
boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystające poza pojazd końce rur nie mogą 
być dłuższe niż 1 m, 
– jeżeli przewożone są luźno ułożone rury, to przy ich układaniu w stosy na samochodzie 
wysokość ładunku nie powinna przekraczać 1 m, 
– podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe 
części środków transportu jak śruby, łańcuchy, itp. Luźno układane rury powinny być 
zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuch 
spinający boczne ściany skrzyni samochodu, 
– podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmianą położenia. Platforma 
samochodu powinna być ustawiona w poziomie. 
Według istniejących zaleceń przewóz powinien odbywać się przy temperaturze otoczenia –5°C 
do +30°C. 
4.3. Wymagania dotyczące przewozu armatury 
Armaturę należy przewozić pakowaną w sposób zabezpieczający przed zanieczyszczeniem, 
uszkodzeniem mechanicznym i wpływami czynników atmosferycznych. 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podane zostały w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7,pkt5 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do montażu instalacji wodociągowej z tworzyw sztucznych należy: 
– wyznaczyć miejsca układania rur, kształtek i armatury, 
– wykonać otwory i obsadzić uchwyty, podpory i podwieszenia, 
– wykonać bruzdy w ścianach w przypadku układania w nich przewodów wodociągowych, 
– wykonać otwory w ścianach i stropach dla przejść przewodów wodociągowych. 
5.3. Montaż rurociągów 
Po wykonaniu czynności pomocniczych określonych w pkt. 5.2. należy przystąpić do właściwego 
montażu rur, kształtek i armatury. 
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Rurociągi z tworzyw sztucznych mogą być mocowane bezpośrednio na ścianach (na-tynkowe), w 
szachtach, w bruzdach ścian (podtynkowe) lub warstwach podłogowych w rurach osłonowych. 
Wszystkie przejścia rurociągów przez przegrody budowlane należy prowadzić w tulejach 
ochronnych z tworzywa sztucznego. Przestrzeń pomiędzy rurą i tuleją ochronną powinna być 
wypełniona szczeliwem elastycznym obojętnym chemicznie w stosunku do tworzywa, z którego jest 
wykonana rura. 
Tuleje ochronne powinny mieć średnicę wewnętrzną większą od średnicy zewnętrznej przewodu: 
– co najmniej o 2 cm przy przejściu przez przegrodę pionową, 
– co najmniej o 1 cm przy przejściu przez strop, 
oraz powinny być dłuższe niż grubość przegrody pionowej o około 2 cm z każdej strony, a przy 
przejściu przez strop powinny wystawać około 2 cm powyżej posadzki i około 1 cm poniżej tynku na 
stropie. W tulejach ochronnych nie powinny znajdować się żadne połączenia rur. 
Przewody wodociągowe z rur z tworzyw sztucznych powinny być prowadzone: 
– w odległości minimum 10 cm od rurociągów cieplnych (mierząc od powierzchni rur). W 
przypadku gdy odległość ta jest mniejsza należy zastosować izolację cieplną, 
– poniżej przewodów elektrycznych w odległości minimum 10 cm, 
– poniżej przewodów gazowych (wody ciepłej nieizolowanej w odległości conajmniej 10 cm), 
– w sposób umożliwiający wykonanie izolacji cieplnej. 
Przewody wodociągowe należy izolować gdy działanie dowolnego źródła ciepła mogłoby 
spowodować podwyższenie temperatury ścianki rurociągu powyżej +30°C, a także gdy są 
prowadzone przez pomieszczenia nieogrzewane lub o znacznej zawartości pary wodnej. 
Przewody powinny być prowadzone ze spadkiem zapewniającym możliwość odwodnienia 
instalacji w jednym lub kilku punktach oraz możliwość odpowietrzenia przez najwyżej położone 
punkty czerpalne. 
5.3.1. Układanie przewodów bezpośrednio na ścianach (natynkowe) 
Przewody wodociągowe układane bezpośrednio na ścianach (lub na wspornikach) należy 
zabezpieczyć przed wyboczeniem oraz przed zetknięciem z powierzchnią przegrody przez 
zastosowanie właściwych uchwytów i podpór. W przypadku ciepłej wody należy zastosować 
kompensację wydłużeń termicznych (w przypadku braku możliwości zastosowania 
samokompensacji). Przewody pionowe należy tak prowadzić, aby ich maksymalne odchylenie od 
pionu nie przekraczało 1 cm na jedną kondygnację. 
5.3.2. Układanie przewodów w szachtach instalacyjnych 
Poza zaleceniami podanymi w pkt. 5.3.1. należy: 
– przy montażu pionów z rur bez stabilizacji należy zwrócić uwagę, aby odgałęziony przewód miał 
możliwość ugięcia się na dostateczną długość (zgodnie z zaleceniami producenta rur), 
– przy montażu pionów z rur stabilizowanych można pominąć kompensacje, umiesz-czając 
obejmy punktu stałego bezpośrednio przy każdym rozgałęzieniu przewodu (odstępy między 
punktami stałymi nie powinny przekraczać 3 m), 
– zapewnić dostęp do wszystkich zaworów odcinających odgałęzienia. 
5.3.3. Układanie przewodów w bruzdach ścian (podtynkowe) lub warstwach podłogowych (w 
szlichcie betonowej) 
Przewody instalacji wodociągowej montowane w bruzdach ściennych lub warstwach podłogowych 
należy układać, w miarę możliwości, prostopadle lub równolegle do krawędzi przegród. Trasy 
przewodów należy zinwentaryzować w dokumentacji powykonawczej. 
Przewody w bruzdach należy układać w rurach osłonowych z tworzywa sztucznego. Dopuszcza 
się układanie w bruździe przewodu owiniętego tekturą falistą lub folią przy zapewnieniu wokół 
owinięcia przestrzeniu powietrznej. 
5.4. Połączenia rur i kształtek z tworzyw sztucznych 
Przed przystąpieniem do montażu rur i kształtek z tworzyw sztucznych należy dokonać oględzin tych 
materiałów. Powierzchnie rur i kształtek muszą być czyste, gładkie, po-zbawione porów, wgłębień i 
innych wad powierzchniowych w stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań odpowiednich 
norm podanych w pkt. 2.2.1. 
Połączenia rur i kształtek należy wykonać jako: 



STWiOR- branża sanitarna    158 
PRZEBUDOWA I REMONT BOISKA SPORTOWEGO  WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA SZATNIOWO-SANITARNEGO W RADZIMOWIE GÓRNYM  
(dz. nr 291, 292, 293/1 (jedn. ewid. 022505_2, Sulików;  Obr. 0006, Radzimów) 
w ramach zadania:  
MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO  WRAZ Z ZAPLECZEM SZATNIOWO-SANITARNYM W RADZIMOWIE GÓRNYM 

Wariant 1 – połączenie zgrzewane 
Połączenia zgrzewane mogą być doczołowe lub elektrooporowe: 
– zgrzewanie doczołowe, które polega na łączeniu rur i kształtek przez nagrzanie ich końcówek do 
właściwej temperatury i dociśnięcie, bez stosowania dodatkowego materiału, 
– zgrzewanie elektrooporowe charakteryzujące się tym, że kształtki polietylenowe (PE) zawierają 
jeden lub więcej integralnych elementów grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii 
elektrycznej w ciepło, w celu uzyskania połączenia zgrzewanego z bosym końcem lub rurą. 
Po zgrzaniu rur i kształtek na ich powierzchniach wewnętrznych i zewnętrznych nie powinny 
wystąpić wypływki stopionego materiału poza obrębem kształtek. Przy zgrzewaniu elektrooporowym 
żadna wypływka nie powinna powodować przemieszczenia drutu w kształtkach (elektrooporowych) 
co mogłoby spowodować zwarcie podczas łączenia. Na wewnętrznej powierzchni rur nie powinno 
wystąpić pofałdowanie 
Wariant 2 – połączenia mechaniczne zaciskowe 
Połączenia mechaniczne zaciskowe wykonuje się za pomocą złączek, które zaciskane są na 
końcówkach rur. Połączenia te mają zastosowanie w przewodach wodociągowych o średnicach do 
110 mm. 
Wariant 3 – połączenia kielichowe na wcisk 
Montaż połączeń kielichowych polega na wsunięciu (wciśnięciu) końca rury w kielich, z osadzoną 
uszczelką (pierścieniem elastomerowym), do określonej głębokości. Dopuszczalne jest stosowanie 
środka smarującego ułatwiającego wsuwanie. Należy zwrócić szczególną uwagę na osiowe 
wprowadzenie końca rury w kielich (PVC). 
Wariant 4 – połączenia klejone 
Połączenia klejone w montażu instalacji wodociągowych stosowane są dla rur i kształtek z PVC 
Powierzchnie łączonych elementów za pomocą kleju agresywnego muszą być czyste i odtłuszczone. 
Należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji producenta kleju. 
Pomieszczenie, w którym odbywa się klejenie musi być dobrze wietrzone oraz zabezpieczone 
przed otwartym ogniem z powodu tworzących się par rozpuszczalników. 
Rodzaj zastosowanych połączeń rur i kształtek powinien być zgodny z instrukcjami producentów 
tych materiałów. 
5.5. Połączenia z armaturą 
Przed przystąpieniem do montażu armatury należy dokonać oględzin jej powierzchni zewnętrznej i 
wewnętrznej. 
Powierzchnie powinny być gładkie, czyste, pozbawione porów, wgłębień i innych wad 
powierzchniowych w stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań norm określonych w pkt. 2.2.2. 
Armaturę na przewodach należy tak instalować, aby kierunek przepływu wody w 
przewodzie był zgodny z oznaczeniem na armaturze (dotyczy również wodomierza). Powinna 
ona być zamocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych zgodnie z projektem. 
Armatura spustowa powinna być instalowana w najniższych punktach instalacji 
umożliwiając jej opróżnienie z wody. Powinna być lokalizowana w miejscach łatwo 
dostępnych. W armaturze mieszającej i czerpalnej przewód ciepłej wody powinien być 
podłączony z lewej strony. 
Wysokość ustawienia armatury czerpalnej nad podłogą lub przyborem należy wykonać zgodnie z 
wymaganiami określonymi w WTWiO dla instalacji wodociągowych (zeszyt nr 7 COBRTI INSTAL). 
Zastosowanie rodzajów połączeń armatury z instalacją należy wykonać przestrzegając instrukcji 
wydanych przez producentów określonych materiałów. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”, pkt 6 
6.2. Kontrolę wykonania instalacji wodociągowych z tworzyw sztucznych należy przeprowadzić zgodnie z 
zaleceniami określonymi w WTWiO „Instalacji wodociągowych” (zeszyt nr 7) 
Są to badania wstępne polegające na pulsacyjnym podnoszeniu ciśnienia w instalacji do wartości 
ciśnienia próbnego (3-krotnie) i obserwacji tej instalacji. W przypadku braku przecieków i roszenia 
oraz spadku ciśnienia (może wystąpić wyłącznie spowodowane elastycznością przewodów z 
tworzyw sztucznych) obserwuje się instalację jeszcze ½ godziny, jeżeli w dalszym ciągu nie 
występują przecieki i roszenie oraz spadek ciśnienia nie większy niż 0,6 bara, przystępuje się do 
badania głównego. 
Badanie główne polega na podniesieniu ciśnienia do wartości ciśnienia próbnego i obserwacji 
instalacji przez 2 godziny. Jeżeli badanie główne zostało zakończone wynikiem pozytywnym – 
brak przecieków i roszenia oraz spadek ciśnienia nie większy niż 0,2 bara – to uznaje się, że 
instalacja wodociągowa została wykonana w sposób prawidłowy, chyba że wymagane są 
jeszcze badania uzupełniające przez producenta przewodów z tworzyw sztucznych. Wartość 
ciśnienia próbnego należy przyjąć zgodnie z określoną w dokumentacji technicznej i WTWiO. 
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Badanie szczelności instalacji możemy również przeprowadzić sprężonym powietrzem 
(zgodnie z pkt. 11.3.4. zeszytu nr 7 WTWiO). 
Warunkiem uznania wyników badania sprężonym powietrzem za pozytywne, jest brak spadku 
ciśnienia na manometrze podczas badania. Jednakże jest to badanie dość niebezpieczne i należy 
ściśle przestrzegać wymogów określonych w ww. pkt. WTWiO. 
Dla instalacji ciepłej wody, po wykonaniu badań szczelności wodą zimną z wynikiem pozytywnym, 
należy dodatkowo przeprowadzić badanie szczelności wodą o temp. 60°C, przy ciśnieniu roboczym. 
Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół (Załącznik nr 1). 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne”, pkt 7 
7.2. Jednostki i zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i dołączonymi do niej ST (szczegółowymi), w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
● Długość rurociągów: 
– należy liczyć od końcówki ostatniego łącznika w podejściu do wodomierza (od strony 
instalacji) bądź od zaworu odcinającego na wprowadzeniu rurociągów do budynków (w 
przypadkach, gdy wodomierz jest na zewnątrz budynku) – do końcówki podejścia do 
poszczególnych punktów czerpania wody, 
– oblicza się w metrach ich długości osiowej, wyodrębniając ilości rurociągów w zależności od 
rodzajów rur i ich średnic oraz rodzajów połączeń bez odliczania długości łączników oraz 
armatury łączonych na gwint, nie wlicza się natomiast do długości rurociągów armatury 
kołnierzowej, 
– podejścia do urządzeń i armatury wlicza się do ogólnej długości rurociągów, a niezależnie od 
tego do przedmiaru wprowadza się liczbę podejść według średnic rurociągów i rodzajów 
podejść. Przy ustalaniu liczby podejść należy odrębnie liczyć podejścia wody zimnej, odrębnie 
– wody ciepłej, 
– długość rurociągów w obejściach elementów konstrukcyjnych wlicza się do ogólnej długości 
rurociągów, 
– długość rurociągów w kompensatorach wlicza się do ogólnej długości rurociągów. 
● Elementy i urządzenia instalacji, jak zawory, baterie, wodomierze, liczy się w sztukach lub 
kompletach. 
● Próbę szczelności ustala się dla całkowitej długości rur instalacji z uwzględnieniem podziału 
według średnic oraz rodzajów budynków. 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”, 
pkt 8 
8.2. Zakres badań odbiorczych 
8.2.1. Badania przy odbiorze instalacji wodociągowej należy przeprowadzić zgodnie z ustaleniami podanymi w 
pkt. 10 i pkt. 11 WTWiO „Instalacji wodociągowych”. 
Zakres badań odbiorczych należy dostosować do rodzaju i wielkości instalacji wodociągowej. 
Szczegółowy zakres badań odbiorczych powinien zostać ustalony w umowie pomiędzy inwestorem i 
wykonawcą z tym, że powinny one objąć co najmniej badania odbiorcze szczelności, zabezpieczenia 
instalacji wodociągowej wody ciepłej przed prze-kroczeniem granicznych wartości ciśnienia i 
temperatury, zabezpieczenia przed możliwością pogorszenia jakości wody wodociągowej w instalacji 
oraz zmianami skracającymi trwałość instalacji, zabezpieczenia instalacji wodociągowej przed 
możliwością przepływów zwrotnych. Zakres tych badań określony został w pkt. 11 WTWiO. 
Podczas dokonywania badań odbiorczych należy wykonywać pomiary: 
– temperatury wody za pomocą termometrów zapewniających dokładność odczytu ±0,5 C, 
– spadków ciśnienia wody w instalacji za pomocą manometrów różnicowych zapewniających 
dokładność odczytu nie mniejszą niż 10 Pa. 
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8.2.2. Odbiór robót poprzedzających wykonanie instalacji wodociągowej 
Odbiór robót poprzedzających wykonanie instalacji tzw. odbiór międzyoperacyjny należy 
przeprowadzić dla robót przykładowo wyszczególnionych w pkt. 5.2. 
Z przeprowadzonego odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół odbioru (Załącznik 2). 
 
 
8.2.3. Odbiór techniczny częściowy instalacji wodociągowej 
Odbiór techniczny częściowy dotyczy części instalacji do których zanika dostęp w miarę postępu 
robót. Dotyczy on na przykład: przewodów ułożonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach 
lub zamykanych kanałach nieprzełazowych, przewodów układanych w rurach osłonowych w 
warstwach podłogi, uszczelnień przejść przez przegrody budowlane, których sprawdzenie będzie 
niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru technicznego końcowego. 
Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru techniczne-go 
końcowego jednak bez oceny prawidłowości pracy instalacji. 
W ramach odbioru częściowego należy: 
– sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie z dokumentacją 
projektową oraz dołączonymi do niej specyfikacjami technicznymi (szczegółowymi), 
– sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami określonymi w 
odpowiednich punktach WTWiO, 
– przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze. 
Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe 
wykonanie robót (Załącznik 3) oraz dołączyć wyniki niezbędnych badań odbiorczych. W protokole 
należy jednoznacznie zidentyfikować lokalizację odcinków instalacji, które były objęte odbiorem 
częściowym. 
8.2.4. Odbiór techniczny końcowy instalacji wodociągowej 
Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po: 
– zakończeniu wszystkich robót montażowych, łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej, 
– wypłukaniu, dezynfekcji i napełnieniu instalacji wodą, 
– dokonaniu badań odbiorczych częściowych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem 
pozytywnym. 
W ramach odbioru końcowego należy: 
– uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi (szczegółowymi) i WTWiO, 
 – sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w odpowiednich punktach 

WTWiO, 
 – sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych, 
 – sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych. 
Z odbioru technicznego końcowego należy sporządzić protokół (Załącznik 4). 
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”, 
pkt 9 
9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie robót montażowych instalacji wodociągowych z tworzyw sztucznych może być dokonane jednorazowo 
po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu 
odbiorów częściowych robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu 
odbioru końcowego. 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1. Normy 
 PN-EN 111:2002 Armatura sanitarna – Baterie termostatyczne (PN10) Ogólne wymagania techniczne. 
 PN-EN 12541:2005 Armatura sanitarna – Ciśnieniowe zawory spłukujące do misek ustępowych i samoczynnie 

zamykane zawory spłukujące do pisuarów. 
 PN-EN 1286:2004 Baterie mechaniczne niskociśnieniowe – Ogólne wymagania techniczne. 
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 PN-EN 1287:2004 Baterie termostatyczne niskociśnieniowe – Ogólne wymagania techniczne. 
 PN-EN ISO 1452-1:2010 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do 

ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji układanej pod ziemią i nad ziemią – Nieplastyfikowany poli(chlorek 
winylu) (PVC-U) – Część 1: Wymagania ogólne. 

 PN-EN ISO 1452-2:2010 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do 
ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji układanej pod ziemią i nad ziemią – Nieplastyfikowany poli(chlorek 
winylu) (PVC-U) – Część 2: Rury. 

 PN-EN ISO 1452-3:2010 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do 
ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji układanej pod ziemią i nad ziemią – Nieplastyfikowany poli(chlorek 
winylu) (PVC-U) – Część 3: Kształtki. 

 PN-EN ISO 1452-4:2011 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do 
ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji układanej pod ziemią i nad ziemią – Nieplastyfikowany poli(chlorek 
winylu) (PVC-U) – Część 4: Armatura.  

 PN-EN ISO 1452-5:2011 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do 
ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji układanej pod ziemią i nad ziemią – Nieplastyfikowany poli(chlorek 
winylu) (PVC-U) – Część 5: Przydatność systemu do stosowania. 

 PN-ENV 1452-6:2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody – 
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) – Część 6: Zalecenia dotyczące wykonania instalacji. 

 PN-ENV 1452-7:2007 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody – 
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) – Część 7: Zalecenia do oceny zgodności. 

 PN-EN 14814:2008 Kleje do systemów przewodów rurowych z termoplastycznych tworzyw sztucznych do 
przesyłania płynów pod ciśnieniem – Wymagania. 

 PN-EN 1489:2003 Armatura w budynkach – Zawory bezpieczeństwa – Badania i wymagania. 
 PN-EN 1490:2004 Armatura w budynkach – Zespolone zawory nadmiarowe temperaturowo-ciśnieniowe – 

Badania i wymagania. 
 PN-EN 1491:2004 Armatura w budynkach – Zawory rozprężne – Badania i wymagania. 
 PN-EN 15092:2008 Zawory w budynkach – Zawory mieszające na zasilaniu instalacji ciepłej wody – Badania i 

wymagania. 
 PN-EN 1567:2004 Armatura w budynkach – Zawory redukcyjne i zespolone zawory redukcyjne ciśnienia wody 

–Wymagania i badania. 
 PN-EN ISO 15874-1:2005/ A1:2008 Systemy przewodów rurowych do instalacji ciepłej i zimnej wody. 

Polipropylen (PP). Część 1: Wymagania ogólne. 
 PN-EN ISO 15874-2:2005/ A1:2008 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i 

zimnej wody. Polipropylen (PP). Część 2: Rury. 
 PN-EN ISO 15874-3:2005 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i zimnej 

wody. Polipropylen (PP). Część 3: Kształtki. 
 PN-EN ISO 15874-5:2005 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i zimnej 

wody. Polipropylen (PP). Część 5: Przydatność do stosowania w systemie. 
 PN-EN ISO 15875-1:2005 PN-EN ISO 15875 1:2005/A1:2008 Systemy przewodów rurowych z tworzyw 

sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej – Usieciowany polietylen (PE-X) – Część 1: Wymagania ogólne. 
PN-EN ISO 15875-2:2005 PN-EN ISO 15875 2:2005/A1:2008 Systemy przewodów rurowych z tworzyw 
sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej – Usieciowany polietylen (PE-X) Część 2: Rury. 

 PN-EN ISO 15875-3:2005 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepłej i 
zimnej – Usieciowany polietylen (PE-X) Część 3: Kształtki. 

 PN-EN ISO 15875-5:2005 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepłej i 
zimnej – Usieciowany polietylen (PE-X) Część 5: Przydatność systemu do stosowania. 

 PN-EN ISO 15876-1:2009 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i zimnej 
wody. Polibutylen (PB). Część 1: Wymagania ogólne. 

 PN-EN ISO 15876-2:2009 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i zimnej 
wody. Polibutylen (PB). Część 2: Rury. 

 PN-EN ISO 15876-3:2009 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i zimnej 
wody. Polibutylen (PB). Część 3: Kształtki. 
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 PN-EN ISO 15876-5:2009 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i zimnej 
wody. Polibutylen (PB). Część 5: Przydatność do stosowania w systemie. 

 PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągowych i ogólne 
wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczeniu przez przepływ zwrotny. 

 PN-EN 200:2008 Armatura sanitarna – Zawory wypływowe i baterie mieszające do systemów zasilania wodę 
typu 1 i typu 2 – Ogólne wymagania techniczne. 

 PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej – Wymagania.  
 PN-M-54901.03:1992 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych – Łączniki. 
 PN-M-54901.04:1992 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych – Nakrętki do łączników. 
 PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodo-ciągowych do przesyłu wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Część 1: Postanowienia ogólne. 
 PN-EN 806-4:2010 Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodo-ciągowych do przesyłu wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Część 4: Instalacje. 
 PN-EN 817:2008 Armatura sanitarna – Baterie mechaniczne (PN10) – Ogólne wymagania techniczne. 
 PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury ciśnieniowe z polipropylenu PP-H, PP-B i PP-R. 
 10.2. Ustawy 
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z 

późn. zm.). 
 Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. 

zm.). 
 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. – o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747). 
10.3. Rozporządzenia 
 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zmianami). 
10.4. Inne dokumenty, instrukcje 
 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociągowych – zeszyt 7 – COBRTI 

INSTAL. 
 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych – Polska 

Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji. 
 Instrukcja Projektowa, Montażu i Układania Rur PVC-U i PE – GAMRAT. 
 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 

45000000-7. Wydanie 3, OWEOB Promocja – 2011 r. 
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S.04- INSTALACJE KANALIZACYJNE Z RUR Z TWORZYW SZTUCZNYCH  

 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 
Zgodnie z dokumentacją projektową. 
1.2. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach 
mieszkalnych, użyteczności publicznej oraz przemysłowych. 
1.3. Zakres stosowania ST 
Niniejsza ST jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.2., a objętych zamówieniem określonym w pkt. 1.8. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe 
wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz 
uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu przepisów BHP. 
1.4. Zakres robót objętych ST 
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności występujących przy montażu instalacji kanalizacyjnych z 
tworzyw sztucznych, ich uzbrojenia oraz montażu przyborów i urządzeń. Przedmiotem opracowania 
jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań w zakresie przygotowania i 
sposobów ich oceny, wymagań dotyczących wykonania instalacji oraz ich odbiorów. 
1.5. Określenia podstawowe, definicje 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4. 
Instalację kanalizacyjną stanowi układ połączonych przewodów wraz z urządzeniami, przyborami i 
wpustami odprowadzającymi ścieki do przyłącza kanalizacyjnego, przydomowej oczyszczalni 
ścieków lub zbiornika bezodpływowego. 
Przybór sanitarny – urządzenie służące do odbierania i odprowadzania zanieczyszczeń płynnych 
powstałych w wyniku działalności higieniczno-sanitarnych i gospodarczych. 
Podejście – przewód łączący przybór sanitarny lub urządzenie z przewodem spustowym lub 
przewodem odpływowym. 
Rura wywiewna – przedłużenie pionu kanalizacyjnego, stanowiące zakończenie pionu i mające 
połączenie z atmosferą. 
Przewód spustowy (pion) – przewód służący do odprowadzania ścieków z podejść 
kanalizacyjnych, rynien lub wpustów deszczowych do przewodu odpływowego. 
Przewód odpływowy (poziom) – przewód służący do odprowadzania ścieków z pionów do 
przykanalika lub innego odbiornika. 
Wpust – urządzenie służące do zbierania ścieków z powierzchni odwadnianych i odprowadzania ich 
do instalacji kanalizacyjnej. 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, postanowieniami zawartymi w WTWiO dla instalacji kanalizacyjnych, specyfikacją 
techniczną (szczegółową) i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuką budowlaną. Ogólne 
wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5. 
1.7. Dokumentacja robót montażowych instalacji kanalizacyjnych 
Dokumentacja wykonania robót montażowych instalacji kanalizacyjnych stanowi część składową 
dokumentacji budowy, której wykaz oraz podstawy prawne sporządzenia podano w ST „Wymagania 
ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6. 
1.8. Nazwy i kody: 
Kody grup, klas lub kategorii robót wg CPV: Zgodnie z dokumentacją projektową. 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
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2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania 
ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2 
Materiały stosowane do montażu instalacji kanalizacyjnych będące w myśl Ustawy o wyrobach 
budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. materiałami budowlanymi (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z 
późniejszymi zmianami), wprowadzone do obrotu i stosowania w budownictwie na terytorium RP, 
powinny mieć odpowiednie oznakowanie (patrz ST „Wymagania ogólne”). 
Oznakowanie powinno umożliwić identyfikację producenta i typ wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty 
produkcji. 
2.2. Rodzaje materiałów 
Wszystkie materiały do montażu instalacji kanalizacyjnych powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
2.2.1. Materiały podstawowe 
– rury i kształtki z niezmiękczonego polichlorku winylu – PN-EN 1329-1:2001, PN-ENV 
1329-2:2002(U), 
– rury i kształtki z polipropylenu – PN-EN 1451-1:2001, PN-ENV 1451-2:2007, 
– rury i kształtki z polietylenu – PN-EN 1519-1:2002, PN-ENV 1519-2:2002(U). 
2.2.2. Przybory i urządzenia 
Przybory i urządzenia oraz uzbrojenie przewodów kanalizacyjnych muszą spełniać wymagania określone w 
odpowiednich normach: PN-EN 997:2005/A1:2009, PN-EN 1253-1:2005, PN-B 12635:1981, PN-EN 14296:2007, 
PN-EN 14516+A1:2010, PN-EN 14527+A1:2010, PN-B-75704.01.1986. 
2.2.3. Materiały pomocnicze: 
– sznur konopny surowy i smołowany, 
– włókno konopne i pasta uszczelniająca, 
– kleje do wykonania połączeń klejonych, 
– papier ścierny do przygotowania powierzchni połączeń klejonych, 
– korki do zabezpieczenia instalacji przed montażem urządzeń, 
2.3. Warunki przyjęcia materiałów instalacyjnych na budowę 
Materiały do wykonania instalacji kanalizacyjnej mogą być przyjęte na budowę, jeżeli spełniają 
następujące warunki: 
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 
niniejszej ST, 
– są właściwie opakowane i oznakowane w sposób umożliwiający ich pełna identyfikację, 
– spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
– posiadają dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego stosowania oraz karty katalogowe 
lub firmowe wytyczne stosowania. 
Niedopuszczalne jest stosowane materiałów nieznanego pochodzenia. 
Przyjęcie materiałów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokołem 
przyjęcia materiałów. 
2.4. Warunki przechowywania materiałów 
Wszystkie materiały powinny być magazynowane i przechowywane zgodnie z instrukcją producenta. 
2.4.1. Składowanie rur i kształtek w wiązkach lub luzem 
Rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim działaniem 
promieniowania słonecznego i temperaturą niższą niż 0°C lub przekraczającą 40°C. 
Przy długotrwałym składowaniu (kilka miesięcy lub dłużej) rury powinny być chronione przed działaniem światła 
słonecznego przez przykrycie składu plandekami brezentowymi lub innym 
materiałem (np. folią nieprzeźroczystą z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Należy zapewnić 
cyrkulację powietrza pod powłoką ochronną aby rury nie nagrzewały się i nie ulegały deformacji. 
Oryginalnie zapakowane wiązki rur można składować po trzy, jedna na drugiej do wysokości 
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wiązek winny spoczywać na sobie, luźne rury lub niepełne wiązki 
można składować w stosach na równym podłożu, na podkładkach drewnianych o szerokości min. 10 
cm, grubości min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny być z boku zabezpieczone przez 
drewniane wsporniki, zamocowane w odstępach co 1-2 m. Wysokość układania rur w stosy nie 
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powinna przekraczać 7 warstw rur i 1,5 m wysokości. Rury o różnych średnicach winny być 
składowane odrębnie. 
Rury kielichowe układać kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielać przekładkami 
drewnianymi. 
2.4.2. Składowanie urządzeń 
Urządzenia sanitarne żeliwne, porcelanowe, kamionkowe i blaszane składować należy w 
magazynach zamkniętych lub pod wiatami. Urządzenia sanitarne z tworzyw sztucznych należy 
przechowywać w magazynach zamkniętych, w których temperatura nie spada poniżej 0°C. 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane zostały w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 
3 
Do wykonania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość robót, zarówno w miejscach ich wykonania, jak też przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. Sprzęt używany do 
robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
inwestora. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez inwestora. 
Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podane zostały w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 
pkt 4 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu rur z tworzyw sztucznych 
Ze względu na specyficzne cechy rur należy spełnić następujące dodatkowe wymagania: 
– rury należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadającymi 
boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystające poza pojazd końce rur nie mogą być 
dłuższe niż 1 m, 
– jeżeli przewożone są luźno ułożone rury, to przy ich układaniu w stosy na samochodzie wysokość 
ładunku nie powinna przekraczać 1 m, 
– podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe części 
środków transportu jak śruby, łańcuchy, itp. Luźno układane rury powinny być zabezpieczone 
przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuch spinający boczne 
ściany skrzyni samochodu, 
– podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmianą położenia. Platforma 
samochodu powinna być ustawiona w poziomie. 
Według zaleceń producentów przewóz powinien odbywać się przy temperaturze otoczenia 0°C 
do +30°C. 
4.3. Wymagania dotyczące przewozu przyborów i urządzeń 
Przybory i urządzenia należy przewozić w sposób zabezpieczający przed ich zanieczyszczeniem, 
uszkodzeniem mechanicznym i wpływami czynników atmosferycznych. 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podane zostały w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7, pkt 5 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do montażu instalacji kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych należy: 
– wyznaczyć miejsca układania (montażu) rur i kształtek, 
– wykonać otwory i obsadzić uchwyty, podpory i podwieszenia, 
– wykonać bruzdy w ścianach w przypadku układania w nich przewodów kanalizacyjnych, 
– wykonać otwory w ścianach i stropach dla przejść przewodów kanalizacyjnych. 
5.3. Montaż rurociągów 
Po wykonaniu czynności pomocniczych określonych w pkt. 5.2. należy przystąpić do właściwego montażu rur i 
kształtek oraz przyborów i urządzeń.  
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Rurociągi kanalizacyjne należy mocować za pomocą uchwytów lub wsporników w sposób 
zapewniający odizolowanie ich od przegród budowlanych, celem ograniczenia rozprzestrzeniania się 
drgań i hałasów. 
Przewody pod podłogą w ziemi należy układać na podsypce piaskowej równolegle lub 
prostopadle do fundamentów budynku. Przewody z rur kielichowych powinny mieć kielichy ułożone 
przeciwnie do kierunku przepływu ścieków. 
Przy przejściach przewodów przez ściany i stropy należy zastosować tuleje ochronne wypełnione 
materiałem uszczelniającym. 
Średnica tulei powinna być większa o około 5 cm od średnicy przewodu. 
Przewodów kanalizacyjnych nie należy prowadzić nad przewodami instalacji wody ciepłej i zimnej, 
ogrzewczej, gazowej i elektrycznej (minimalna odległość od tych przewodów wynosi 0,1 m). 
Przewody prowadzone w bruzdach powinny być zabezpieczone przed tarciem o ścianę bruzdy np. 
przez owinięcie tekturą falistą. 
5.4. Połączenia rur i kształtek z tworzyw sztucznych 
Przed przystąpieniem do montażu rur i kształtek z tworzyw sztucznych należy dokonać oględzin tych 
materiałów. Powierzchnie rur i kształtek muszą być czyste, gładkie, pozbawione porów, wgłębień i 
innych wad powierzchniowych w stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań odpowiednich 
norm podanych w pkt. 2.2.1. 
Wariant 1 Połączenia rur i kształtek należy wykonać jako połączenie zgrzewane 
Połączenia zgrzewane mogą być doczołowe lub elektrooporowe: 
– zgrzewanie doczołowe, które polega na łączeniu rur i kształtek przez nagrzanie ich końcówek do 
właściwej temperatury i dociśnięcie, bez stosowania dodatkowego materiału, 
– zgrzewanie elektrooporowe charakteryzujące się tym, że kształtki polietylenowe (PE) zawierają 
jeden lub więcej integralnych elementów grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii 
elektrycznej w ciepło, w celu uzyskania połączenia zgrzewanego z bosym końcem lub rurą. 
Po zgrzaniu rur i kształtek na ich powierzchniach wewnętrznych i zewnętrznych nie powinny 
wystąpić wypływki stopionego materiału poza obrębem kształtek. Przy zgrzewaniu elektrooporowym 
żadna wypływka nie powinna powodować przemieszczenia drutu w kształtkach elektrooporowych co 
mogłoby spowodować zwarcie podczas łączenia. Na wewnętrznej powierzchni rur nie powinno 
wystąpić pofałdowanie. 
Wariant 2 Połączenia kielichowe na wcisk 
Montaż połączeń kielichowych polega na wsunięciu (wciśnięciu) końca rury w kielich, z osadzoną 
uszczelką (pierścieniem elastomerowym), do określonej głębokości. Dopuszczalne jest stosowanie 
środka smarującego ułatwiającego wsuwanie. Należy zwrócić szczególną uwagę na osiowe 
wprowadzenie końca rury w kielich. 
Wariant 3 Połączenia klejone 
Połączenia klejone w montażu instalacji kanalizacyjnych stosowane są dla rur i kształtek z PVC-U. 
Powierzchnie elementów łączonych za pomocą kleju agresywnego muszą być czyste i odtłuszczone. 
Należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji producenta kleju. 
Pomieszczenie, w którym odbywa się klejenie musi być dobrze wietrzone oraz zabezpieczone 
przed otwartym ogniem z powodu tworzących się par rozpuszczalników. 
Rodzaj zastosowanych połączeń rur i kształtek powinien być zgodny z instrukcjami producentów 
tych materiałów. 
5.5. Połączenia z przyborami i urządzeniami 
Przed przystąpieniem do montażu przyborów i urządzeń należy dokonać oględzin ich powierzchni. 
Powierzchnie powinny być gładkie, czyste, bez uszkodzeń i innych wad powierzchniowych w 
stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań norm określonych w pkt. 2.2.2. 
Montaż przyborów i urządzeń należy wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w WTWiO 
„Instalacji kanalizacyjnych”, odpowiednich normach oraz instrukcjach wydanych przez producentów 
określonych przyborów i urządzeń. 
Wysokość ustawienia przyborów sanitarnych od podłogi do górnej krawędzi przyboru powinna 
być następująca: 
– umywalka 0,75-0,80 m 
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– umywalka w przedszkolu 0,60 m 
– zlew 0,50-0,60 m 
– zlewozmywak do pracy stojącej 0,85-0,90 m 
– zlewozmywak do pracy siedzącej 0,75 m 
– pisuar dla dorosłych 0,65 m 
– miska ustępowa wisząca 0,40 m. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podane zostały w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6 
6.2. Kontrolę wykonania instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych należy przeprowadzić zgodnie z 
zaleceniami określonymi w WTWiO „Instalacji kanalizacyjnyche” (zeszyt nr 12) 
Badanie szczelności instalacji powinno być wykonane przed zakryciem bruzd i kanałów. 
Pionowe wewnętrzne przewody deszczowe należy poddawać próbie na szczelność przez 
zalanie ich wodą na całej wysokości (do poziomu dachu). 
Szczelność podejść i pionów odprowadzających ścieki bytowe bada się obserwując 
swobodny przepływ wody odprowadzanej z losowo wybranych przyborów sanitarnych. 
Przewody odpływowe należy napełnić wodą do poziomu powyżej kolana łączącego te 
przewody z pionem. 
Jeżeli przewody kanalizacyjne i ich połączenia nie wykazują przecieków to wynik badania 
szczelności należy uznać za pozytywny. 
Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół badania szczelności (Załącznik 1). 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podane zostały w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7 
7.2. Jednostki i zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i dołączonymi do niej ST (szczegółowymi) w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
● Długość rurociągów kanalizacyjnych należy obliczać w m, wyodrębniając ilości rurociągów w 
zależności od rodzajów rur, ich średnic oraz rodzajów połączeń, bez odliczania kształtek, Do 
długości rurociągów nie wlicza się zasuw burzowych, czyszczaków, rur wywiewnych i innych 
elementów. 
● Zwężki wlicza się do rurociągów o większej średnicy. 
● Liczbę podejść odpływowych od urządzeń (przyborów) kanalizacyjnych oblicza się w sztukach 
według rodzajów podejść i średnic odpływu z danego urządzenia. Długość rurociągów w 
podejściach wlicza się do ogólnej długości rurociągów. Nie uwzględnia się natomiast podejść do 
urządzeń (przyborów), stanowiących komplet urządzeń łączonych szeregowo, jak umywalki i 
pisuary. 
● Uzbrojenie rurociągów – wpusty, syfony, czyszczaki, tłuszczowniki, zasuwy oblicza się w 
sztukach z podaniem rodzaju materiału i średnicy. 
● Przybory – zlewy, umywalki, wanny, brodziki, ustępy itp. – oblicza się w sztukach lub kompletach 
z podaniem rodzaju i typu urządzenia. 
● Rury wywiewne, rury deszczowe, osadniki, piaskowniki oblicza się w sztukach z podaniem 
rodzaju materiału i średnicy. 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8 
8.2. Zakres badań odbiorczych 
Badania przy odbiorze instalacji kanalizacyjnej należy przeprowadzić zgodnie z ustaleniami 
podanymi w pkt. 11 i 12 WTWiO „Instalacji kanalizacyjnych” (zeszyt nr 12). 
Szczegółowy zakres badań odbiorczych należy ustalić w umowie pomiędzy inwestorem i 
wykonawcą robót. Badania te powinny objąć co najmniej sprawdzenie szczelności, zabezpieczenie 
przed przepływem zwrotnym oraz poziomu hałasu. 
8.2.1. Odbiory międzyoperacyjne 
Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają: 
– przebieg tras kanalizacyjnych, 
– szczelność połączeń, 
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– sposób prowadzenia przewodów poziomych i pionowych, 
– lokalizacja przyborów i urządzeń. 
Z przeprowadzonego odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół odbioru 
technicznego – częściowego (Załącznik 2). 
8.2.2. Odbiór częściowy instalacji kanalizacyjnej 
Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy urządzeń, które zanikają w wyniku postępu 
robót, jak np. wykonanie bruzd, przebić, wykopów oraz inne, których sprawdzenie jest utrudnione 
bądź niemożliwe w fazie odbioru końcowego. 
Z przeprowadzonego odbioru częściowego należy sporządzić protokół odbioru technicznego – 
częściowego (Załącznik 3) oraz dołączyć wyniki badań odbiorczych. W protokole należy 
jednoznacznie zidentyfikować lokalizację odcinków instalacji, które były objęte odbiorem 
częściowym. 
8.2.3. Odbiór końcowy instalacji kanalizacyjnej 
Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru końcowego po zakończeniu wszystkich robót 
montażowych oraz dokonaniu badań odbiorczych częściowych, z których wszystkie zakończyły się 
wynikiem pozytywnym. 
W ramach odbioru końcowego należy sprawdzić w szczególności: 
– użycie właściwych materiałów i elementów urządzeń, 
– prawidłowość wykonania połączeń, 
– wielkość spadków przewodów, 
– odległości przewodów od przegród budowlanych i innych instalacji, 
– prawidłowość wykonania uchwytów (podpór) przewodów oraz odległości między uchwytami 
(podporami), 
– prawidłowość zainstalowania przyborów i urządzeń, 
– protokoły odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych, 
– protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych, 
– zgodność wykonanej instalacji z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi 
(szczegółowymi), WTWiO, odpowiednimi normami oraz instrukcjami producentów materiałów, 
przyborów i urządzeń. 
Z odbioru końcowego należy sporządzić protokół odbioru technicznego – końcowego (Załącznik 4). 
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 
pkt 9 
9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie robót montażowych instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych może być dokonane 
jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi 
w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót.  
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu 
odbioru końcowego. 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1. Normy 
 PN-EN 31:2000 Umywalki na postumencie – Wymiary przyłączeniowe. 
 PN-EN 32:2000 Umywalki wiszące – Wymiary przyłączeniowe. 
 PN-EN 35:2001 PN-EN 36:2000 PN-EN 36:2000/Ap1:2003 Bidety stojące zasilane od góry – Wymiary 

przyłączeniowe. 
 PN-EN 80:2002 Pisuary naścienne – Wymiary przyłączeniowe. 
 PN-EN 111:2004 Wiszące umywalki do mycia rąk – Wymiary przyłączeniowe. 
 PN-EN 198:2008 Urządzenia sanitarne – Wanny wykonane z wylewanych płyt z usieciowanego tworzywa 

akrylowego – Wymagania i metody badań (oryg.) 
 PN-EN 232:2005 Wanny kąpielowe – Wymiary przyłączeniowe. 
 PN-EN 251:2005 PN-EN 251:2005/Ap1:2006 Brodziki podprysznicowe – Wymiary przyłączeniowe. 
 PN-EN 695:2005 Zlewozmywaki kuchenne – Wymiary przyłączeniowe. 
 PN-EN 997:2005 PN-EN 997:2005/A1:2009 Miski ustępowe z integralnym zamknięciem wodnym. 
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w ramach zadania:  
MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO  WRAZ Z ZAPLECZEM SZATNIOWO-SANITARNYM W RADZIMOWIE GÓRNYM 

 PN-EN 1253-1:2005 Wypusty ściekowe w budynkach – Część 1: Wymagania. 
 PN-EN 1253-5:2005 Wypusty ściekowe w budynkach – Część 5: Wypusty ściekowe z oddzielaniem cieczy 

lekkich. 
 PN-B-12635:1981 Wyroby sanitarne ceramiczne – Miski ustępowe. 
 PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o 

niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli – Niezmiękczony polichlorek winylu (PVC-U). 
Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu. 

 PN-ENV 1329-2:2002(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 
do odprowadzenia nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji 
budowli. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Część 2: Zalecenia dotyczące oceny 
zgodności. 

 1451-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i 
wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Polipropylen (PP). Część 1: Wymagania 
dotyczące rur, kształtek i systemu. 

 PN-ENV 1451-2:2007(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzenia nieczystości i 
ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji 
budowli. Polipropylen (PP). Część 2: Zalecenia do oceny zgodności. 

 1519-1:2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o 
niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Polietylen (PE). Część 1: Wymagania dotyczące 
rur, kształtek i systemu. 

 PN-ENV 1519-2:2002(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzenia nieczystości i 
ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Polietylen (PE). Część 2: Zalecenia 
dotyczące oceny zgodności. 

10.2. Ustawy 
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z 

późn. zm.). 
 Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. 

zm.). 
 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. – o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z późn. zm.). 
10.3. Inne dokumenty i instrukcje 
 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych – Polska 

Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji. 
 Instrukcja Projektowania, Montażu i Układania Rur PVC-U i PE – GAMRAT. 
 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 

45000000-7. Wydanie 3, OWEOB Promocja – 2011 r. 
 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Kanalizacyjnych – zeszyt 12 – COBRTI 

INSTAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


