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Nazwa obiektu : Budowa budynku przedszkola wraz z infrastrukturą techniczną  
Inwestor : Gmina Ozimek  

ul. ks. J. Dzierżona 4b, 46-040 Ozimek 

Lokalizacja : 46-040 Grodziec, dz. nr  235, 983, 990, k.m. 1  
Jednostka ewidencyjna: 160908_5 Ozimek,                                              
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Zawartość opracowania: 
1. Roboty ogólnobudowalne 
2. Wykonanie placu zabaw. 

3. Roboty instalacyjne elektryczne 
4. Roboty instalacyjne sanitarne 

 



 

  

 
 
 

 
1.WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1.1. Nazwa zamówienia 
Zakres opracowania obejmuje budowę wolnostojącego budynku przedszkola wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną, tj. przyłączem, wodnym, kanalizacyjnym, energetycznym, ciepłowniczym .  
Przedmiotem opracowania jest również wykonanie dojścia do budynku.  
Projektuje się  placówkę przedszkola spełniającego wymagania obowiązujących norm i przepisów 
dotyczących prowadzenia  tego typu placówek.  
 
1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne wykonania i odbioru robót, dla 
wszystkich rodzajów robót objętych przedmiotem zamówienia publicznego pn.: budowa budynku 
przedszkola wraz z infrastrukturą techniczną.  
 
1.3.  Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, stanowi obowiązujący dokument przetargowy i 
kontraktowy wchodzący w skład Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jako załącznik 
zawierający zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych i instalacyjnych 
(objętych przedmiotem zamówienia), obejmujący w szczególności wymagania materiałów, wymagania 
dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót oraz 
określający zakres prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru. 
STWIOR jako element SIWZ staje się załącznikiem do umowy na wykonawstwo. 
 
1.4.  Zakres Robót objętych ST        
1.4.1. Zakres robót oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robót podane w SST.  
 
45000000-7 Roboty budowlane  
45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu  
45262300-4 Betonowanie (konstrukcje betonowe i żelbetowe) 
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian  
45442100-8 Roboty malarskie  
45421131-1 Instalowanie drzwi 
45421130-4 Instalacja okien i drzwi 
45320000-6 Roboty izolacyjne  
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego (strop Teriva) 
45410000-4 Tynkowanie (okładziny i ścianki z płyt g-k, sufity podwieszane) 
4526200-1 Specjalne roboty budowalne inne niż dachowe (roboty murowe) 
45410000-4 
45112723–9    

Tynkowanie 
Wyposażenie placu zabaw  

  
45331100-7 
45332200-5 
45332300-6 
45332400-7 

Instalowanie centralnego ogrzewania  
Roboty instalacyjne hydrauliczne 
Roboty instalacyjne kanalizacyjne 
Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych 



 

  

45331230-7  
45331210-1 
45231300-8 
 
 
45310000-3 
45317300-5 
45311100-1 
45315100-9 
45312100-8 
 
45233220-7 
D.01.02.04 
D.02.00.01 
D.02.01.01 
D.04.01.01 
D.04.04.00 
D.04.04.02b 
D.04.05.00 
 
D.04.05.01 
D.05.03.023a 
D.08.01.01 
 

  

Instalowanie urządzeń chłodzących 
Instalowanie wentylacji 
Roboty budowlane w zakresie budowania wodociągów i rurociągów do 
odprowadzania ścieków 
 
Roboty instalacyjne elektryczne 
Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych 
Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 
Instalacyjne roboty elektrotechniczne 
Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych 
 
Roboty w zakresie nawierzchni drogowych 
Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów 
Roboty ziemne. Wymagania ogólne 
Wykonywanie wykopów w gruntach nieskalistych  
Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża 
Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne 
Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego 
Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami 
hydraulicznymi. Wymagania ogólne  
Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem  
Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla dróg i ulic oraz placów i chodników 
Krawężniki betonowe  
 

  
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. 
W budynku wszystkie jego elementy budowlane powinny gwarantować zachowanie wymagań 
dotyczących odporności ogniowej określonych w tabeli. 
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CPV 45112210-0 USUWANIE WIERZCHNIEJ WARSTWY GLEBY 
 

CPV 45112000-5 ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GLEBY 
 

CPV 45111291-4 ROBOTY W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA 
 

 
 
 
 
PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI  
1.1. Przedmiot specyfikacji  
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące realizacji robót 

betonowych i żelbetowych dotyczących budowy budynku przedszkola w Grodźcu.    
  

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji  
Szczegółowa Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót ziemnych przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty obiektów budowlanych.  

 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją.  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wszystkich czynności i zasad prowadzenia robót ziemnych w 

czasie budowy i obejmują: 
 
• usunięcie warstwy urodzajnej ( humusu)  
• wykonanie wykopów w gruntach nie skalistych (kat. I-V)  
• pozyskiwanie gruntu z wykopu, ukopu lub dokopu  
• zasypywanie wykopów w gruntach nie skalistych (kat.I-V)  
• przemieszczanie gruntu 
  
1.4. Określenia podstawowe  
Wykop fundamentowy - dla obiektów budowlanych kubaturowych określa dokumentacja, która powinna 

zawierać:  
• rzuty i przekroje obiektów  
• plan sytuacyjno-wysokościowy  
 

 
Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po wykonaniu zdjęcia warstwy ziemi 

urodzajnej.  
Wykop płytki -wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.  
Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m.  
Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spękany o nie przesuniętych blokach, którego próbki nie wykazują zmian 

objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej; mają wytrzymałość na ściskanie R' ponad 

0,2  Mpa; wymaga użycia środków wybuchowych albo narzędzi pneumatycznych lub hydraulicznych do 

odspojenia
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Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, położony w obrębie obiektu 

kubaturowego.  
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania nasypów, 

położone poza placem budowy.  
Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania 

wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac związanych z tym obiektem.  
Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru: I  
s = Pd / Pds gdzie:  
Pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3), 
 
Pds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona w 

normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, 

badana zgodnie z normą BN-77/8931-12 (Mg/m3).  
Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, określona wg 

wzoru: U = d 60 / d 10 gdzie:  
d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm),  
d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm).  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymaganiach ogólnych"  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 
2. MATERIAŁY (GRUNTY) - OGÓLNE WYMAGANIA  
2.1. Źródła uzyskania materiałów (gruntu)  

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania 

lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 

przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 

materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji technicznej w 

czasie postępu robót.  
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych  

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych organów władzy na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest 

zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 

proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 
 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 

jakiegokolwiek źródła.  
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z 

dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólnych lub szczegółowych warunków umowy 

stanowią inaczej.  
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 

formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.  
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w 

dokumentach umowy będą wykorzystane do robot lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy 

lub wskazań Inspektora nadzoru. Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca 

nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w 

dokumentach umowy. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowiązującymi na danym obszarze.  
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2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do 

kontroli przez 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.  
2.4. Zasady wykorzystania gruntów  
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym 

stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy tylko 

wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru. 
 
Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót ziemnych, 

zostały za zgodą Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z przeznaczeniem innym 

niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia 

równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 

Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład. 

Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej w 

kontrakcie. Inspektor nadzoru może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa 

nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności.  

2.5. Piasek do podkładów winien być średni, gruby o uziarnieniu mieszanym z udziałem frakcji poniżej 0,06 mm 

nie większym niż 15% wagowo. 
 
3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 

na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robot powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i projektem 

organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustaleń w takich 

dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.  
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie 

i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 

użytkowania.  
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość 

wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 

swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt po akceptacji 

Inspektora 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.  
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.) 
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• transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.)  
• sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 
 
4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 

na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.  
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 

odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 

odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Inspektora nadzoru 

pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.  
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczeni i spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  
4.2. Transport gruntów  
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu , jego 

objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. Wydajność środków transportowych 

powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu.  
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 Inspektora nadzoru. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne warunki dotyczące prowadzenia robót ziemnych podano w „Wymaganiach ogólnych" Wykonawca 

przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji robót i harmonogram prac uwzględniający 

wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty ziemne.  
W projekcie tym winny znajdować się rysunki robocze zabezpieczeń wykopów. Wykopy fundamentowe powinny 

być wykonywane w takim okresie, żeby po ich zakończeniu można było przystąpić natychmiast do wykonywania 

przewidzianych w nich robót i szybko zlikwidować wykopy przez ich zasypanie.  
Duże wykopy ziemne mogą być wykonywane ręcznie do głębokości 2 m., natomiast mechanicznie do głębokości 

4m.  
Wykonywanie wykopów poniżej poziomu wód gruntowych bez odwodnienia wgłębnego jest dopuszczalne tylko 

do głębokości 1 m. poniżej poziomu piezometrycznego wód gruntowych. Wykonanie wykopów 

fundamentowych nie powinno naruszać struktury gruntu w dnie wykopów. W tym celu wykopy należy 

wykonywać do głębokości mniejszej od projektowanej co najmniej o 20 cm dla wykopów wykonywanych ręcznie, 

a wykopach wykonywanych mechanicznie o 30 do 60 cm w zależności od rodzaju gruntu.  
Pozostawiona warstwa powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentów. Przy 

wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących budowli, na głębokości równej lub większej 

niż głębokość posadowienia fundamentów tych budowli, Wykonawca winien zastosować środki zabezpieczające 

przed osadzaniem i odkształceniem tych budowli. Wykopy należy chronić przez dopływem wody gruntowej. 
 
Nie można pozwalać na gromadzenie się wody w wykopie. Dlatego należy odpompowywać wodę również w 

czasie przerw w robotach i zwiększać nasilanie pompowania w okresie deszczu. W przypadku, gdy wykopany dół 

fundamentowy trzeba będzie pozostawić na zimę, to przy gruntach wysadzinowych należy dno wykopu chronić 

przed zamarzaniem. Jeżeli z jakichś względów nie zastosowano potrzebnej ochrony należy przy wznowieniu 

robót wymienić przemarzniętą warstwę gruntu. 
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Przy gruntach spoistych zawsze w pewnym stopniu naruszonych w poziomie dna, należy po wyrównaniu 

powierzchni starannie ubić warstwę żwiru lub tłucznia o grubości 15cm. Przed rozpoczęciem wykonywania 

podkładów dno wykopów powinno być oczyszczone z torfów i namułów oraz ewentualnych innych 

zanieczyszczeń obcych, a w przypadku potrzeby odwodnione.  
5.2. Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopu  
Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu należy wyznaczyć przed 

przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty budynków 

zasadnicze linie budynków i krawędzi wykopów powinny być wytyczone na ławach ciesielskich, umocowanych 

trwale poza obszarem wykonywanych robót ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na ławach powinno być 

sprawdzane przez nadzór techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.  
Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do +/-5cm dla wyznaczenia charakterystycznych 

punktów załamania.  
Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno być większe niż +/-10cm. Różnice w 

stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekroczyć +1cm i -3cm.  
Szerokość wykopu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +/-10cm, a krawędzie wykopu 

nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie.  
Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości wyrażonej 

tangensem kąta. Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie powinna przekraczać 10cm przy 

pomiarze łatą 3-metrową.  
5.3. Odwodnienia robót ziemnych  
Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w dokumentacji 

projektowej  Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które 

zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych, tak aby zabezpieczyć 

grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i 

nasypów, aby powierzchniom, gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe 

odwodnienie.  
Jeżeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwała 

nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na 

własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za 

dowieziony grunt.  
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. W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny rowków odwadniających, 

umożliwiających szybki odpływ wód z wykopu. 
 
Źródła wody odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe 

należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych.  
5.5. Zabezpieczenie ścian wykopów przez rozparcie  
Jeżeli dokumentacja techniczna przewiduje zabezpieczenie ścian wykopów, Wykonawca sporządzi projekt 

zabezpieczenia i przedłoży go do akceptacji.  
W wykopach o ścianach podpartych lub rozpartych należy przestrzegać, żeby: górne krawędzie bali 

przyściennych wystawały na wysokość 10-15cm ponad teren rozpory miały trwałe zabezpieczenie przed 

opadnięciem w dół krawędzie wykopu były zabezpieczone szczelnie balami, w przypadku przewidywanego ruchu 

przy wykopie lub w zasięgu pracy żurawi w wykopie rozpartym były wykonywane awaryjne wyjścia w 

odległościach max co 30m. 
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Stan konstrukcji podporowych i rozporowych należy sprawdzać okresowo, a obowiązkowo niezwłocznie po 

wystąpieniu czynników niekorzystnych.  
Rozbiórka zabezpieczeń ścian wykopów powinna być prowadzona w miarę wykonywania zasypki.  
5.6. Zagęszczanie gruntu nasypowego  
Zagęszczanie podkładów winno odbywać się warstwami o grubości umożliwiającej uzyskanie 

wymaganego wskaźnika zagęszczenia  
Grubość warstwy gruntu w nasypie powinna wynosić :  
• przy zagęszczaniu lekkimi walcami - max. 0,2 m. 
 
• przy zagęszczaniu walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi - max 0,4 m. 
 
W okolicach urządzeń lub warstw odwadniających oraz instalacji grunt powinien być zagęszczany ręcznie 

Zagęszczanie gruntu powinno odbywać się przy jednoczesnej , stałej kontroli laboratoryjnej, a wskaźnik 

zagęszczania powinien być równy wskaźnikowi zagęszczenia gruntu rodzimego. Wilgotność gruntu 

zagęszczonego w danej warstwie winna być zbliżona do wilgotności optymalnej Przy zagęszczaniu gruntów 

nasypowych, dla uzyskania równomiernego wskaźnika należy:  
• rozścielić grunt warstwami poziomymi o równej grubości, sposobem ręcznym lub lekkim sprzętem 

mechanicznym  
• warstwę nasypowego gruntu zagęszczać na całej szerokości, przy jednakowej liczbie przejść sprzętu 

zagęszczającego  
• prowadzić zagęszczanie od krawędzi ku środkowi nasypu 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne wymagania podano w „Wymaganiach ogólnych"  
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych  
6.2.1.  Sprawdzenie odwodnienia  
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami specyfikacji 

określonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacją projektową. Szczególną uwagę należy zwrócić na:  
 właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych  
 właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych  
6.2.2.  Sprawdzenie jakości wykonania robót  
Czynności wchodzące w zakres sprawdzania jakości wykonania robót określono w pkt 6.1  
6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego  
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów  
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 
 
6.3.2. Szerokość wykopu ziemnego  
Szerokość wykopu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ±10cm.  
6.3.3. Rzędne wykopu ziemnego  
Rzędne wykopu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż -3cm lub +1cm.  
6.3.4. Pochylenie skarp  
Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% wartości pochylenia 

wyrażonego tangensem kąta.  
6.3.5. Równość dna wykopu  
Nierówności powierzchni dna wykopu mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać 3cm.  
6.3.6. Równość skarp  
Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać ±10cm, 
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6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami  
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 nie mającą zasadniczego wpływu na jakość robót i ustali zakres i wielkość potrąceń 

za obniżoną jakość. 

 
7. OBMIAR (PRZEDMIAR) ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych"  
7.2. Zasady określania ilości robót  

Roboty obmierza się w jednostkach miary podanych w pozycji przedmiaru. Kategorie gruntu dla poszczególnych 

robót ziemnych należy przyjmować wg danych projektu lub protokolarnych ustaleń na podstawie badań w 

terenie przy uwzględnieniu charakterystyki i rodzajów gruntu.  
Objętości kosztorysowe robót ziemnych kubaturowych oblicza się wg określonych w projekcie wymiarów lub  
przekrojów poprzecznych i profili podłużnych wykopów, przekopów lub ukopów, a więc w metrach sześciennych 

gruntu rodzimego. W wyjątkowych wypadkach, objętość robót kubaturowych należy obliczać w oparciu o 

projektowane wymiary nasypów po ich zagęszczeniu.  
W przypadku gdy obmiar gruntu w wykopie, przekopie lub ukopie jest niemożliwy do przeprowadzenia, ilości 

gruntu należy obmierzać w stanie spulchnionym na odkładzie lub na środkach transportowych (wagonach, 

samochodach itp.), a dla ustalenia kosztorysowej objętości robót ziemnych do wyników obmiaru gruntu 

spulchnionego należy stosować współczynniki zależne od kategorii gruntu.  
Objętości przekopów drogowych i kolejowych oraz innych przekopów lub wykopów stałych, dla których 

przewidziane jest w projekcie umocnienie skarp, należy obliczać wg przekrojów poprzecznych przez umocnienia 

skarp.  
objętości wykopów tymczasowych ze skarpami lub o ścianach pionowych obliczać należy w oparciu o określone 

wymiary, które ustala się zgodnie z podanymi niżej zasadami lub założeniami.  
Pochylenie skarp wykopów tymczasowych przyjmować należy w zależności od kategorii gruntu, szerokości dna 

i głębokości wykopu.  
Wymiary dna wykopów fundamentowych o skarpach pochyłych należy zawsze przyjmować jako równe 

wymiarom rzutu ław fundamentowych niezależnie od rodzaju i sposobu wykonywania fundamentu. Wykopy 

fundamentowe ze skarpami można stosować wyłącznie przy głębokościach większych: od 2.0m w skałach 

zwartych jednorodnych przy odspajaniu mechanicznym,  
od 1.0m w pozostałych gruntach. 
Uwagi:  
Przy wykonywaniu wykopów można stosować łagodniejsze pochylenie skarp, każdorazowo uzgodnione z 

inwestorem w zależności od miejscowych warunków i technologii robót, zgodnie z obowiązującą normą. 

Objętość robót dla rozliczeń należy ustalać w tym wypadku według wymiarów po wykonaniu robót.  
Przy wykonywaniu wykopów metoda strzałową w gruntach kategorii V-X pochylenie skarp należy uzgodnić 

każdorazowo z projektantem (inwestorem) w zależności od warunków miejscowych i technologii robót. 

Objętość robot dla rozliczeń należy ustalać wg uzgodnionej technologii robót. Wymiary dna wykopów 

fundamentowych o ścianach pionowych nie umocnionych należy przyjmować równe wymiary rzutów ław lub 

stóp fundamentowych, gdy ściany fundamentu wykonuje się bez odeskowania lub gdy powierzchnie boczne 

ścian nie są izolowane. Minimalna szerokość wykopu w tym przypadku powinna wynosić 0,6m.  
Jeżeli ściany boczne ławy, stopy lub płyty względnie ściany fundamentowej (posadowienia gruncie 

bezpośrednio, tj. bez ławy) są wykonywane w deskowaniu lub gdy ich powierzchnie boczne są izolowane, 
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szerokość wykopu o ścianach pionowych nie umocnionych przyjmuje się równą grubości ławy, 

szerokości stopy fundamentowej itp. z dodatkiem po 0,6 m z każdej strony izolowanej lub deskowanej. 

Wykopy o ścianach pionowych nie umocnionych należy stosować przy głębokościach:  
• do 2,0m w skałach zwartych jednorodnych przy odspajaniu mechanicznym,  
• do 1,0m w pozostałych gruntach.  

W specjalnych przypadkach przewidzianych projektem (np. gdy brak miejsca nie zezwala na wykonanie 

wykopów ze skarpami) wykopy głębsze od podanych w pkt. III można wykonywać o ścianach pionowych 

umocnionych deskowaniem pełnym lub ażurowym, zgodnie z wymaganiami BHP. Wymiary dna 

wykopów umocnionych przyjmuje się w ty przypadku równe wymiarom rzutu ławy lub stropy z 

dodaniem po 0,15 m z każdej strony wykopu na deskowanie, gdy ściany fundamentu wykonuje się bez 

deskowania lub gdy powierzchnie boczne ścian nie są izolowane, przy czym minimalna szerokość 

wykopu powinna wynosić 0,90 m. Jeżeli natomiast ściany fundamentowe są w wykopie wykonywane w 

deskowaniu lub ich boczne powierzchnie są izolowane, to szerokość wykopu umocnionego przyjmuje 

się równą grubości ściany fundamentowej z dodaniem po 0,75 m z każdej strony izolowanej lub 

deskowanej. 
 
W celu zastosowania właściwego nakładu na wykonanie wykopów, dla których nakłady uzależnione 

zostały od głębokości, obliczeniowe głębokości tych wykopów należy przyjmować jako średnie dla całej 

długości wykopu lub dla poszczególnych jego odcinków. Ponadto głębokości tych wykopów na ulicach i 

drogach należy liczyć od powierzchni jezdni, a na międzytorzach lub pod torami kolejowymi  
 od górnej powierzchni pokładów w torze do dna wykopu.  
W przypadku gdy w określonym wykopie, przekopie lub ukopie występują grunty różnych kategorii lub 

o różnej wilgotności (suche i nawodnione), objętości robót należy obliczać dla każdej kategorii i rodzaju 

gruntu oddzielnie, przy czym łączna suma objętości poszczególnych kategorii gruntów powinna 

odpowiadać całej kubaturze wykopu. Jeżeli w wykopie występują różne kategorie gruntu, a nakłady n 

wykonanie wykopu uzależnione są od wymiaru głębokości (jak np. dla wykopów umocnionych o 

ścianach pionowych) przy kosztorysowaniu należy stosować nakłady dla pełnej głębokości wykopu w 

odniesieniu do każdej kategorii gruntu.  
Przy punktowym posadowieniu budynku (na oddzielnych stopach fundamentowych) wykopy ze 

skarpami przedmiaruje się jako jamiste - oddzielnie pod każdą stopę - wyłącznie w przypadku, gdy 

odległości pomiędzy dolnymi krawędziami sąsiednich stóp są równe lub większe od wartości 

granicznych, a zależnych od głębokości wykopu, liczonych od terenu do spodu stopy.  
We wszystkich przypadkach, gdy odległość jest większa od wielkości granicznych, wykopy ze skarpami 

pod budynki lub część budynków nie podpiwniczonych, a posadowionych na oddzielnych stopach, 

przyjmuje się do obliczeń jako wykopy liniowe (nie jamiste). Objętość nadmiaru ziemi pozostałej przy 

wykopie tymczasowym po ukończeniu robót i zasypaniu wykopu, a przeznaczonej do odwiezienia lub 

rozplantowania, należy przyjmować równą objętości zajętej przez budowle, urządzenia i instalacje 

wykonane lub zainstalowane w wykopie poniżej terenu. Objętość ziemi przeznaczonej na zasypanie 

wykopów tymczasowych należy odliczać jako różnice objętości wykonanego wykopu i objętości 

urządzenia lub obiektów wybudowanych w wykopie do poziomu terenu. Obowiązujące dokładności 

przy wykonywaniu robót ziemnych w zależności od ich rodzaju są podane w wyszczególnieniu robót do 

poszczególnych tablic. Obowiązująca dokładność przy wykonywaniu wykopów w gruntach skalistych 

metodą odstrzału wynosi:  
• przy obrobieniu z grubsza skarp i dna wykopu - +0,60m  
• przy wyrównaniu skarp i dna wykopu - +0,10m 



 
 

 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
___________________________________________________________________________________________ 

   9 
 

 
 
  
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot będą zaakceptowane 

przez Inspektora nadzoru.  
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 

okresie trwania robót. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę, jeżeli urządzenia te lub sprzęt 

wymagają badań atestujących, to wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.  

 
7.4. Wagi i zasady wdrażania  
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe . Będzie utrzymywać to wyposażenie, 

zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora 

nadzoru.  
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru  
Obmiary będą przeprowadzone tylko w wyjątkowych sytuacjach, gdy Wykonawca lub Inspektor nadzoru 

wnoszą zastrzeżenia do kosztorysu ofertowego lub w przypadku wystąpienia prac dodatkowych 

rozliczanych kosztorysem powykonawczym.  
 8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Warunki ogólne  
Ogólne zasady podano w „Wymaganiach ogólnych"  
8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót  
Roboty ziemne winny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną, Specyfikacją techniczną i 
normami. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ustalenia ogólne  
Ogólne zasady podano w „Wymaganiach ogólnych".  
9.2. Ustalenia szczegółowe  
Rozliczanie wykonanych prac ziemnych w jednostkach podanych w kosztorysach ofertowych 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1 Normy  
PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.  
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe PN-B-

04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów PN-

B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności 

biernej BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika 

zagęszczenia gruntu 

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. 
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BETONOWANIE – CPV 45262300 – 4  
 

BETONOWANIE  – KOD CPV 45262300-4 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót betoniarskich. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj ą wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie betonu w elementach konstrukcyjnych: podciągi, wieńce, słupy i inne.  
 
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 
4.2.1. Składniki mieszanki betonowej 
 

 Cement Rodzaje cementu 
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków mineralnych 
wg normy PN-B-30000:1990 o następujących markach: 
marki „25” – do betonu klasy B7,5–B20 
marki „35” – do betonu klasy wyższej niż B20  
Wymagania dotyczące składu cementu 
 
Wg ustaleń normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarządzeniem Ministra Komunikacji 
wymaga się, aby cementy te charakteryzowały się następującym składem: 
∙  Zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60% Zawartość glinianu trójwapniowego olitu 
(C3A) <7% Zawartość alkaliów do 0,6% 
Zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9% Zawartość 
C4AF+2C3A (zalecane) <20% 
 
Opakowanie 
Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK, co najmniej 
trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005. 
Masa worka z cementem powinna wynosić 50,2 kg. Na workach powinien być umieszczony trwały, 
wyraźny napis zawierający następujące dane: 

- oznaczenie 
- nazwa wytwórni i miejscowości 
- masa worka z cementem 
- data wysyłki 
- termin trwałości cementu. 
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Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosomochody wyposażone we wsypy 
umożliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do wyładowania cementu oraz powinny 
być przystosowane do plombowania i wsypów i wysypów. 
 
Świadectwo jakości cementu  
Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli jakości zgodnie 
z PN- EN 147-2.  
  
Akceptowanie poszczególnych partii cementu  
Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inżyniera. 
  
Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu  
Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-EN 
196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990.  
  
Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z wynikami ba dań cementowni 
obejmuje tylko badania podstawowe.  
Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się przeprowadzenie kontroli  
obejmującej:  
oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997  
oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
umożliwiający jej łatwe rozróżnienie.  

 Kruszywo.  
Rodzaj kruszywa i uziarnienie. 
Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-B-06712/A1:1997, 
z tym że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu. 
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 
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1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 
3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku 
betonowania. 
Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia: 
składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000, 
kształtu ziarn wg PN-EN 933-4:2001, 
zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13, 
zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12. 
W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić bieżącą kontrolę 
wilgotności 
kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stałości zawartości frakcji 0–2 mm. 
3. Sprzęt 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno  się odbywać 
wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolno spadowych). 
4. Transport 
4.4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej 

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

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

5. Wykonanie robót 

5.1. Zalecenia ogólne 

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

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej 

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

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

 Podawanie i układanie mieszanki betonowej 
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich 
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opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp 
obowiązują odrębne wymagania technologiczne przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji 
mieszanki betonowej przy wylocie. 
 
Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z 
projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość 
otuliny. Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na któr ą spada. 
W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 
3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 
 
Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji technologicznej, która 
powinna uwzględniać następujące zalecenia: 
w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub 
rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, 
warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 
przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy. W 
płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych gór ą i dołem należy stosować belki wibracyjne. 

 Zagęszczanie betonu 
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad: 
Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy nie 
większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej. 
Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora. 
Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5–8 cm w warstw ę 
poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20–30 sekund po czym wyjmować powoli w 
stanie wibrującym. Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 
promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35–0,7 m. 
Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i charakteryzować się 
jednakowymi drganiami na całej długości. 
Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu powinien wynosić od 
30 do 60 sekund. 
Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle o d 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 1,0 do 1,5 
m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak aby nie powstawały 
martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno by ć trwałe i sztywne. 
 

 Przerwy w betonowaniu 
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z 
projektantem. Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno być uzgodnione z 
projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do 
kierunku naprężeń głównych. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie 
przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 
usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego szkli wa 
cementowego, 
 
obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zbliżonym do 
zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyższe 
zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie 
powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. 
Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. 
Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio 
ułożonego betonu. 
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 Wymagania przy pracy w nocy. 
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy konieczne jest wcześniejsze 
przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne 
warunki bezpieczeństwa pracy. 
 

 Pobranie próbek i badanie. 
Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych normą PN-
EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników bada ń 
dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 
 
Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli jakości betonu 
dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione badania 
przewidziane aktualną normą i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości 
zastosowanych zabiegów technologicznych. 
 
Badania powinny obejmować: 

- badanie składników betonu 
- badanie mieszanki betonowej 
- badanie betonu. 

 

5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu  

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

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

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

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

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

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

 Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń 
Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu 
konstrukcji należy: 
wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody bezpośrednio po 
rozebraniu szalunków, 
raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić i uklepać, aby 
otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów, 
 
wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko wyszczotkować wilgotną 
szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste. 
 
6. Kontrola jakości 
Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz podanymi wyżej 
wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi. 
 
7. Obmiar robót  
Jednostkami obmiaru są: 
– 1 m 3 wykonanej konstrukcji. 
 
8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad podanych 
powyżej. 
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BETONOWANIE – CPV 45262300 – 4  
 

9. Podstawa płatności 
Podstawą płatności jest kwota ryczałtowa podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w 
dokumentach umownych (ofercie). Wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i dokumentacji projektowej.  
Cena obejmuje m.in.: dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, oczyszczenie podłoża, wykonanie 
deskowania z rusztowaniem, ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, z wykonaniem 
projektowanych otworów, zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni, 
pielęgnację betonu, rozbiórkę deskowania i rusztowań, oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie materiałów 
rozbiórkowych poza granice obiektu, wyrównanie podłoża.  
 

10. Przepisy związane 
 
PN-EN 206-1:2003 Beton. 
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wi ązania i stałości objętości. PN-EN 196-6:1997 
Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia. PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i oblicznie. PN-EN 1008:2004 Woda 
zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.
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ZBROJENIE BETONU – KOD CPV 45262310-7 
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CPV 45430000   POKRYWANIE PODŁÓG I ŚCIAN 
UKŁADANIE PŁYTEK CERAMICZNYCH NA PODŁOGACH I NA ŚCIANACH 

 

 
   
 
 

1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania oraz 

odbioru robót wykładzinowych i okładzinowych z płytek ceramicznych dotyczących budowy przedszkola w 

Grodźcu.    
 

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

robót wymienionych w punkcie 1.1.  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie wszystkich robót przewidzianych w obmiarach robót związanych z remontem mieszkań i budynków. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 
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. 
 
Specyfikacja nie. obejmuje wykładzin i okładzin chemoodpornych oraz wykonywanych według metod 

patentowych lub innych zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z  obowiązującymi Polskimi Normami  
 dokumentami związanymi z tymi robotami. 

 
1.5. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy 
 
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie remontu to Dziennik Budowy uzupełniany na bieżąco, 

Książka Obmiarów i ewentualne badania laboratoryjne. Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące 

informacje:  
Harmonogram i kolejność prac remontowych  
Rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją umowy 
Świadectwa jakości przedstawione przez producentów materiałów budowlanych wyszczególnione w dalszej 

części opracowania.  
Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej części opracowania. 
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2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 8-00.00.00 (kod 

45000000) "Wymagania ogólne" pkt 2. 
 

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, 

• 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. 

• Projektuje się posadzkę wewnętrzną z płytek ceramicznych oraz wykładziny winylowej niepalnej,  

• wykładzina winylowa niepalna, antypoślizgowa o takiej szorstkości, aby chroniła przed poślizgnięciem 

osób. Ponadto powinna być nienasiąkliwa i odporna na działanie środków dezynfekujących. Kolor do 

ustalenia z inwestorem.   

• Płytki ceramiczne łatwo zmywalne o takiej szorstkości, aby chroniły przed poślizgnięciem osób, 

nienasiąkliwe i odporne na działanie środków dezynfekujących.  

• Szczegółowe przypisanie posadzek do każdego pomieszczenia znajduje się w pkt. 1.3. opisu techniczneg 

• Projektowane właściwości podłogi winylowej: wierzchnia warstwa odporna na zarysowania, zaplamienia 

i ścieranie, odporny na uderzenia rdzeń winylowy, dodatkowa warstwa stabilizująca z włókna szklanego.  

• Wzór posadzki do ustalenia z Inwestorem na etapie budowy.  

 
 
2.2.2. Płyty i płytki ceramiczne 
 
Płytki powinny odpowiadać następującym normom: 
 

• 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 ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 6%<E<1 0%. 

Grupa B II b. 

• PN-EN 159:1996 - Płytki i płyty ceramiczne 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 
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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 ST 8-00.00.00. (kod 45000000-01) "Wymagania ogólne" 

pkt 3 
 
3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania wykładzin i okładzin 
 

Do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych należy stosować: 
 

a. szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 
 

b. szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
 

c. narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek, 
 

d. pace ząbkowane stalowe lub 'z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mmm do 

rozprowadzania kompozycji klejących, 
 

e. łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
 

f. poziomnice, 
 

g. mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania 

kompozycji klejących, 
 

h. pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, 
 

i. gąbki do mycia i czyszczenia, 
 

j. wkładki (krzyżyki) dystansowe. 
 

4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano ST 8-00.00.00 (kod 45000000-01) "Wymagania ogólne" 

pkt 4 
 
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  
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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 ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) "Wymagania ogólne" pkt  5 
 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
 
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. 
 
Przystąpienie do robót wykładzinowych powinno nastąpić po okresie osiadania i skurczu elementów konstrukcji 

budynku tj. po upływie 4 miesięcy po zakończeniu budowy stanu surowego. 
 
Roboty wykładzinowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż +5°C i temperatura ta 

powinna utrzymywać się w ciągu całej doby. 
 
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 spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i przeciwskurczowej. Na zewnątrz 

budynku powierzchni dylatowanych pól nie powinna przekraczać 10m2, a maksymalna długość boku nie większa 

niż 3,5 m. 
 
Wewnątrz budynku pola dylatacyjne powinny mieć wymiary nie większe niż 5x6 m. Dylatacje powinny 
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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 wykonawczej. 

Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione. 
 
Dla poprawienia jakości i zmniejszenia ryzyka powstania pęknięć skurczowych zaleca się zbrojenie podkładów 

betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podkładów cementowych włóknem 

polipropylenowym. 

Dużym ułatwieniem przy wykonywaniu wykładzin z płytek ma zastosowanie bezpośrednio pod wykładzinę 

warstwy z masy samopoziomującej. Warstwy ("wylewki") samopoziomujące 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 

• 100 x 100 mm – 4 mm 

• 150 x 150 mm – 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 m2 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 
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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 
• od 100 do 200 mm 

• około 2 mm - około 3 mm 

• od 200 do 600 mm - powyżej 600 mm 

• około 4 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. Szczegóły cokołu powinna określać dokumentacja 

projektowa, Dla cokołów wykonywanych z płytek identycznych jak dla wykładziny podłogi stosuje się takie same 

kleje i zaprawy do spoinowania. 

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. 
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Przed przystąpieniem do robót okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość przygotowania podłoża. 
 
Podłoża betonowe powinny być czyste, odpylone, pozbawione resztek środków antyadhezyjnych 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, 
 
 

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 w 

dokumentacji 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. 

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 klejąca 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 m2 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. 

• odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2 mm na 1 m. 
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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 ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) "Wymagania ogólne" 

pkt  6. 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 
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.  
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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 I mm 

• sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych 

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 m2 należy zmierzyć szerokość spoin suwmiarką z dokładnością do 0,5 

mm, 
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• grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robót lub 

grubość określona na podstawie zużycia kompozycji klejącej). 
 
Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego opracowania i 

opisane w dzienniku budowy lub protokóle 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  
a. 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 

• 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 ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) "Wymagania ogólne" pkt     
7. 
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7.2. Zasady obmiarowania 
Powierzchnie wykładzin i okładzin oblicza się w m2 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 ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) "Wymagania ogólne" pkt  
8. 
 
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 ST 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 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 protokóle 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, 
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• protokóły odbioru podłoże, 

• protokóły 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. 
 
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. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 8-00.00.00. (kod 445000000-01) "Wymagania 

ogólne" pkt 9. 
 
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 robót, 

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 
 
 
 

 



 
 

SPECYFIKACHA TECHNICZNA WYKONYWANIA I ODBIORU ROBÓT 
__________________________________________________________________________________________________ 

14 
 

 
 
 

 
 

 



 
 

SPECYFIKACHA TECHNICZNA WYKONYWANIA I ODBIORU ROBÓT 
__________________________________________________________________________________________________ 

15 
 

 
 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
 

 Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  –  Wymagania  ogólne  (kod  B-  
00.00.00.), wydanie OWEOB Promocja - 2003 rok. 

 
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom I część 4, wydanie Arkady - 1990 rok. 

 
 Warunki techniczne wykowania 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. 
 

 Atlas Budowlany, miesięcznik wydanie specjalne 1998 rok. 
 

 Układanie i spoinowanie płytek materiałami Ceresit, wydanie Ceresit - 1999 rok. - Katalog wyrobów  
Ceresit, wydanie Ceresit - 2001 rok. 
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                                                         CPV 45442100-8  ROBOTY MALARSKIE 
 

 
 

 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji  

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące realizacji 

robót malarskich na budowie budynku przedszkola w Grodźcu.   

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 malowania 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 

kosztorysową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 

2. Materiały 
 
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)  
Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, 

kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 
2.2. Spoiwa bezwodne 
 

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

powiadającą wymaganiom normy państwowej. 
 

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

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

dodatkiem modyfikującym, o właściwościach technicznych zbliżonych do pokostu naturalnego, lecz 

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

świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
 
2.4. Rozcieńczalniki  

W zależności od rodzaju farby należy stosować:  
–wodę – do farb emulsyjnych,  
–terpentynę i benzynę – do farb i emalii olejnych,  
–inne  rozcieńczalniki  przygotowane  fabrycznie  dla  poszczególnych  rodzajów  farb  powinny  

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

wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania. 

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

świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
 

2.5.2. 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. 
 

2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe  
Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania  
–   wydajność – 6–10 m2/dm3,  
–   max. czas schnięcia – 24 h  
Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna  
–   wydajność – 15–16 m2/dm3,  
–   max. czas schnięcia – 8 h 

 
–   do wygładzania podkładu pod powłoki chlorokauczukowe,  
Rozcieńczalnik chlorokauczukowy do wyrobów chlorokauczukowych ogólnego stosowania – biały 

do rozcieńczania wyrobów chlorokauczukowych, 
 

2.5.4. Wyroby epoksydowe  
Gruntoszpachlówka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna  
–   wydajność – 6–10 m2/dm3,  
–   max. czas schnięcia – 24 h 

–wydajność – 4,5–5 m2/dm3 
 

–czas schnięcia – 24 h 
–wydajność – 5–6 m2/dm3,  
–max. czas schnięcia – 24 h 
–wydajność – 6–8 m2/dm3 

 
–czas schnięcia – 24 h  

Lakier bitumiczno-epoksydowy  
–   wydajność – 1,2–1,5 m2/dm3 

 
–   czas schnięcia – 12 h 

 
2.5.5. Farby ceramiczne  

Farba ceramiczna powinna spełniać wymagania PN.    
2.6. Środki gruntujące 
 

2.6.1. Przy malowaniu farbami ceramicznymi:  
– gruntowanie należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami producenta zastosowanych farb 

ceramicznych i zgodnie z wymaganiami PN 
 

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować rozcieńczonym 

pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza). 
 

2.6.3. 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. 
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4. Transport  
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi 

w transporcie kolejowym lub drogowym. 
 
5. Wykonanie robót  
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 farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego 

rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5. 
 

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

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

podkładowe. 
 

5.2.4. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa się gruntoszpachlówką 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. 

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

powietrza mniejszej od 65%. 
 

6.2.3. Badania powinny obejmować:  
–   sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,  
–   sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem,  
– dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie 

elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi. 

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

którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać 

powtórnie. 
 

7. Obmiar robót  
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podłoża, 

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

stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 

Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
 

8. Odbiór robót 
 

Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 
 
8.1. Odbiór podłoża 
 

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

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

posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą 

cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być 

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

czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 
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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. 

 
9. Podstawa płatności  

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

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

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

zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
 

10. Przepisy związane  
PN-EN 1008:2004  
PN-70/B-10100  
PN-62/C-81502  
PN-EN 459-1:2003  
PN-C 81911:1997  
PN-C-81901:2002  
PN-C-81608:1998  
PN-C-81914:2002  
PN-C-81911:1997  
PN-C-81932:1997 

 

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek.  
Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  
Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań.  
Wapno budowlane.  
Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne  
Farby olejne i alkidowe.  
Emalie chlorokauczukowe.  
Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.  
Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.  
Emalie epoksydowe chemoodporne. 
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CPV 45421131-1  MONTAŻ DRZWI  

  
1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot specyfikacji  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania montażu i 

odbioru drzwi wraz z wyposażeniem, przy budowie przedszkola w Grodźcu.    
  
1.2. Zakres stosowania specyfikacji  
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1. 

  
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 

wszystkich czynności umożliwiających wykonanie dostawy i montażu drzwi pełnych wraz z wyposażeniem, dla 

celów realizacji inwestycji 

  
1.4. Określenia podstawowe.  
Ogólne określenia podstawowe podano w „Wymaganiach Ogólnych" 
  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymaganiach Ogólnych"  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 

specyfikacją techniczną i poleceniami inspektorów nadzoru. 

  
2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami zgodnie z zestawieniami 

dołączonymi do projektu.  
2.2. Drzwi drewniane pełne   
Konstrukcja produktu 
kolor skrzydła drzwiowego – jasny szary (do szczegółowego uzgodnienia z Inwestorem podczas wykonywania 

inwestycji). Projektuje się kontrastowe kolory ościeżnic drzwi oraz ich powierzchni w stosunku do ściany, w 

której się znajdują), 

drzwi płytowe wypełnione płytą wiórowo-otworową obłożone płytą HDF, oklejoną laminatem CPL 0,2 

ościeżnica – tego samego koloru i materiału co skrzydło, 

klamka na szyldzie dzielonym 

Drzwi do łazienki i WC ze szczeliną wentylacyjną. 
 
Akcesoria w cenie produktu  
 standardowo dla każdego rozmiaru dwa zawiasy czopowe,   
 zamek wpuszczany: na klucz zwykły, wkładkę patent i blokadę wc,  
 tuleje wentylacyjne 1 rząd  
 podcięcie wentylacyjne  
 klamka z szyldem  
 nakładki na zawiasy  
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Do skrzydeł płaskich okleinowanych mają zastosowanie ościeżnice regulowane. Ościeżnice są oklejone okleiną 

w tej samej kolorystyce co skrzydła.  
2.3. Ościeżnice produkowana jest i dostarczana do Klienta w postaci kompletu elementów przeznaczonych do 
składania na miejscu budowy. Łatwa w montażu ościeżnica regulowana, która nadaje się 
idealnie do szybkiego montażu. Zastosowane w ościeżnicy wzmocnione kieszenie na zawiasy gwarantują 

stabilność położenia zawiasu, nawet przy bardzo intensywnej eksploatacji. Ościeżnice oklejone są tą samą 

okleiną co skrzydła, dając jednakowy wygląd drzwi. Dostępne w wielu kolorach ościeżnice gwarantują estetyczne 

i nowoczesne wykończenie muru. 

 Konstrukcja produktu  
 ościeżnica składa się z: belek głównych: poziomej oraz dwóch pionowych wykonanych z materiałów 

drewnopochodnych,  
 listew opaskowych,  
 łączników belek głównych oraz listew opaskowych,  
 uszczelki,  
 zawiasów czopowych. wymiary  
w jedenastu zakresach szerokości muru, od 75 mm do 300 mm "60", "70", "80", "90", "100" i "120", "140", 

"160", "180", "200" Profil krawędzi :  
 profil krawędzi ościeżnicy zaokrąglony. 
  Pokrycie : okleina CPL o grubości 0,2 mm, w kolorach:  
 kolory laminatów i oklein dopasowane są do kolorystyki skrzydeł drzwiowych   
Akcesoria w cenie produktu :  
 dwa zawiasy czopowe,  
 trzy zawiasy w ościeżnicy o wymiarze "100",  
 uszczelka gumowa na obwodzie ościeżnicy.   
 Montaż ościeżnicy należy wykonać w pomieszczeniach z ostatecznie wykończonymi ścianami (np.: tapety) i 

podłogą (np.: parkiet).  
Aprobata Techniczna AT-15-3691/2002, AT-15-3692/2002, ITB Warszawa 2.2. 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 winny spełniać wymogi projektowe i tak: -skrzydło drzwiowe musi mieć trzy zawiasy, -

okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi. 

2.3. Kratki wentylacyjne  
W drzwiach oznaczonych na zestawieniach osadzić kratki wentylacyjne nawiewne-  otwory o sumarycznym 
przekroju nie mniejszym niż 0,022m2 dla dopływu powietrza) 
  

3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymaganiach ogólnych" 
  
3.2. Wykonawca przystępujący do wykonania prac winien wykazać się możliwością korzystania z maszyn i 

sprzętu gwarantujących właściwą, to jest spełniającą wymagania specyfikacji technicznej jakość robót. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
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wpływu na jakość wykonywanych prac, zarówno w miejscu tych prac, jak też przy wykonywaniu czynności 

pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp.  
4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych"  
4.2. Transport 
Drzwi należy pakować w kompletnym zestawie elementów składowych (ościeżnice, skrzydła drzwiowe, okna, 

naświetla, listwy dociskowe, śruby, wkręty itp.). Opakowania powinny zabezpieczać wyroby przed 

uszkodzeniami mechanicznymi i odkształceniami. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i 

transportować w odrębnych opakowaniach. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się informacja 

zawierająca : Oznakowanie, Numer Aprobaty Technicznej, Numer certyfikatu, Znak budowlany. Zaleca się, aby 

podczas składowania i transportu drzwi znajdowały się w pozycji wbudowania. W/w wyroby należy 

przechowywać i przewozić w sposób zabezpieczający je przed zniszczeniem, zabrudzeniem i uszkodzeniem 

mechanicznym 

 
5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne warunki wykonywania robót  
Ogólne warunki wykonywania robót podano w „Wymaganiach ogólnych"  
5.2. Montaż  
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.  
Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych .  
Osadzanie stolarki drzwiowej  
Montaż ościeżnicy należy wykonać w pomieszczeniach z ostatecznie wykończonymi ścianami i podłogą. 

Ościeżnicę należy zamontować zgodnie z instrukcją montażu producenta, wiedzą i doświadczeniem wykonawcy. 

Po osadzeniu, a przed trwałym zamocowaniem ościeżnicy należy założyć drzwi i dopasować ościeżnicę do drzwi. 

Należy sprawdzić dokładność przylegania drzwi do ościeżnicy, zamykanie bez zacięć, pion, poziom górnej części 

ościeżnicy. Sposób zakotwienia i zamocowania należy wykonać według instrukcji montażu ościeżnicy. 

  
6. KONTROLA JAKOŚCI  

6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót  
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych" . Zasady kontroli jakości 

powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej,  
6.2. Opis badań  

• sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzić przez porównanie 

wykonanych robót z rysunkami i opisem technicznym oraz wymagań według specyfikacji technicznej i 

stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych. -sprawdzenie materiałów 

przeprowadzić na podstawie zaświadczeń jakości i innych dokumentów stwierdzających zgodność 

użytych materiałów z wymaganiami producenta. -sprawdzenie prawidłowości montażu przeprowadzić 

przez pomiary i stwierdzenie zgodności z projektem w czasie ich wykonywania, kontrolując stosowanie 

właściwych materiałów  
• należy wykonać wszystkie badania zalecane przez producenta 
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tolerancje i dokładność wykonania według zaleceń producenta i w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru, 

Sprawdzanie prawidłowości działania drzwi i otwieranych okien należy wykonać przez kilkakrotne otwarcie i 

zamknięcie drzwi i okien oraz zaobserwować, czy w czasie otwierania i zamykania występują zacięcia lub 

zahamowania podczas ruchu skrzydła drzwiowego i okiennego.  

Po każdorazowym zamknięciu drzwi i okien należy sprawdzić czy uszczelki przylegają na całej długości do 

odpowiednich powierzchni. Należy sprawdzić, czy zawiasy, klamki, zamki i inne elementy wyposażenia działają 

prawidłowo. 

   
6.3. Badania w czasie odbioru robót 
Badania powinny być przeprowadzane w sposób umożliwiający ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności:  

• zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną,  
• jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  
• spełnieniu warunków opisanych w punktach 6.2  
• sprawdzenie, dokładności i estetyczności wykonania  

 
7.OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych"  
7.2 Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową jest :  

• jeden metr kwadratowy zamontowanych drzwi  
• jeden metr bieżący zamontowanej ościeżnicy  
• jedna sztuka dla zamontowanej kratki wentylacyjnej, samozamykacza lub wkładki do zamka  
• jeden komplet dla zamontowanych klamek i szyldów 

  
8.ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymaganiach ogólnych" 
  
8.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną  
Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz 

pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru. 

  
8.3. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu  
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest:  

• pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie z 

dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną,  
• inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót.  

Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne 

dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru. 

  
8.4. Odbiór końcowy  
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy 

zakończenia robót i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót, zawartych w umowie.  
Drzwi powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną i normami. Odbiór polega na sprawdzeniu :  
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• z godności dostarczonych drzwi z dokumentacją projektową  
• prawidłowym zamocowaniu drzwi  
• prawidłowym działaniu drzwi i osprzętu  
• wyglądu drzwi, ościeżnic, uszczelek, okuć i osprzętu  
• odpowiedniego atestu, aprobaty na wyrób, jakim są kompletne drzwi Do odbioru robót wykonawca 

przedstawia : 

• zaświadczenia jakości materiałów -protokoły odbiorów częściowych 
  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w „Wymaganiach ogólnych" 
  
9.2. Cena jednostkowa  
Cena jednostkowa obejmuje całkowity koszt wykonania montażu dla : 

 -jednego metra kwadratowego zamontowanych drzwi 

 -jednego metra bieżącego zamontowanej ościeżnicy 

-jednej sztuki dla zamontowanej kratki wentylacyjnej, samozamykacza lub wkładki do zamka -jednego 

kompletu dla zamontowanych klamek i szyldów 

  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

Normy  
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. PN-75/B-94000 Okucia budowlane. 

Podział.  
Aprobata Techniczna AT-15-3691/2002, AT-15-3692/2002, ITB Warszawa 



                                          45421130-4  INSTALACJA OKIEN 

 
 
 

 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
1.1. Przedmiot specyfikacji  

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące realizacji robót 

związanych z montażem okien przy budowie budynku żłobka w Ozimku.  

 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji  

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1.1.  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie wszystkich robót związanych z montażem stolarki okiennej, obejmują prace związane z dostawą 

materiałów, wykonawstwem i wykończeniem. 

 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją  

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót:  
• Montaż okien  
• Założenie parapetów zewnętrznych.  

 
1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Specyfikacją 

techniczną Wymagania ogólne p. 1.4. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Specyfikacji Technicznej Wymagania ogólne 

p.1.5 oraz 5.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, protokółem, 

pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od 

tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

 
1.6. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie robót  

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami podanymi w 

Specyfikacji Technicznej Wymagania ogólne. Dodatkowo wykonawca musi dostarczać następujące informacje:  
• Harmonogram i kolejność prac  
• Aprobaty Techniczne wraz z certyfikatami zgodności z Aprobatami Technicznymi, bądź deklaracje 

zgodności z niniejszą aprobatą dla użytych materiałów. 



2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Specyfikacji Technicznej Wymagania 

ogólne p.2. oraz 6.7  
Do użytku mogą być użyte jedynie te wyroby i materiały, które:  
• posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych  
• posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z :  
 Polską Norma lub  
 Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustalono Polskiej Normy.  
 Znajdują się w wykazie wyrobów, o których mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998r 

 
2.2 OKNA 

 
Wymiary obrysowe przekrojów poprzecznych zgodnie z zestawieniem stolarki okiennej w dokumentacji 
projektowej   
Zastosowane profile PCV są co najmniej 3 komorowe,  
Dolny wrąb mocowania szyby zespolonej jest wyposażony w otwory odprowadzające wilgoć kondensacyjną na 

zewnątrz   
Współczynnik przenikania ciepła zgodnie z dokumentacja projektowa   

 

2.3 PARAPETY ZEWNĘTRZNE    
Wykonywane obróbki blacharskie powinny wystawać poza lico ściany co najmniej  

• 40 mm i powinny Parapety wewnętrzne   

∙ Konglomerat marmurowy (95% naturalnego marmuru, 5% spoiwa) 

∙ Narożniki zaokrąglone  

∙ Trwałe, gładka powierzchnia 

∙ Nienasiąkliwe 

∙ Polerowane  

∙ Odporne na wilgoć i promieniowanie UV 

∙ Grubość min. 2,0 cm  

∙ Kolor – biały (do ustalenia z Inwestorem na etapie realizacji) 

być wykonane w taki sposób aby zabezpieczały elewację przed zaciekami wody opadowej. Przy wykonywaniu 

obróbek blacharskich zwraca się poza tym szczególną uwagę, że powinny one być  
zgodne z normą PN-61/B-10245. 

• parapety zewnętrzne  
∙ Konglomerat marmurowy (95% naturalnego marmuru, 5% spoiwa) 
∙ Narożniki zaokrąglone  
∙ Trwałe, gładka powierzchnia 
∙ Nienasiąkliwe 
∙ Polerowane  
∙ Odporne na działanie czynników atmosferycznych 
∙ Mrozoodporne  
∙ Odporne na wilgoć i promieniowanie UV 
∙ Grubość min. 2,0 cm  
∙ Przeznaczone do stosowania na zewnątrz 
∙ powinny wystawać poza lico ściany co najmniej 40mm i powinny być wykonane w taki sposób, 

aby zabezpieczały elewację przed zaciekami wody opadowej.  



∙ Kolor RAL 7016 

 
 

3. SPRZĘT 

 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej Wymagania ogólne p.3 

 
3.2. Sprzęt do niezbędny do wykonania robót  

Rodzaje sprzętu używanego do robót pozostawia się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym 

realizacją umowy.  
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i 

przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

 
 

 4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej Wymagania ogólne p.4 
 
Wszystkie materiały niezbędne do wykonanie robót można przewozić dowolnymi środkami transportu 

zaakceptowanymi przez zarządzającego realizacją umowy. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy 

przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym oraz PN-B-05000:1996 ( Okna i drzwi, 

pakowanie przechowywanie i transport) 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1. Zasady ogólne wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej Wymagania ogólne p.5 

 
5.2. Kolejność wykonywania robót  
Kolejność robót przy wymianie stolarki okiennej powinna być następująca: 

• prace przygotowawcze (skompletowanie materiałów, sprzętu i urządzeń)  
• obsadzenie nowych ościeżnic wraz z montażem skrzydeł okiennych  
• wykonanie tynków na ościeżach  
• wykonanie nowych obróbek blacharskich 

 
5.3. Roboty  

Przed przystąpieniem do wymiany stolarki okiennej przygotować materiały, narzędzia oraz sprzęt. Następnie 

należy sprawdzić czy materiały odpowiadają wymaganiom podanym w p. 2.1 niniejszego opracowania. 
 
Demontażu obróbek blacharskich oraz starych skrzydeł i ościeżnic dokonać w sposób ostrożny w celu 

wyeliminowania ewentualnego zagrożenia wypadnięcia elementów.  
Obsadzenie nowych ościeżnic wraz z montażem skrzydeł okiennych dokonać zgodnie z instrukcją i zaleceniami 

producenta.  
Montażu nowych obróbek blacharskich dokonać w taki sposób, aby zabezpieczały elewację przed zaciekami 

wody opadowej. 

 

 



6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Technicznej Wymagania ogólne p.6 Wykonawca jest 

odpowiedzialny za pełna kontrolę robót i jakości materiałów i zapewni odpowiedni system kontroli włączając 

personel sprzęt zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do badania materiałów oraz jakości 

wykonywanych robót. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami szczegółowej 

specyfikacji technicznej. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1.  Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót  

Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy dokonać dokładnych pomiarów zakresu 

wykonywanych robót ( ze szczególnym uwzględnieniem wymiarów stolarki okiennej



Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Specyfikacji Technicznej Wymagania ogólne p.7. 

Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, 

jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 

 

Obmiar robót ma na celu określenie faktycznego zakresu wykonywanych robót wg stanu na dzień jego 

przeprowadzenia. 

 
8. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 

 
Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji Technicznej Wymagania ogólne 

pkt 8.9.  
Zasady odbioru robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. 

 
9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE 

 
9.2 Normy  
 Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami  
i normatywami związanymi z tym tematem, w szczególności normy  

PN-B-05000:1996 - Okna i drzwi, pakowanie przechowywanie i transport  
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej  

i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze  
PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie. 

 
9.3 Prace związane  

B- 00.00.00 Specyfikacje techniczne  Wymagania ogólne wykonywania i odbioru robót budowlanych –  
Wydawnictwo Sekocenbud Warszawa 2003r Promocja Sp. zo.o.
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ROBOTY IZOLACYJNE – KOD CPV 45320000-6 

 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych konstrukcji 
betonowych, żelbetowych.  

1.2. Zakres stosowania SST 

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

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych konstrukcji betonowych, żelbetowych . 
 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i 
wytycznych oraz określeniami podanymi w SST . 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 
terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inżyniera. 
 

2. Materiały 
2.1. Wymagania ogólne 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST i 
dokumentacji projektowej. 
 

Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w: 

– ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 201, poz. 2016; z 
późniejszymi zmianami), 

– ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), 

– ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz.1360, z 
późniejszymi zmianami). 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez 
ww. ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 
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Do wykonywania izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na konstrukcjach betonowych, 
żelbetowych i stalowych dopuszczalne jest stosowanie wyłącznie materiałów zgodnych z dokumentacją 
projektową i posiadających aprobatę techniczną IBDiM do tego typu zastosowań. 
 

2.2. Wymagania szczegółowe 

Do napraw uszkodzeń i ubytków betonu należy stosować materiały zgodne z SST dotyczącą napraw 
konstrukcji betonowych i żelbetowych. 

Izolacje 

Materiały izolacyjne powinny odpowiadać zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych 
materiałów oraz w przypadku izolacji bitumicznych być zgodne z normą PN-69/B-10260. 

Izolacje wykonywane na zimno 

Do wykonywania izolacji na zimno mogą być stosowane następujące materiały: 

– roztwory i lepiki asfaltowe powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-24620:1998, 

– inne materiały przewidziane w dokumentacji projektowej odpowiadające wymaganiom podanym w 
kartach technicznych stosowanych materiałów i posiadające aprobaty techniczne IBDiM do tego typu 
zastosowań.  

Izolacje wykonywane na gorąco 

Do wykonywania izolacji na gorąco mogą być stosowane następujące materiały: 

– lepiki asfaltowe i asfaltowo-polimerowe powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-24625:1998, 

– papy asfaltowe zgrzewalne powinny odpowiada ć wymaganiom norm: PN-90/B– 04615, PN-92/B-
27618, PN - 92/B-27619 oraz PN-B-27620:1998, 

– inne materiały przewidziane w dokumentacji projektowej odpowiadające wymaganiom podanym w 
kartach technicznych stosowanych materiałów i posiadaj ące aprobaty techniczne IBDiM do tego typu 
zastosowań. 

 Izolacje membranowe 

Do wykonywania izolacji membranowych należy stosować materiały przewidziane w dokumentacji 
projektowej odpowiadające wymaganiom podanym w kartach technicznych stosowanych materiałów i 
posiadające aprobaty techniczne IBDiM do tego typu zastosowań. 

Materiały do wykonania izolacji przeciwwodnej lub przeciwwilgociowej na konstrukcjach betonowych, 
żelbetowych lub stalowych powinny odpowiadać wymaganiom dokumentacji projektowej oraz 
niniejszej SST. 
 

3. Sprzęt  

Roboty związane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na konstrukcjach 
betonowych, żelbetowych i stalowych mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu 
dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robót. 
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Sprzęt powinien być zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych 
materiałów. Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać 
wymagania techniczne w zakresie BHP. 

4. Transport  

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać 
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 

Materiały izolacyjne należy przewozić w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposób, aby 
zabezpieczy ć opakowania przed uszkodzeniem. 
 

5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót: 

Wykonanie robót powinno być zgodne kartami technicznymi stosowanych materiałów , normą PN-69/B-
10260. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonaniem izolacji. 

Wykonawca robót izolacyjnych powinien posiadać stosowne do zadania referencje z wykonywania 
podobnych izolacji przeciwwodnych lub przeciwwilgociowych na konstrukcjach betonowych, 
żelbetowych i stalowych obiektów inżynieryjnych. 

Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu Wykonawcy do wykonania izolacji przeciwwodnej lub 
przeciwwilgociowej obiektów inżynieryjnych podejmuje Inżynier. Wykonawca nie może przenieść 
wykonywania izolacji do innego Podwykonawcy niż zaakceptowany przez Inżyniera – bez zgody 
Inżyniera. 

Roboty powinny być prowadzone pod nadzorem Producenta materiału izolacyjnego oraz zgodnie z 
normą PN-69/B-10260 w przypadku izolacji bitumicznych. 

Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robót po winna mieścić się w granicach od +5°C do +35°C 
i by ć o 3 stopnie wyższa od temperatury punktu rosy. 

Wilgotność względna powietrza w czasie wykonywania robót powinna by ć nie większa niż 85%. 

5.2. Zakres wykonywania robót 

Przygotowanie powierzchni betonowych 

Pokrywana powierzchnia musi być oczyszczona, sucha, bez pyłu i zanieczyszczeń. Należy usunąć 
wszystkie luźne części i substancje zakłócające wiązanie, takie jak pyły, oleje, tłuszcze, resztki środków 
pielęgnacyjnych i związanych z szalunkiem itd. Zagłębienia i małe uszkodzenia należy wyrównać, a 
większe ubytki wypełnić, zgodnie z zaleceniami SST dotyczącej napraw konstrukcji betonowych i 
żelbetowych. 

Materiały do napraw konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny być zgodne z zaleceniami 
Producenta materiałów izolacyjnych.I odwrotnie, materiały izolacyjne powinny być zgodne z 
zaleceniami Producenta materiałów do napraw konstrukcji betonowych i żelbetowych. 

Bezpośrednio przed pokryciem betonu izolacją, należy powierzchnię betonu przedmuchać sprężonym 
powietrzem. Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiadać zaleceniom 
podanym w kartach technicznych stosowanych materiałów i ich aprobatach technicznych IBDiM 
odnośnie: 

– wytrzymałości podłoża na odrywanie (minimum 1,5 MPa), 
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– temperatury podłoża, 

– wilgotności podłoża (maksimum 4% – chyba, że materiał jest przeznaczony do układania na podło ża 
o większej wilgotności), 

5.2.4. Gruntowanie 

Powierzchnie betonowe i stalowe powinny być gruntowane za pomocą środków gruntujących, 
zalecanych przez Producenta materiału izolacyjnego lub będących elementem danego materiału 
izolacyjnego zgodnie z kartą techniczną Producenta i aprobatą techniczną IBDiM. 
 

5.2.5. Wykonanie warstwy izolacyjnej 

Prace związane z wykonaniem izolacji winny być prowadzane z zachowaniem wymagań dokumentacji 
projektowej, odpowiednich norm, kart technicznych Producenta i aprobat technicznych wydanych przez 
IBDiM. 

Metody wykonania izolacji: 

– malowanie pędzlem, 

– nanoszenie wałkiem, 

– natryskiwanie, 

– szpachlowanie, 

– przyklejanie lub rozwijanie gotowych materiałów izolacyjnych. 

Przy nakładaniu poszczególnych warstw izolacji należy przestrzegać zalecanych przez Producenta 

zakresów temperatur otoczenia i podłoża oraz wilgotności podłoża i powietrza. 

Podłoże oraz każda nanoszona warstwa powinny być odebrane przez Inżyniera. Przystąpienie do 

kolejnych etapów robót może nastąpić po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inżyniera do 

Dziennika Budowy 

 

Wykonanie warstwy ochronnej 

Prace związane z wykonaniem warstw ochronnych izolacji winny być prowadzone z zachowaniem 

wymagań dokumentacji projektowej, odpowiednich norm oraz postanowień SST dotyczącej 

wykonywania konstrukcji betonowych i żelbetowych, jak i niniejszej SST. 

6.   Kontrola jakości 

Kontrola robót obejmuje: 

– stwierdzenie właściwej jakości materiału na podstawie atestu Producenta, 

– sprawdzenie zgodności sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiału, 

– sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania, 
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– kontrolę prawidłowości przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni pod 
względem równości, braku plam i zabrudzeń), 

– kontrolę wytrzymałości betonu na odrywanie, 

– kontrolę prawidłowości wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji z oceną jednorodności 
wykonania powłok, stwierdzeniem braku pęcherzy, złuszczeń lub odspojeń itp.), 

– oznaczenie rzeczywistej grubości powłoki (grubość powłoki winna być zgodna z wartością podaną w 
dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta; grubość tę określa się jako średnią 
arytmetyczną z kilku pomiarów w miejscach wskazanych przez Inżyniera; grubość określa się metodami 
nieniszczącymi lub niszczącymi w sposób zgodny z aprobat ą techniczną IBDiM, 

– kontrolę poprawności naprawienia błędów w wykonanej izolacji, 

– kontrolę wykonania warstwy ochronnej, 

– oznaczenie przyczepności izolacji (w przypadku izolacji natryskowych). 

Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 
 

7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej izolacji zgodnie z dokumentacją 
projektową i obmiarem w terenie. 
 

8. Odbiór robót  

Podłoże oraz każda nanoszona warstwa powinny być odebrane przez Inżyniera. Przystąpienie do 
kolejnych etapów robót może nastąpić po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inżyniera do 
Dziennika Budowy. 

Wykonanie izolacji uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą SST i 

wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w 

dokumentacji projektowej, przywołanych normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej SST daty wyniki 

pozytywne. 
 

9. Podstawa płatności 
Podstawą płatności jest kwota ryczałtowa podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w 
dokumentach umownych (ofercie). Wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i dokumentacji 
projektowej.  
Cena  zawiera równie ż zapas na odpady i ubytki materiałowe. 
 

10. Przepisy związane 
10. 1. Normy: 
1. PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

2. PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 

3. PN-B-24625:1998 Lepiki asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowany na 

gorąco.   
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HYDROIZOLACJE  – KOD CPV 45320000-6 

 
 

4. PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań. 

5. PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny 

szklanej i welonu szklanego.  

6. PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej. 

7. PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych. 

10.2. Inne dokumenty: 
 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 
2416; z pó źniejszymi zmianami), 
2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),  

3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 
1360, z pó źniejszymi zmianami). 
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OKŁADZINY I ŚCIANKI Z PŁYT GIPSWO KARTONOWYCH I SUFITY PODWIESZANE 

CPV 45410000-4 

 

1. Wstęp.  

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
obudów gipsowo-kartonowych GKF oraz sufitów podwieszanych dla inwestycji budowy przedszkola w 
Grodźcu.  
 

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 obudów g-k i sufitów podwieszanych. 
 

1.4. Określenia podstawowe 

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

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

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

2. Materiały. 

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 

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

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 

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

nie zawierać domieszek organicznych, mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek 
drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

2.3. Płyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiadać wymaganiom określonych w normie PN-B-79405 – 
wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych. Warunki techniczne dla płyt gipsowo-kartonowych 
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Lp. Wymagania    GKB  GKF  GKBI  GKFI 

      zwykła  Ognio  Wodo  wodo- i 

            odporna  odporna  ognioodporna 

01 02     03      04      
0
5     06   

1. Powierzchnia    Równa, gładka, bez uszkodzeń kartonu, narożników i krawędzi 

                         

2. Przyczepność kartonu   do karton powinien być złączony z rdzeniem gipsowym w taki sposób, 

 
rdzenia 
gipsowego    aby  przy  odrywaniu ręką rwał  się,  nie powodując odklejania  się od 

      rdzenia                  

3. Wymiary i tolerancje [mm] grubość  9,5±0,5; 12,5±0,5; 15±0,5; > 18±0,5   

                            

      szerokość  1200 (+0; -5,0)            

      długość  [2000¸3000] (+0; -6)          

                       

      prostopadłość  ró żnica w długości przekątnych < 5 
                           

4. Masa  9,5  < 9,5  -    -   - 
 

1m2 płyty o 

                      

  12,5 < 12,5  11,0-13,0    < 12,5   11,0-13,0 
 

grubości 

                        

  15,0 < 15,0  13,5-16,0    < 15,0   13,5-15,0 
 

[kg] 

                      

   > 18 < 18,0  16,0-19,0    -   - 
                          

5. Wilgotność [ % ]       < 10            

              

6. Trwałość struktury przy -  > 20    -   > 20 

 opalaniu [min.]                           

7. Nasiąkliwość [%] -  -    < 10   < 10 
                     

- Profile metalowe o grubości nie minej niż 0,55 mm                  

Profile poziome UW mocuje się do sufitu i podłogi, pionowe CW ustawia się co 60 cm i przykręca do nich 
płyty. 
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3. Sprzęt 

Wykonawca przystępujący do wykonania suchych tynków, powinien wykazać się możliwością 
korzystania z  elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 
 

4. Transport 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Pakowanie i 

magazynowanie płyt gipsowo-kartonowych. Płyty powinny być pakowane w formie stosów, układanych 

poziomo na kilku podkładach dystansowych. Pierwsza płyta od dołu spełnia rolę opakowania stosu. 

Każdy ze stosów jest spięty taśmą stalową dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podkładek. 

Pakiety należy składować w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na równym i mocnym, a zarazem 
płask im podkładzie. 

Wysokość składowania – do pięciu pakietów o jednakowej długości, nakładanych jeden na drugi. 

Transport płyt odbywa się przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych ( pokrytych 
plandekami), które umożliwiają przewóz (jednorazowo) około 2000 m2 płyt o grubość i 12,5 mm lub 
około 2400 m2 o grubości 9,5mm. Rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób zmechanizowany 
przy pomocy wózka widłoweg o o udźwigu co najmniej 2000 kg lub żurawia wyposażonego w zawiesie 
z widłami. 

Montaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach na ruszcie 

Ruszt metalowy pod okładziny gipsowo-kartonowe można wykonać na kilka sposobów: 

– przy użyciu profili stosowanych do budowy ścian działowych, bez kontaktu z osłanianą ścianą 

– z użyciem ściennych profili „U” o szer. 50 mm, umocowanych do  podłoża uchwytami typu ES, 

– przy użyciu profili sufitowych 60/27, mocowanych do podłoża elementami łączącymi typu ES. 

Montaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach 

Zasady doboru konstrukcji rusztu 

Ruszt stanowiący podłoże dla płyt gipsowo-kartonowych powinien składać się z dwóch warstw: dolnej 
stanowiącej bezpośrednie podłoże dla płyt – nazywanej w dalszej części „warstwą nośną” oraz górnej – 
dalej nazywanej „warstwą główną”. 

Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy składający się tylko z warstwy nośnej. Materiałami 

konstrukcyjnymi do budowania rusztów s ą kształtowniki stalowe. Dokonując wyboru rodzaju 
konstrukcji rusztu przy projektowaniu sufitu, należy brać pod uwagę następujące czynniki: 

a) kształt pomieszczenia: 

– jeżeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zbliżony do kwadratu, to ze względu na sztywność rusztu 
zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej, 

– w pomieszczeniach wąskich i długich znajduje zastosowanie rozwiązanie jednowarstwowe, 

sposób zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody, 
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– jeżeli ruszt styka się bezpośrednio z płaską konstrukcją przegrody, to można zastosować ruszt 
jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje się rozwiązania 
dwuwarstwowe, 

– rozstaw rozmieszczenia elementów warstwy nośnej zależy równie ż od kierunku usytuowania 
podłużnych krawędzi płyt w stosunku do tych elementów, 

5. Wykonanie robót 

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych 

– Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych powinny być zakończone 
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 
osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 

– Zaleca się przystąpienie do wykonywania okładzin po okresie wstępnego osiadania i skurczów murów, 
tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 

– Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i odpadów. 

– Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod 
warunkiem, 

że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C, a wilgotność względna powietrza mieści się w granicach 
od 60 do 80%. 

– Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. 

b) grubość zastosowanych płyt: 

– rozmieszczenia płyt, 

– rozstaw elementów rusztu warstwy nośnej zależy między innymi od sztywności płyt, 

c) funkcje jaką spełniać ma sufit: 

– jeżeli sufit stanowi barierę ogniową, to kierunek rozmieszczenia płyt musi być zawsze prostopadły do 
elementów warstwy nośnej 

Tyczenie rozmieszczenia płyt 

Chcąc uzyskać oczekiwane efekty użytkowe sufitów, należy przy ich wykonywaniu pamiętać o paru 
podstawowych 
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zasadach: 

– styki krawędzi wzdłużnych płyt powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem (równolegle do 

kierunku naświetlania pomieszczenia), 

– przy wyborze wzdłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby styki długich 

krawędzi płyt opierały się na tych elementach, 

– przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby 
styki krótszych krawędzi płyt opierały się na tych elementach, 

– ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być umocowana pełna ilość płyt, należy je tak 

rozmieścić, by na obu krańcach tego rzędu znalazły się odcięte kawałki o szerokości zbliżonej do połowy 

szerokości płyty (lub połowy jej długości), 

– styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących pasmach powinny być przesunięte względem siebie o odległość 

zbliżoną do połowy długości płyty, 

– je żeli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa sufitu ma być dwuwarstwowa, to 
drugą warstwę płyt należy mocować mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwając ją o jeden 
rozstaw między nośnymi elementami rusztu. 
 

Kotwienie rusztu 

W zależności od konstrukcji i rodzaju materiału, z jakiego wykonany jest strop, wybiera się odpowiedni 
rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwień muszą spełniać warunek pięciokrotnego 
współczynnika wytrzymałości przy ich obciążaniu. Znaczy to, że jednostkowe obciążenie wyrywające 
musi być większe od pięciokrotnej wartości normalnego obciążenia przypadającego na dany łącznik lub 
kotwę. 

Konstrukcje sufitów mogą zostać podwieszone do stropów zbudowanych w oparciu o belki profilowe 
przy pomocy różnego rodzaju obejm (mocowanie imadłowe). 

Elementy mocujące konstrukcję sufitów, jak np. kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania 
stropu, kotwy spawane do istniejących zabetonowanych wypustów stalowych lub bezpośrednio do 
stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywać trzykrotną wartość normalnego 
obciążenia. 

Wszystkie elementy stalowe, służące do kotwienia, muszą posiadać zabezpieczenie antykorozyjne. 
Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu 

Na okładziny sufitowe stosuje się płyty o gr. 15 mm. Płyty gipsowo-kartonowe mogą być mocowane do 
elementów nośnych w dwojaki sposób: 

– mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów nośnych rusztu, 

– mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych równolegle do nich dłuższymi 
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krawędziami. 

Płyty gipsowo-kartonowe mocuje się do profili stalowych blachowkrętami. 

Kierunek mocowania płyt gipsowo-kartonowych na sufitach 
 

Grubość płyty [mm] Kierunek mocowania Dopuszczalna rozpiętość 

  między elementami nośnymi [mm] 

9,5 poprzeczny 420 

 podłużny 320 

12,5 poprzeczny 500 

 podłużny 420 

15,0 poprzeczny 550 

. 
 

6. Kontrola jakości . 

Badania w czasie wykonywania robót 

Częstotliwość oraz zakres badań płyt gipsowo-kartonowych powinna być zgodna z PN-B-79405 
„Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych”. 

W szczególności powinna być oceniana: 

– równość powierzchni płyt, 

– narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 

– wymiary płyt (zgodne z tolerancją), 

– wilgotność i nasiąkliwość, 

– obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt. 
 

Warunki badań płyt gipsowo-kartonowych i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika 
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m 2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem 
zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
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8. Odbiór robót 

8.1.Odbiór podłoża 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych z płyt 
gipsowo-kartonowych. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy 
podłoże oczyścić i umyć wodą 
 

8.2 Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 10.6 dały 
pozytywne wyniki  

8.3. Wymagania przy odbiorze 

Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122. „Roboty okładzinowe. Suche tynki. 
Wymagania i badania przy odbiorze”. Sprawdzeniu podlega: 
 

a. zgodność z dokumentacją techniczną, 
b. rodzaj zastosowanych materiałów, 
c. przygotowanie podłoża, 
d. prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 
e. wichrowatość powierzchni.  

ad. e) Powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome lub o kącie 
pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny, powinny 
być kątami prostymi lub posiadać rozwarcie wynikające z wcześniejszych założeń zawartych w 
dokumentacji. 

Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości wykonania 
powierzchni i krawędzi suchych tynków należy przeprowadzać za pomocą oględzin zewnętrznych oraz 
przykładania (w dwu prostopadłych do siebie kierunkach) łaty kontrolnej o długości ok. 2 mb, w 
dowolnym miejscu powierzchni. 

Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią suchego tynku powinien być wykonywany z 
dokładnością do 0,5 mm. Dopuszczalne odchyłki powierzchni są podane w poniższej tabeli. 

Odchylenie powierzchni Odchylenia powierzchni i krawędzi od Odchylenie przecinających 

suchego tynku od kierunku  się płaszczyzn od kąta 

płaszczyzny i odchylenia   przewidzianego w 

krawędzi od linii prostej pionowego poziomego dokumentacji 

Nie większa niż 2 nie wiêksze niż 1,5 nie większe niż 2 mm nie większej niż 

mm i w liczbie mm na 1 mb i ogółem na 1 mb i ogółem nie 2 mm 

nie większej niż 2 nie wiêcej niż 3 mm więcej niż 3 mm na  

na całej długości w pomieszczeniach całej powierzchni  

łaty kontrolnej o do 3,5 mm wysokoœci ograniczonej  

długości 2 mb oraz nie wiêcej niż ścianami, belkami  

 4 mm w pomieszczeniach itp.  
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 powyżej 3,5 m   

 wysokości   

 

9. Podstawa płatności 

Podstawą płatności jest kwota ryczałtowa podana przez Wykonawcę i przyjęta przez 
Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). Wynagrodzenie ryczałtowe będzie 
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 
określone dla tej roboty w SST i dokumentacji projektowej.  
 
10.  Przepisy związane 

PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania 
 

przy odbiorze. 

PN-B-79405 Wymagania dla plyt gipsowo-kartonowych. 

PN-93/B-02862 Odporność ogniowa. 
 

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

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
 

Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i 
zarządzania systemami zapewnienia jakości. 

 

 

 

 

 
 

 

 



 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
__________________________________________________________________________________ 
 
 

SPECJALNE ROBOTY BUDOWLANE INNE NIŻ DACHOWE -  CPV 45262000-1 

 

1. Wstęp 
 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania 
i odbioru robót budowlanych na terenie budowy przedszkola w Grodźcu.   

1.2.Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbędny przy realizacji i 
odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie ścian z pustaków ceramicznych.  

1.4. Określenia podstawowe 

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

1.5. Ogólne warunki dotyczące robót 

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

1.5.1.Wymogi formalne 

Roboty murowe winne być wykonane ściśle wg dokumentacji technicznej. 

Przy wykonywaniu prac związanych z wykonaniem izolacji i warstwy nawierzchniowej stopni 
zewnętrznych należy przestrzegać przepisów BHP i przeciwpożarowych obowiązujących w 
budownictwie przy robotach murowych. 

1.5.2.Warunki organizacyjne 

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić 
z całością dokumentacji technicznej, w tym także i z pozostałymi odrębnymi częściami dokumentacji, 
dotyczy to zwłaszcza projektu organizacji robót. 

Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach dokumentacji należy wyjaśnić z autorami 
poszczególnych opracowań. 

2. Materiały 
 

Pustaki ceramiczne kl. 15 gr. 24cm 
Pustaki ceramiczne kl. 15 gr. 11,5cm  
 Zaprawa cementowo-wapienna M50 
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3. Sprzęt 

3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 3. 

3.2.Sprzęt do wykonania robót 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 

4. Transport 

4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt. 4  

4.2.Transport 

Materiały (bloczki betonowe, pustaki, cegły) dostarczone są na plac budowy w pakietach opiętych 
taśmą lub opakowanych folią na paletach. Jeżeli zachodzi konieczność rozcięcia pakietu to 
rozkładanie wyrobów na środkach transportu powinno odbywać się delikatnie aby nie uszkodzić 
naroży oraz powierzchni wyrobów. 

Etykiety na paletyzowanych pakietach i świadectwa dostawy powinny zawierać: 

- znak firmowy producenta, 
- nazwę i adres producenta ,  

- nazwę i symbol handlowy wyrobu wg Aprobaty Technicznej ITB, oraz wymiary 
elementów, 

- datę produkcji i nr partii produkcyjnej, 
- symbol Aprobaty Technicznej ITB, 
- masą poszczególnych pakietów (w świadectwie dostawy) 

 

Sucha mieszanka zaprawy powinna być pakowana w impregnowane worki papierowe.                                       
Każdy worek powinien posiadać nadruk lub etykietę, zawierające co najmniej dane jw.                                                  
W czasie transportu suchą mieszankę należy chronić przed zawilgoceniem i uszkodzeniami worków. 

4.3. Magazynowanie 

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

5. Wykonywanie robót 

5.1.Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 5.  

5.2.Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane. 
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5.3. Wymagania przy wykonywaniu robót murowych 

Przed przystąpieniem do murowania ścian należy odebrać roboty ziemne i fundamentowe. Przed 
przystąpieniem do wznoszenia murów należy sprawdzić wymiary oraz kąty skrzyżowań ścian 
fundamentowych. Mury należy wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania i 
grubości spoin. W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne i słupy. Ścianki działowe 
należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych danej kondygnacji. Pustaki 
ceramiczne POROTHERM układane na zaprawie  powinny być czyste i wolne od kurzu. Podczas 
murowania w okresie letnim, w wysokich temperaturach przed ułożeniem w murze bloczki 
betonowe M6/pustaki ceramiczne POROTHERM należy obficie zraszać wodą. W przypadku 
stosowania zapraw tradycyjnych, cementowo wapiennych dopuszcza się wykonywanie konstrukcji 
murowych w temp. poniżej 0 C pod warunkiem zastosowania odpowiednich środków 
zapobiegających zamarzaniu zapraw. W przypadku stosowania zapraw cienkospoinowych 
murowanie w temp. poniżej 0oC jest niedopuszczalne. W zakresie temperatur od 0oC do + 5oC 
stosuje się wersje zimowe zapraw cienkospoinowych. W temperaturze powyżej + 5oC stosuje się 
typowe wersje zapraw. W murach wykonywanych na tradycyjnych zaprawach jeśli nie ma 
szczególnych wymagań należy przyjmować grubość normową spoiny: 12 mm w spoinach poziomych 
przy czym grubość maksymalna nie powinna przekraczać 17 mm, a minimalna 10 mm. Spoiny 
poziome powinny być dokładnie wypełnione zaprawą, spoiny pionowe pozostają niewypełnione. W 
murach wykonywanych na zaprawach cienkospoinowych grubość zaprawy należy przyjmować od 2 
do 3 mm. 

6. Kontrola jakości 

6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Zasady ogólne kontroli jakości robót podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 6. 

6.2. Elementy murowe 

6.2.1. Badania kontrolne 

Bieżące badania kontrolne obejmują sprawdzenie: 
- Kształtu i wymiarów 
- Uszkodzeń 
- Gęstości objętościowej w stanie suchym i w stanie wilgotności wysyłkowej 
- Średniej wytrzymałości na ściskanie 
- Cechowanie  

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

6.2.2. Tolerancja wymiarów 

Sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny należy wykonać za pomocą szablonu i 
przyrządów pomiarowych z dokładnością do 1 mm. 

Kształt – wg Normy BN90/6674501 

Dopuszczalne wady kształtu: 

- odchylania od kąta prostego sąsiednich powierzchni (nie prostopadłościenność)[mm] <1 
- odchylenia powierzchni od płaszczyzny [mm] <1 
- dopuszczalne uszkodzenia wg Normy BN90/674501  

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

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

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

Wymiary – wg Normy BN90/764501 

Bloczki [mm] – dł.599, wys.199, szer.365, 300, 1  50; 

 

6.2.3. Badanie innych właściwości technicznych 

Stężenie naturalnych pierwiastków promieniotwórczych – wg instrukcji ITB nr 234/95 
Gęstość objętościowa w stanie suchym – wg Normy B N89/B06258 

Średnia wytrzymałość na ściskanie R [MPa] – wg Normy BN89/B06258 R>6,0 (bloczki), R>4,5 
(nadproża) 

Blokowa wytrzymałość na ściskanie [MPa] – wg Norm y BN90/674501 Zmiany 
wymiarów – skurcz – wg Normy BN89/B06258 

Wilgotność sorpcyjna w warunkach t = 23 o C, Ø = 80% [% masy] – wg Normy BN89/B 
06258 < 4 

Wilgotność ustabilizowana (stan powietrznosuchy) [% masy] – wg Normy BN89/B06258 < 8 

Wilgotność „wysyłkowa” [% masy] – wg Normy BN89/ B06258 < 30 

Gęstość objętościowa w stanie wilgotności „wysyłkowej” [ kg/m3 ] – 780 (bloczki), 650 (nadproża) 

Współczynnik przenikania pary wodnej 10 –4 [g/(mhhPa)] < 180 (bloczki), <225 (nadproża) 

Deklarowana przewodność cieplna [W/(mK)] – wg IS O 8301:1991, ISO 8302:1991, ISO 
10456:1997<0,16 (bloczki), < 0,13 (nadproża) 

Mrozoodporność – po 15 cyklach zamrażania i odmrażania – wg Normy BN89/B06258 Ubytek 
masy [%] < 4 (bloczki), < 4,5 (nadproża) Spadek wytrzymałości na ściskanie < 15 

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

6.3. Zaprawa murarska do cienkich spoin 

 

6.3.1. Badania kontrolne 

Badania kontrolne obejmują sprawdzenie: 

- Wyglądu suchej mieszanki 
- Maksymalne średnice ziaren wypełniacza 
- Gęstości nasypowej 
- Wyglądu świeŜej zaprawy 
- Konsystencji 
- Zmiany objętości  

- Bieżące badania powinny być wykonane dla każdej przedstawionej do odbioru partii 
suchej mieszanki. 
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6.3.2. Właściwości wyrobu i metody badań 

 

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

• Gęstość nasypowa – [kg/m3 ] – 1300 ÷1500 – wg Normy PN77/B06714/07  

• Proporcje mieszania suchej mieszanki z wodą; sucha mieszanka : woda (wagowo) – 1 : 0,32 
• Wygląd świeżej zaprawy – jednorodna masa bez zbryleń i zanieczyszczeń – oględziny  

• Konsystencja [cm stożka zanurzenia] – 10 ± 1 – wg Normy PN88/B04300 lecz zamiast 
cementu stosować suchą mieszankę  

• Wytrzymałość na ściskanie [MPa] – wg Normy PN85/B 04500 lecz na 2 seriach próbek (po 6 
połówek beleczek) wykonanych jednocześnie, przechowywanych przed badaniem w różnych 
warunkach: 1 seria – w środowisku suchym, 2 seria – w środowisku mokrym 

• Po przechowywaniu próbek w warunkach suchych > 1 0  

• Po przechowywaniu próbek w warunkach mokrych > 1 7 i nie mniej niŜ 70% wytrzymałości 
próbek przechowywanych w warunkach suchych  

• Przyczepność do podłoża [MPa] > 0,3 – wg Normy P N85/B04500 z następującymi zmianami: 

- jako podłoże należy stosować bloczki systemowe z betonu komórkowego marki 6 
- grubość warstwy zaprawy powinna być ok.3 mm 
- próbki powinny być przechowywane w czasie 28 dni w temp. 20 ± 2o C i wilgotności 

minimum 95%. 
• Czas zachowania właściwości roboczych [godz.]>4 
Czas korygowania podłoża klejonych elementów murowych [min]  

> 7 – klejową zaprawę 

murarską należy nałożyć warstwę o gr.3 mm na powierzchnię bloczka, wcześniej wysuszonego w 

temperaturze 105 C w czasie 4 dni i następnie pozostawionego w czasie 2 dni w normalnym klimacie 

(temp.20 ± 2 C i wilgotności 65 ± 5 %). Na warstwę zaprawy należy następnie położyć kostkę z bloczku 

o boku 5 cm, wysuszoną i sezonowaną analogicznie jak bloczek na który jest nałożona zaprawa. Kostkę 

należy w czasie 30 sek. dociskać siłą 5N. Następnie kostkę należy odrywać. Badanie z zastosowaniem 

kilku kostek należy powtarzać w odstępach czasowych co 2 minuty. Czas od naniesienia zaprawy do 

momentu w którym jeszcze ok.50% powierzchni kostki jest pokryta zaprawą, należy uznać za czas 

korygowania położenia kolejnych elementów murowych. Badania należy przeprowadzić na 3 próbkach. 

6.3.3. Oznakowanie 

Oznaczenie powinno zawierać: 

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

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST – 1.0. „Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Ilość wykonywanych robót murowych oblicza się wg pomiarów z natury lub na podstawie rysunków 
roboczych. 

Nakład liczony na 1 m3 . 

Grubość obliczeniową muru przyjmuje się łącznie ze spoinami. 

Długość murów prostych przyjmuje się wg ich wymiarów rzeczywistych. 

Wysokość murów w ścianach budynku obmierza się kondygnacjami od poziomu podłogi przyziemia do 
wierzchu następnego stropu. 

Z obmiarów murów odlicza się: 

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

m3 

Nie odlicza się bruzd na instalacje, gniazd. 

Powierzchnię otworów, w których ościeżnice obmurowane są jednocześnie ze wznoszeniem muru 
mierzy się w świetle ościeżnic. 

8. Odbiór robót 

8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją. 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz pisemnymi decyzjami 
Inżyniera. 

8.2.Odbiór robót 

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

W szczególności podlega sprawdzeniu: 

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

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

Podstawą płatności jest kwota ryczałtowa podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w 
dokumentach umownych (ofercie). Wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i 
dokumentacji projektowej.  

10. Przepisy związane 

 

• PN87/B03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia  statyczne i projektowe. 

• PN89/B06258 Autoklawizowany beton komórkowy . 

 

• PNB19301:1997 Prefabrykaty budowlane z autoklaw izowanego betonu 
komórkowego. Elementy drobnowymiarowe.  

• PN85/B04500 Zaprawy budowlane. Badania cech  fizycznych i wytrzymałościowych. 

• PN77/B07614/07 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie gęstości nasypowej. 
• PN88/B04300 Cement. Metody badań. Oznaczanie  cech fizycznych. 

 

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

 

• BN80/B10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badań cech 
geometrycznych 

 

• BN80/674411 Półfabrykaty budowlane z betonu. Drobnowymiarowe elementy 
ścienne. Pustaki 

• PNB12066    Wyroby budowlane silikatowe. Cegły, bloki, elementy 
• PN65/B14503 Zaprawy budowlane cementowo wapienne 

• PN65/B14504 Zaprawy budowlane cementowe 
• PN88/B30001 Cement portlandzki z dodatkami 
• PN88/B04300 Cement. Metody badań. Oznaczenia c ech fizycznych 
• BN88/673108 Cement. Transport i przechowywanie 
• PN86/B30020 Wapno 
• PN79/B06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
• PN68/B10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i  badania przy odbiorze. 

• PNB03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie 
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TYNKOWANIE  CPV 45410000-4 

 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót tynkarskich z użyciem gotowych mas gipsowych. 

1.2. Zakres stosowania ST 

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

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. 

1.3. Przedmiot i zakres robót objętych ST 

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie wewnętrznych tynków z fabrycznie 
przygotowanych mieszanek tynkarskich. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 
robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 4500000-7, pkt. 1.5. 

1.5. Dokumentacja robót tynkowych 

Dokumentację robót tynkowych 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), dla 
przedmiotu zamówienia dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę, 

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

–  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, 
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– 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. – Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 

Tynki pocienione należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót tynkowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu 
zamówienia. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2 

Materiały stosowane do wykonania tynków pocienionych 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, 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, 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”, 

–  okres przydatności do użycia podany na opakowaniu. 

2.2. Rodzaje materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania tynków pocienionych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

2.2.1. Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-

B-10109:1998 lub aprobat technicznych. 

2.2.2. Masy tynkarskie do wypraw gipsowych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10106:1997 

lub aprobat technicznych. 

2.2.3. Do zapraw tych należy stosować: 

–  piaski odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 13139:2003 i PN-EN 13139:2003/ AC:2004, 

–  cement odpowiadający wymaganiom normy PN-EN 197-1:2002, 

– wapno suchogaszone (hydratyzowane) lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna 
palonego. Ciasto wapienne powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego 
wapna i zanieczyszczeń obcych; wymagania dla wapna określone są w normie PN-EN 459-1:2003, 

–  gips odpowiadający wymaganiom normy PN-B-30041:1997, 
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– wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 1008:2004; bez badań laboratoryjnych może być 
stosowana tylko wodociągowa woda pitna. 

2.2.4. Masy wyrównawcze i naprawcze do podłoży odpowiadające wymaganiom aprobat technicznych. 

2.3. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów do robót tynkowych 

Wyroby do robót tynkowych 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, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich 
również karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót tynkowych fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich 
nieznanego pochodzenia. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

2.4. Warunki przechowywania wyrobów do robót tynkowych 

Wszystkie wyroby do robót tynkowych pakowane w worki powinny być przechowywane i magazynowane 
zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. 

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów  opakowanych powinno być suche i 
zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

Cement, gips i wapno suchogaszone w workach oraz suche mieszanki tynkarskie i masy tynkarskie 
przygotowane fabrycznie powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach, 
układanych na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10. 

Cement i wapno suchogaszone luzem należy przechowywać w zasobnikach (zbiornikach) do cementu. 

Kruszywa i piasek do zapraw można przechowywać na składowiskach otwartych, w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami lub frakcjami 
kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie przygotowanych zasiekach). 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 
 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 450000007,- pkt 3 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót tynkowych 

Roboty tynkowe można wykonywać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu 
na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 

Przy doborze narzędzi należy uwzględnić wymagania producenta suchych mieszanek tynkarskich lub mas 
tynkarskich. 
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Do mechanicznego wykonania zapraw i robót tynkowych należy stosować: 

–  mieszarki do zapraw, 

–  agregaty tynkarskie, 

–  betoniarki wolnospadowe, 

–  pompy do zapraw, 

–  przenośne zbiorniki na wodę, 

–  tynkarskie pistolety natryskowe, 

–  zacieraczki do tynków. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 
pkt 4 

4.2. Transport materiałów 

4.2.1. Wyroby do robót tynkowych mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego, 
kolejowego, wodnego i innymi. 

Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na paletach należy prowadzić sprzętem 
mechanicznym. 

Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, układanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny 
załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych takich 
jak: chwytaki, wciągniki, wózki. 

Środki transportu do przewozu wyrobów workowanych powinny umożliwiać zabezpieczenie tych wyrobów 
przed zawilgoceniem. 

Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cementowozami. 

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach stalowych. 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym 
zawilgoceniem. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagani ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

– Przed przystąpieniem do wykonania robót tynkarskich powinny być zakończone wszystkie roboty 
przygotowawcze, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, wykonane podkłady 
przewidziane w dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej, osadzone ościeżnice 
drzwiowe i okienne, jeśli nie należą do tzw. stolarki konfekcjonowanej. 

– Bez specjalnych środków zabezpieczających prace tynkarskie w warunkach zimowych mogą być 
wykonywane tylko wtedy, gdy temperatura powietrza, materiałów oraz podłoża tynku jest nie niższa niż 
+5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek temperatury poniżej 0°C. W niektórych 
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przypadkach, określonych we wskazówkach producenta mieszanki tynkarskiej, konieczne może stać się 
zachowanie wyższych temperatur minimalnych. 

Przy tynkowaniu wewnętrznych powierzchni, które nie posiadają jeszcze zewnętrznej izolacji cieplnej 
należy zwrócić uwagę na możliwość gwałtownego obniżenia temperatury tynkowanego elementu w 
warunkach zimowych. 

– Bez specjalnych osłon ograniczających wpływ czynników atmosferycznych tynki pocienione zewnętrzne 
powinny być wykonywane przy bezwietrznej i bezdeszczowej pogodzie. 

– Wilgotność względna powietrza przy wykonywaniu tynków pocienionych barwionych nie może 
przekraczać 80%. 

– Przy wykonywaniu wyprawy pocienionej na powierzchni tynku podkładowego należy zachować 
minimalny czas przerwy technologicznej, dostosowany do warunków pogodowych i lokalnej wentylacji, 
nie krótszy niż 3 tygodnie, o ile wskazówki producenta mieszanki tynkarskiej nie stanowią inaczej. 

5.3. Wymagania dotyczące podłoży pod tynki gipsowe 

Podłożem może być powierzchnia bezpośrednio przeznaczona do otynkowania lub podkład, na który 
nakłada się wyprawę. 

Tynki gipsowe można wykonywać na podłożach: 

–  z betonów zwykłych (w konstrukcjach monolitycznych i prefabrykowanych), 

–  z betonów komórkowych lub betonów lekkich 

Podłoża powinny być równe, mocne, jednorodne, równomiernie chłonące wodę, szorstkie, suche, nie 
pylące, wolne od wykwitów, bez rys i pęknięć. Powierzchnia ewentualnego tynku podkładowego nie 
powinna być wygładzona lub zatarta. 

Nadlewki, nacieki i wystające nierówności podłoża należy skuć lub zeszlifować. 

Rysy, raki, kawerny i ubytki podłoża należy naprawić zaprawą cementową lub specjalnymi masami 
naprawczymi, na które wydane są aprobaty techniczne. 

Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami, bitumami, farbami należy usunąć, zmywając odpowiednimi 
preparatami odtłuszczającymi albo stosując środki mechaniczne (np. piaskowanie)lub warstwy sczepne. 

Z podłoży należy usunąć warstwę pylącą oraz odpylić powierzchnię. 

Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. 

Podkłady z tynków zwykłych powinny spełniać wymagania PN-70/B-10100, odpowiednie do założonej w 
dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej – odmiany i kategorii tynku 
podkładowego. 

Uwzględniając stan podłoża, wskazówki pochodzące od producenta mieszanki tynkarskiej oraz warunki 
atmosferyczne, w których nakładana będzie wyprawa, konieczne może być wstępne przygotowanie 
podłoża do tynkowania, poprzez jego zwilżenie wodą, zagruntowanie bądź zastosowanie środków 
zwiększających przyczepność tynku do podłoża. Jako środki zwiększające przyczepność tynku do podłoża 
stosowane są: 

–  obrzutka wstępna, 

–  zaprawy i szlamy zwiększające przyczepność, 
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–  substancje płynne tzw. mostki adhezyjne. 

Dobór ewentualnych działań wstępnego przygotowania podłoża musi być zgodny z zaleceniami 
producenta mieszanki tynkarskiej oraz wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji 
technicznej. 

5.4. Wykonanie tynków gipsowych 

Rodzaj i typ tynku a także wymagania w zakresie mieszanki tynkarskiej określone są w dokumentacji 
projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej. 

Tynki gipsowe mogą być jedno- lub wielowarstwowe (dwu- lub trzywarstwowe). 

Grubość tynków pocienionych wynosi od 2 do15 mm. 

Przy wykonywaniu tynków gipsowych należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji producenta mieszanki 
tynkarskiej w zakresie przygotowania podłoża i masy tynkarskiej, a także warunków nakładania masy 
tynkarskiej oraz jej pielęgnacji. 

Ponadto przy wykonywaniu tynków należy przestrzegać następujących zasad ogólnych: 

– mieszankę tynkarską dobierać tak, by zapewnić zgodność założonej w dokumentacji projektowej i 
szczegółowej specyfikacji technicznej grubości tynku i jego poszczególnych warstw (tynki 
wielowarstwowe) z zaleceniami producenta wybranej mieszanki tynkarskiej, 

– obowiązkowo stosować technikę wykonywania i reżimy technologiczne (np. minimalne przerwy 
technologiczne) oraz sposób obrobienia tynku zgodne z procedurami wykonawczymi zawartymi we 
wskazówkach producenta mieszanki tynkarskiej, 

– profile tynkarskie dobierać odpowiednio do ich przyszłej funkcji (profile narożnikowe, stykowe, 
szczelinowe, dylatacyjne itp.) oraz z uwzględnieniem zgodności materiału z którego wykonany jest profil, 
z przewidywanym rodzajem tynku, 

–  nie dopuszczać do powstania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi np. listwami narożnikowymi, 

–  elementy wpuszczane w tynk (np. ramy okienne) osadzać równomiernie na całym obwodzie, 

–  w miejscach narażonych na pęknięcia zakładać siatkę, 

– nacięcia tynku („kontrolowane pęknięcia”) wykonywać przed przystąpieniem do ostatniego etapu 
wykończenia tynku np. zacierania, wygładzania; na ścianach zewnętrznych nacięcia tynku są niedozwolone 
– należy stosować odpowiednie profile tynkarskie, 

– ewentualne zbrojenie tynku siatką należy wykonywać zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej 
i szczegółowej specyfikacji technicznej oraz zaleceniami z instrukcji producenta mieszanki tynkarskiej, 

– przed całkowitym stwardnieniem tynku należy dokonać jego przecięcia, aż do podłoża, w miejscach fug 
przewidzianych w dokumentacji projektowej; po upływie niezbędnego czasu i przeschnięciu powstałych w 
wyniku przecięcia szczelin należy je wypełnić odpowiednią masą elastyczną, 

– świeże tynki zewnętrzne w okresie letnim powinny być chronione przed zbyt intensywnym działaniem 
promieni słonecznych i opadami deszczu, a w okresie zimowym przed mrozem, 

–  tynki wewnętrzne, po ich nałożeniu, powinny mieć zapewnioną dobrą wentylację. 
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5.5. Wymagania dotyczące tynków gipsowych 

5.5.1. Przyczepność tynku do podłoża polegająca na mechanicznym połączeniu się zaprawy z podłożem 
powinna zapewnić takie przyleganie i zespolenie tynku z podłożem, aby po stwardnieniu zaprawy nie 
występowały odparzenia, pęcherze itp. Oznaczenie przyczepności tynku do podłoża należy wykonywać wg 
PN-85/B-04500. Wzajemna przyczepność poszczególnych warstw w tynkach wielowarstwowych badana 
metodą kwadracikowania powinna dawać wynik pozytywny i nie powinna być mniejsza niż przyczepność 
całego tynku do podłoża. 

5.5.2. Odporność tynków na uszkodzenia mechaniczne. Miarą odporności na uszkodzenia jest brak 

wypadania kwadracików przy badaniu młotkiem Baronnie’go wg pkt. 6.4.2.1. niniejszej ST. 

5.5.3. Mrozoodporność tynków. Tynki zewnętrzne powinny być mrozoodporne, tzn. próbki wykonane z 
zaprawy przeznaczonej do wykonania tynku nie powinny wykazywać zmian po badaniu odporności na 
działanie mrozu wg PN-85/B-04500. 

5.5.4. Grubość gotowych tynków w zależności od rodzaju podłoża i mieszanki tynkarskiej, sposobu 
wykonania oraz liczby warstw, powinna wynosić 2÷15 mm – z tym, że dla tynków jednowarstwowych 
grubość ta powinna wynosić 2÷10 mm, a dla wielowarstwowych 3÷15 mm. W tynkach wielowarstwowych 
grubość każdej z warstw powinna się zawierać w granicach 1÷3 mm. 

5.5.5. Cechy powierzchni otynkowanych. Powierzchnie tynków powinny być gładkie ni, a także odznaczać 

się jednolitą barwą – bez smug i plam oraz prześwitów podłoża. Powierzchnie te nie powinny pylić. 

Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworów soli przenikających z 
podłoża, a także zacieki mające postać trwałych śladów oraz wykwity pleśni itp. są niedopuszczaln

Nie dopuszcza się występowania pęcherzy, rys i spękań na powierzchni tynku. Powierzchnie tynków 
pokrytych powłoką malarską z farb wodnych lub wodorozcieńczalnych powinny pozwalać na ich renowację 
bez uszkodzenia (rozmycia) tynku. 

a) projektuje się tynki gipsowe maszynowe jednowarstwowe o zwiększonej twardości powierzchni 

(charakteryzują się podwyższoną trwałością i odpornością na ściskanie, twardość na poziomie 15 

N/mm²), 

b) Projektuje się tynk gipsowy odporny na uderzenia, kopnięcia, ciosy 

c) Tworzy zdrowy klimat w pomieszczeniach,  

d) Reguluje wilgotność, jest paroprzepuszczalny 

e) Odporny na ścieranie 

f) Możliwość wbijania gwoździ  

g) Reakcja na ogień A1 – materiał niepalny  

 

5.5.6. Prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi tynków 

Powierzchnie tynków powinny być tak wykonane, aby tworzyły regularne płaszczyzny pionowe lub 
poziome zgodnie z zaprojektowanym obrysem. Krawędzie przecinania się powierzchni otynkowanych 
powinny być prostoliniowe, a kąty dwuścienne utworzone przez te powierzchnie powinny być kątami 
prostymi lub powinny być zgodne z kątami przewidzianymi w dokumentacji projektowej. Dopuszczalne 
odchyłki – jak dla tynków wewnętrznych kat. III wg PN-70/B-10100. 

 



  

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
__________________________________________________________________________________ 

 

 

Widoczne miejscowe nierówności lub wgłębienia na gładko otynkowanej powierzchni, nie wynikające z 
techniki wykonania, są niedopuszczalne. 

 

5.5.7. Wykończenie naroży i obrzeży tynków oraz tynków na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych. 

Naroża oraz wszelkie obrzeża tynków powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową. Gzymsy 
i podokienniki zewnętrzne powinny być zabezpieczone obróbkami blacharskimi z kapinosem. 

Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykończeniowymi, przy ościeżnicach i podokiennikach, powinny 
być zabezpieczone przed pęknięciami i odpryskami przez odcięcie. W miejscach przebiegu szczelin 
dylatacyjnych tynk powinien być przecięty i wykończony stosownie do wymagań dokumentacji 
projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 4500000-7, pkt 6 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych 

Przed przystąpieniem do robót tynkowych należy przeprowadzić badania materiałów, które będą 
wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę i odbiór (międzyoperacyjny) podłoży. 

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 dostawcę, 
potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej robót tynkowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia (szczegółowej), 
oraz normami powołanymi w pkt. 2.2. niniejszej specyfikacji technicznej. 

6.2.2. Badania przygotowania podłoży 

Stan podłoża podlega sprawdzeniu w zakresie: 

a) wilgotności – poprzez ocenę wyglądu, próbę dotyku lub zwilżania, ewentualnie w razie potrzeby pomiar 
wilgotności szczątkowej przy pomocy wilgotnościomierza elektrycznego, 
 

b) równości powierzchni – poprzez ocenę wyglądu i sprawdzenie przy pomocy łaty, 
 

c) przywierających ciał obcych, kurzu i zabrudzenia – poprzez ocenę wyglądu i próbę ścierania, 
 

d) obecności luźnych i zwietrzałych części podłoża – poprzez próbę drapania (skrobania) i dotyku, 
 

e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami – poprzez ocenę wyglądu i próbę zwilżania, 
 

f) chłonności podłoża – poprzez ocenę wyglądu oraz próbę dotyku i zwilżania, 
 

g) obecność wykwitów – poprzez ocenę wyglądu, 
 

h) złuszczania i powierzchniowego odspajania podłoża – poprzez ocenę wyglądu. 
 
Świeże podkłady z tynku zwykłego podlegają badaniom zgodnie z PN-70/B-10100. 
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Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., a następnie odnotowane w 
formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 

6.3. Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót tynkowych polegają na bieŜącym sprawdzaniu zgodności ich wykonania z 
dokumentacją projektową oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegółowej) i instrukcji 
producenta mieszanki tynkarskie 

 

 

 

6.4. Badania w czasie odbioru robót 

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badań 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania 
dotyczące wykonanych robót tynkowych, 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 tynków pocienionych. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące 
wykonanych robót. 

Do badań odbiorowych należy przystąpić nie później niż przed upływem 1 roku od daty ukończenia robót 
tynkowych. 

Badania w czasie odbioru tynków pocienionych zewnętrznych przeprowadzać należy podczas 
bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza nie niższej niż +5°C. 

 

Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze należy sprawdzić na podstawie dokumentów: 

a) czy załączone wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót potwierdzają, że przygotowane 
podłoża nadawały się do położenia tynku a użyte materiały spełniały wymagania pkt. 2 niniejszej ST, 
 

b) czy w okresie wykonywania tynku pocienionego temperatura otoczenia w ciągu doby nie spadła poniżej 
0°C. 
 

6.4.2. Opis badań 

6.4.2.1. Sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża należy przeprowadzać metodą podaną w PN-85/B-
04500. Jako badania orientacyjne dopuszcza się stosowanie opukiwania tynku lekkim drewnianym 
młotkiem (brak głuchego odgłosu świadczy o dobrej przyczepności). 
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Przyczepność międzywarstwową tynków wielowarstwowych należy sprawdzić za pomocą przyrządu 
zwanego młotkiem Baronnie’go metodą kwadracikowania, tj. próba krzyżowego nacinania wyprawy i 
poddania jej uderzeniom stempla o ciężarze 250 gramów przy badaniu po 7 dniach od wykonania tynków, 
a co najmniej 500 gramów – po 28 dniach. Brak wypadania kwadracików pod uderzeniem świadczy o 
dostatecznej przyczepności. 

 

6.4.2.2. Sprawdzenie odporności tynków na uszkodzenia mechaniczne należy przeprowadzać młotkiem 
Baronnie’go metodą kwadracikowania jak w pkt. 6.4.2.1. niniejszej ST. 

 

6.4.2.3. Sprawdzenie mrozoodporności tynków zewnętrznych należy przeprowadzać na podstawie 
świadectwa badania wg PN-85/B-04500 odporności na działanie mrozu próbek stwardniałej zaprawy. 

 

6.4.2.4. Sprawdzenie grubości tynków. W pięciu dowolnie wybranych miejscach
 powierzchni 
 

otynkowanej wynoszącej nie więcej niż 5000 m2 należy wyciąć próbki kontrolne o wymiarach 2x2 cm lub 
o średnicy około 3 cm w taki sposób, aby podłoże zostało odsłonięte lecz nie naruszone. Odsłonięte 
podłoże należy oczyścić z ewentualnych pozostałości zaprawy. Pomiar grubości tynku powinien być 
wykonany przymiarem z dokładnością do 1 mm. Za przeciętną grubość tynku badanej powierzchni 
otynkowanej należy przyjmować wartość średnią pomiaru w pięciu otworach. 

W przypadku badania tynku o powierzchni większej niż 5000 m2 należy na każde rozpoczęte 1000 m2 
wyciąć jeden dodatkowy otwór. 
 

6.4.2.5. Sprawdzenie wyglądu i innych właściwości powierzchni otynkowanych. Wygląd powierzchni 
otynkowanych (barwa, obecność wykwitów, spękań itp.) należy sprawdzić za pomocą oględzin 
zewnętrznych. Gładkość powierzchni oraz brak pylenia należy sprawdzać przez potarcie tynku dłonią. 

Odporność powierzchni otynkowanych na działanie opadów atmosferycznych lub rozmywanie podczas 
renowacyjnych robót malarskich należy sprawdzać w sposób następujący: 

 

– powierzchnię tynku należy zwilżyć wodą za pomocą pędzla ławkowca i natychmiast przeprowadzić próbę 
odporności na uderzenia metodą kwadracikowania, stosując uderzenie stempla o ciężarze 250 gramów; 
próba ta powinna dać wynik dodatni (brak wypadania kwadracików). 

 

6.4.2.6. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków należy przeprowadzić wg 

PN-70/B-10100. 
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6.4.2.7. Sprawdzenie wykończenia tynków na narożach i obrzeżach, stykach i przy szczelinach 
dylatacyjnych należy przeprowadzić wzrokowo oraz przez pomiar równocześnie z badaniem wyglądu 
powierzchni otynkowanych wg pkt. 6.4.2.5. niniejszej ST. 

 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji 
technicznej, opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora 
(zamawiającego) oraz wykonawcy. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7 

7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót tynkowych 

 

Powierzchnię tynków wewnętrznych ścian oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian 
w stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu 
stropu nad pomieszczeniem. 

Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian 
surowych na płaszczyznę poziomą. 

Powierzchnię stropów żebrowych i kasetonowych oblicza się w rozwinięciu według wymiarów w stanie 
surowym. 

Powierzchnię tynków zewnętrznych ścian oblicza się jako iloczyn długości ścian w rozwinięciu w stanie 
surowym i wysokości mierzonej od wierzchu cokołu lub terenu do górnej krawędzi ściany, dolnej krawędzi 
gzymsu lub górnej krawędzi tynku, jeżeli ściana jest tynkowana tylko do pewnej wysokości. 

Powierzchnię pilastrów, słupów i innych elementów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie 
surowym. 

Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, okładzin, obróbek 
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jeżeli każda z nich jest mniejsza od 0,5 m2. Przy potrącaniu 
powierzchni otworów okiennych i drzwiowych, do powierzchni tynków ścian, należy doliczyć powierzchnię 
ościeży w stanie surowym. 

7.3. W szczegółowej specyfikacji technicznej tynków szlachetnych, opracowanej dla konkretnego 
podmiotu zamówienia, można ustalić inne szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru robót tynkowych 

W szczególności można przyjąć zasady podane w katalogach zawierających jednostkowe nakłady rzeczowe 
dla robót tynkowych np. zasady wymienione w założeniach szczegółowych do rozdziału 08 i 09 KNR 2-02 
lub rozdziału 06 KNNR nr 3. 
 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Przy robotach tynkowych elementami ulegającymi zakryciu są podłoża. 

Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem nakładania wyprawy (odbiór międzyoperacyjny). 
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W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej specyfikacji. Wyniki 
badań dla podłoży należy porównać z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5.3. 
niniejszej specyfikacji. 

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać, że podłoża zostały prawidłowo 
przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną (szczegółową) i 
zezwolić na przystąpienie do nakładania wyprawy. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podłoża nie powinno być odebrane. W 
takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia 

nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić ocenę 

przygotowania podłoża. 

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, 
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− instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej, 
− 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 specyfikacji technicznej robót tynkarskich (szczegółowej), opracowanej dla 
odbieranego przedmiotu zamówienia, oraz dokonać oceny wizualnej. 

Tynki pocienione 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 tynki pocienione nie powinny być odebrane. W takim 
przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań: 

− jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć nieprawidłowości wykonania tynków 
pocienionych w stosunku do wymagań określonych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 
(szczegółowej) i przedstawić je ponownie do odbioru, 
 

− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości tynku 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 usunąć wadliwie 
wykonany tynk pocieniony, wykonać go 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, 
 

− ocenę wyników badań, 
− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

 

− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania tynku pocienionego 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 tynku pocienionego 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 tynku 
pocienionego, 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. 
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Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone 
wady w wykonanych robotach tynkowych. 

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 
 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagani ogólne” Kod CPV 

45000000-7, pkt 9 

9.2. Zasady rozliczenia i płatności 

Rozliczenie robót tynkowych 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 
pogwarancyjnego. 

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót tynkowych 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. 

Kwoty ryczałtowe obejmujące roboty tynkowe uwzględniają: 

–  przygotowanie stanowiska roboczego, 

–  dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 

–  obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

– ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających wykonanie 
robót na wysokości do 4 m, 

– ocenę i przygotowanie podłoża wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem bądź zastosowaniem 
odpowiednich środków zwiększających przyczepność, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej 
i szczegółowej specyfikacji technicznej, 

– zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementów przed zanieczyszczeniem i 
uszkodzeniem w trakcie wykonywania tynków, 

–  osiatkowanie bruzd i miejsc narażonych na pęknięcia, 

–  umocowanie profili tynkarskich, 

–  osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

– wykonanie tynku jedno- lub wielowarstwowego wraz z ewentualnymi jego zbrojeniem, wykonaniem 
nacięć i fug wypełnianych masą elastyczną, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i 
szczegółowej specyfikacji technicznej, 

–  usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót tynkowych, 

–  usunięcie zabezpieczeń stolarki i innych elementów oraz ewentualnych zanieczyszczeń na elementach 
nie tynkowanych, 
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–  uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 

– usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w szczegółowej specyfikacji 
technicznej, 

–  likwidację stanowiska roboczego. 

W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań niezbędnych 
do wykonania robót pokrywczych na wysokości ponad 4 m od poziomu terenu. 
 

Przy rozliczaniu robót tynkowych 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 specyfikacji technicznej tynków pocienionych, 
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia (szczegółowej). 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 

10.1.Normy 

PN-86/B-02354 
Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Wartości modularne i zasady koordynacji modularnej. 
PN-ISO 2848:1998 
Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły. 
PN-ISO 1791:1999 
Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia. 
PN-ISO 3443-1:1994 
Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia. 
PN-63/B-06251 
Roboty betonowe i Żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-71/B-06280 
Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatów Żelbetowych. Wymagania w zakresie wykonywania 
badania przy odbiorze. 
PN-80/B-10021 
 
Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych. 
PN-70/B-10026 
Ściany monolityczne z lekkich betonów z kruszywa mineralnego porowatego. Wymagania i badania. 
PN-70/B-10100 
Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-10106:1997 
Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych. 
PN-B-10106:1997/ Az1:2002 
Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych (Zmiana Az1). 
PN-85/B-04500 
Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-B-10109:1998 
Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie. 
PN-90/B-14501 
Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-EN 197-1:2002 
Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku. 
PN-EN 459-1:2003 
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Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności. 
PN-B-30041:1997 
Spoiwa gipsowe. Gips budowlany. 
PN-B-30042:1997 
Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 
PN-92/B-01302 
Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia. 
PN-EN 13139:2003 
Kruszywa do zaprawy. 
PN-EN 13139:2003/ AC:2004 
Kruszywa do zaprawy. 
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. 
10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 4) Arkady, 
Warszawa 1990 r. 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część B: Roboty wykończeniowe. Zeszyt 
1: Tynki. Warszawa 2003 r. 
– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 
45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r. 
– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Tynkowanie. Kod CPV 45410000. 
Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych i zewnętrznych. Kod CPV 45411000. Wydanie II, OWEOB 
Promocja – 2005 r. 

– Rozporządzenie 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, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 
664). 
– Rozporządzenie 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). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 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). 
–  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 
–  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zmianami). 
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Kod CPV 45450000-6  BEZSPOINOWE SYSTEMY OCIEPLANIA ŚCIAN BUDYNKÓW 

 
  
 CZĘŚĆ OGÓLNA 

 
 1. Przedmiot SST 

 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące realizacji 

bezspoinowych systemów ociepleniowych (BSO) ścian budynku przewidzianych do wykonania w ramach robót 

budowlanych dotyczących budowy przedszkola w Grodźcu.   

 
1.2. Zakres stosowania ST 

 
Standardowa 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.   
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. 

 
1.3. Przedmiot i zakres robót objętych ST 

 
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności, mających na celu wykonanie bezspoinowych systemów 

ociepleniowych (BSO), wykonywanych na zewnętrznych powierzchniach ścian (przegród) budynków 

nowobudowanych w ramach robót termomodernizacyjnych. 

• 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. 
 
Systemy BSO można podzielić ze względu na: 
 

• rodzaj zastosowanej izolacji termicznej — styropian, wełna mineralna (zwykła, lamelowa), 
 

• sposób mocowania — klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne, 
 

• rodzaj warstwy wykończeniowej - tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimerowy, krzemianowy, 
silikonowy), 

 
• stopień rozprzestrzeniania ognia — nierozprzestrzeniające, słabo rozprzestrzeniające , silnie 

rozprzestrzeniające. 
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Podłoże — powierzchnia nowej lub istniejącej ściany lub stropu. Może być w stanie surowym, pokryta 

tynkiem mineralnym, organicznym i powłokami farb. 
 

Środek gruntujący - materiał nanoszony na podłoże lub warstwę zbrojoną, celem regulacji (wyrównania, 

redukcji) nasiąkliwości lub zwiększenia przyczepności. 
 

Izolacja cieplna — materiał o niskiej wartości współczynnika przewodzenia ciepła, jako składnik BSO 

mocowany w formie płyt na ścianach (przegrodach) zewnętrznych i nadający im wymagane parametry 

termoizolacyjne. 
 

Zaprawa (masa) klejąca — materiał systemu do przyklejania materiału izolacyjnego do podłoża. 
 

Łączniki mechaniczne - określone łączniki do mocowania systemów izolacji cieplnej do podłoża, na przykład 

kołki rozporowe i profile. 
 

Warstwa zbrojona - określona warstwa systemu stosowana bezpośrednio na po wierzchni materiału do 

izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma największy wpływ na właściwości mechaniczne 

systemu. 
 

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. 
 

Zbrojenie - określone materiały systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwięk szenia jej 

wytrzymałości mechanicznej. Zbrojeniem są zazwyczaj siatki z włókien szklanych lub siatki metalowe. 
 

Warstwa wykończeniowa - określony materiał mineralny, organiczny i/lub nieorga niczny systemu, tworzący 

jego wierzchnią warstwę. Warstwa wykończeniowa w połącze niu z warstwą zbrojoną stanowi zabezpieczenie 

przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych; nadaje również systemowi fakturę i barwę. 
 

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. 

 
 4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000 -7, pkt 1.5. 

 
 5. 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), 
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• specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówień publicznych), 

sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dni a 02.09.2004 w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004  
 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 20 02  
 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  
 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. 
 
Część rysunkowa dokumentacji projektowej powinna zawierać między innymi: 
 

• widoki elewacji, wraz z ewentualnym rozmieszczeniem elementów i profili dekoracyjnych, linii zmian 

kolorystyki i faktury powierzchni; w przypadkach bardziej złożonych - rozwinięcia poszczególnych 

elewacji, 
 

• rzut kondygnacji (kondygnacji powtarzalnej) i przekroje poprzeczne budynku, 
 

• rzut dachu, zawierający rozmieszczenie rur spustowych, 
 

• rysunki detali architektonicznych - szczegółów połączeń ocieplenia powierzchni ścian ze stolarką, 

podokiennikami, okapem dachu, płytami balkonu, profilami dylatacyjnymi i in nymi elementami 

elewacyjnymi. 
 

 
 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
 1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania 

ogólne" Kod CPV 45000000 -7, pkt 2 

 
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 
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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 nie podlegające 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. 
 
Specyfikacja standardowa nie opisuje ewentualnych różnic, dotyczących wymagań dla poszczególnych 

bezspoinowych systemów ociepleń. Należy je uwzględnić przy przygotowywaniu szczegółowej specyfikacji 

technicznej. 

 
2.2. Rodzaje materiałów i elementów systemu 

 
Wszystkie materiały do wykonania ociepleń powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach 

odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
 

2.2.1. Środek gruntujący - materiał wodorozcieńczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwór szkła 

wodnego) stosowany, zależnie od rodzaju i stanu podłoża, do jego przygotowania przed klejeniem płyt izolacji 

termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykończeniowej. 

 

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, zróżnicowany zależnie od rodzaju izolacji (styropian, wełna 

mineralna). Wybór zaprawy ma wpływ na klasyfikację palności wyrobu. W niektórych systemach zaprawa klejąca 

stosowana jest także do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stożek pomiarowy): 

10 ±1 cm. 
 

2.2.3. Płyty termoizolacyjne: 
 

• płyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 70 -040 Fasada, EPS 80-036 Fasada) 

mają zastosowanie jako izolacja termiczna BSO przy ograniczeniu do wysokości 25 m powyżej poziomu 

terenu (budynki nowobudowane) oraz do 11 kondygnacji włącznie (budynki wzniesione przed 

01.04.1995). Mocowane są, zależnie od rodzaju podłoża, wysokości budynku i położenia na ścianie - 

metodą klejenia, za pomocą łączników mechanicznych lub metodą łączoną. Płyty mają krawędzie proste 

lub frezowane (pióro/wpust, przylga), poprawiające szczelność połączeń. Do elewacji boniowanych 

produkowane są gotowe, frezowane elementy izolacji lub spoiny frezowane są na powierzchni zwykłych 

płyt. Szczegółowe wymagania dla płyt ze styropianu ekspandowanego określa norma PN-EN 13163, 

 

• płyty ze styropianu ekstrudowanego - ze względu na niższą w porównaniu ze styropianem 

ekspandowanym nasiąkliwość, mają zastosowanie w strefach o podwyższonym oddziaływaniu wilgoci 

(woda rozpryskowa, wilgoć gruntowa), np. na cokołach budynków. Szczegółowe wymagania dla płyt ze 

styropianu ekstrudowanego określa norma PN-EN 13164, 
 

• płyty z wełny mineralnej zwykłej i lamelowej mają zastosowanie na całych powierzchniach ścian 

budynków lub, w połączeniu ze styropianem, tylko na części powyżej 25 m ponad poziomem terenu. 

Płyty z wełny mineralnej zwykłej wymagają w każdym przypadku mocowania mechanicznego, z wełny 

lamelowej mogą być, zależnie od właściwości podłoża, tylko klejone. Szczegółowe wymagania dla płyt z 

wełny mineralnej określa norma PN-EN 13162, 
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—   inne rodzaje materiałów termoizolacyjnych — szkło piankowe, pianka mineralna. 
 
 
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 są 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 sys temach 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. 
 

2.2.7. Zaprawy (masy) tynkarskie 
 

 zaprawy mineralne - oparte na spoiwach mineralnych (mineralno - polimerowych) suche zaprawy do 

wykonywania tynków cienkowarstwowych. Mimo możliwości barwienia,  
zgodnie z zaleceniami producentów, dla poprawy cech optycznych, nasiąkliwości i odporności na  
zanieczyszczenia wymagają zwykle malowania farbami elewacyjnymi. Zależnie od uziarnienia (1,5-6 

mm) wykonywane są w różnych grubościach i fakturach powierzchni - typu baranek lub rowkowy 

(„kornik", żłobiony), 
 

 masy akrylowe (polimerowe) - oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe) gotowe 

materiały do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Barwione w ma sie nie wymagają malowania 

farbami elewacyjnymi. Grubości i faktury powierzchni – jak w przypadku tynków mineralnych, 
 

 masy krzemianowe (silikatowe) - oparte na bazie szkła wodnego potasowego (z dodatkiem żywicy 

akrylowej) gotowe materiały do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Barwione w masie nie 

wymagają malowania farbami elewacyjnymi. Zależnie od uziarnienia (1-3  
 wykonywane w różnych grubościach i fakturach powierzchni tynków — typu baranek, rowkowy 

lub modelowany, 
 

 masy silikonowe - oparte na bazie żywicy (emulsji) silikonowej, gotowe materiały do wykonywania 

tynków cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagają malowania farbami elewacyjnymi. 

Grubości i faktury powierzchni — jak w przypadku tynków krzemianowych. 

 

2.2.8. Farby - farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatowe) i silikonowe, stosowane systemowo lub 

uzupełniająco na powierzchniach tynków cienkowarstwowych. 
 

2.2.9. Elementy uzupełniające (akcesoria systemowe): 
 

 profile cokołowe (startowe) — elementy stalowe lub aluminiowe, służące do systemo wego 

ukształtowania dolnej krawędzi powierzchni BSO, mocowane do podłoża za pomocą kołków 

rozporowych,
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przed uszkodzeniami mechanicznymi, 

 listwy krawędziowe — elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) służące do wykony wania styków 

BSO z innymi materiałami (np. ościeżnicami), 
 

 profile dylatacyjne - elementy metalowe lub z włókna szklanego, służące do kształtowania szczelin 

dylatacyjnych na powierzchni BSO, 
 

 taśmy uszczelniające — rozprężne taśmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do  
wypełniania szczelin dylatacyjnych, połączeń BSO z ościeżnicami, obróbkami blacharskimi i innymi 

detalami elewacyjnymi, 
 

 pianka uszczelniająca - materiał do wypełniania nieszczelnych połączeń między płytami izolacji 

termicznej, 
 

 siatka pancerna - siatka z włókna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500 g/m ), do 

wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyższonym oddziaływaniu 

mechanicznym (np. do wysokości 2 m ponad poziomem terenu), 
 

 siatka do detali - siatka z włókna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura ~50 g/m ) do 

kształtowania detali elewacji (boniowanie, profile), 
 

 profile (elementy) dekoracyjne - gotowe elementy do kształtowania elewacji (gzymsy, obramienia, 

podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane ewentualnie warstwą zbrojoną 

i malowane, 
 

 podokienniki — systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalowej, 

aluminiowej), dostosowane do montażu z BSO. 
 

 Uwaga: W skład większości systemów BSO wchodzi jedynie część wymienionych wyżej elementów. 
 
 

2.3. Wariantowe stosowanie materiałów 
 

Zgodnie z określeniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych bezspoinowe 

systemy ocieplania są wyrobami budowlanymi i powinny być stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami. 

Wynika z tego wymóg konieczności wyłącznego stosowania składników systemu, wymienionych w odpowiedniej 

Aprobacie Technicznej, pkt 3.1. Materiały i elementy. 
 

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczającym BSO do obrotu są Europejskie 

Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych — ETAG nr 

004, na rynku krajowym - Aprobaty Techniczne ITB, udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat 

Technicznych (ZUAT). 
 
 

2.4. 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. 
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Niedopuszczalne jest stosowanie do robót ociepleniowych wyrobów nieznanego pochodzenia. Przyjęcie 

materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

 
2.5. 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: 
 
-v 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, 
 
 izolacja termiczna - płyty ze styropianu i wełny mineralnej przechowywać w warun kach 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" Kod CPV 

45000000 - 7, pkt. 3 
 

3.2. 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. 
 

 



 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

________________________________________________________________________________________________ 

4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
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 sa mochodowego, 

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" Kod CPV 45000000-7, pkt 5 

 
 

 
5.2. Warunki przystąpienia do robót ociepleniowych 

 
Przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem BSO należy: 

 
 wykonać projekt robót ociepleniowych, zarówno w przypadku obiektów nowobudo wanych, jak i prac 

renowacyjnych. Projekt powinien przewidzieć zamocowanie elemen tów elewacyjnych w sposób nie 

powodujący powstawania istotnych dla funkcjonalności systemu mostków termicznych, 

 

 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 
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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 ST. (W specyfikacji technicznej szczegółowej należy 

odwołać 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 zasadni czych: 
 

 oczyścić podłoże z kurzu i pyłu, usunąć zanieczyszczenia, pozostałości środków antyadhezyjnych 

(olejów szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luźne cząstki materiału podłoża, 
 

 usunąć nierówności i ubytki podłoża (skucie, zeszlifowanie, wypełnienie zapra wą 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. 

 
 

 
 
 



 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

________________________________________________________________________________________________ 

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, 
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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. 
 

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 jedny m 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. Płyty z wełny mineralnej należy za-szpachlować wcześniej zaprawą na całej powierzchni. 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 paskami izolacji lub - w przypadku styropianu - pianką uszczelniającą. Po 

związaniu zaprawy klejącej, płaszczyznę płyt izolacji termicznej zeszlifować do uzyskania równej powierzchni. 

Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wcześniej, niż 24 godziny po zakończeniu klejenia, należy wykonać 

ewentualnie przewidziane projektem mocowanie łącznikami mecha-nicznymi (kołkami rozporowymi). Długość 

łączników zależna jest od grubości płyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podłoża. Ich rozstaw (min. 4 szt./m ) 

— od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otworów umieścić w nich kołki rozporowe, a 

następnie wkręcić lub wbić trzpienie. 
 

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 okien nych 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) 
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nanieść masę tynku cienkowarstwowego i poddać jego powierzchnię obróbce, zgodnie z wymaganiami 

producenta systemu i dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną szczegółową (w 
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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. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne"  
Kod CPV 45000000-7, pkt 6 
 
 

6.2. 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 bu dowy, dotyczących 

przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów przez producenta, 

potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznej (szczegółowej) pokrycia, 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 ST. 
 
 

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 płaszczyź nie 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, m ocowania 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),       
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6.3.6.Kontroli wykonania warstwy wykończeniowej: 
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 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 (szczegó łową) 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 

 
W trakcie dokonywania odbioru robót należy dokonać oceny wykonanych robót elewa cyjnych 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 budowla nych" 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". 

 

Według tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny mieścić się w następujących 

granicach: 
 

Kat
e 

Odchyleni
e po- 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od 
kierunku 

Odchyle
nie  

wierzch
ni tynku od

   przecinając
ych się

goria 
   

płaszczyzny i 
odchylenie 

   płaszczyzn   
od 

kąt
a

tynku 
   

krawędz
i od linii

   
przewidzian
ego w    

      pionowego poziomego   
        

III 
nie  
większe 

ni
ż 3 

nie większe niż 2 mm 
na 1

nie większe niż 3 mm 
na 1 nie większe niż 3

 
mm   i   w   liczbie  
nie 

m i ogółem nie więcej 
niż 4 mm 

m i ogółem nie więcej 
niż 6 mm mm na 1 m  

 
większej  niż  3  na  
całej w

pomieszczeniach  do  
3,5  m

na  całej  powierzchni  
między   
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długości łaty 
kontrolnej 

wysokości  oraz nie 
więcej niż 

przegrodami pionowymi 
(ściany,   

 2 m    6 
mm   w   

pomieszczeniach belki itp.)   

     
powyżej 3,5 m 
wysokości    

           
 

Obowiązują także wymagania: 
 

 odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego pro mienia nie 

powinny być większe niż 7 mm, 
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 dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków niepowinny być 

większe niż 10 mm na całej wysokości kondygnacji i 30 mm na całej wysokości budynku. 
 

 

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO po winna posiadać 

jednorodny i stały kolor i fakturę. Niedopuszczalne jest występowanie na jej powierzchni lokalnych wypukłości i 

wklęsłości, możliwych do wykrycia w świetle rozproszonym. 
 
 

 
 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

 
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 7 
 
 

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 ROBOT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 8 
 
 

 
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. 
 

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). 
 

 

 3. Odbiór częściowy 
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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 kie rownika 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, 
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 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 
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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,  
 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 poprawko wych, 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" Kod CPV  

45000000-7, pkt 9 
 
 

9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
 

Rozliczenie robót ociepleniowych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełne go zakresu robót i 

ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 

 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru 

pogwarancyjnego. 
 

Podstawę rozliczenia oraz płatności 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,  
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— obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi, 
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— ustawienie i rozbiórkę rusztowań, o wysokości do 4 m, 
 

— ocenę i przygotowanie podłoża, 
 
— zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, okładzin i innych elementów elewacyj nych 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 mo cujących, 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, 
 

— 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). 
 
 
 

 DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 

 Normy 
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PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z wełny mineralnej (MW) 
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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-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły. 
 

PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia. 
 

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia. 
 

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
 

PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatów żelbetowych. Wymagania w zakresie 

wykonywania badania przy odbiorze. 
 

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych. 
 

PN-70/B-10026 Ściany monolityczne z lekkich betonów z kruszywa mineralnego
 porowatego.  

Wymagania i badania. 
 

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. 
 

PN-B-02025:2001   Obliczanie sezonowego   zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków 

mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.                

PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty  budowlane i  elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik 

przenikania ciepła. Metoda obliczania.                

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy              

- Ustawa Prawo budowlane  z  dnia  7  lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207

 poz. 2016 z 2003 roku z późniejszymi zmianami).            

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr  92 poz. 881

 z dnia 30 kwietnia 2004 r.).                 

- Ustawa z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.  U. z 2004 r. 

 Nr 19, poz. 177 z późn. zmianami).               

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września   2004   r. w sprawie szczegóło 

 wego zakresu i   formy   dokumentacji   projektowej,   specyfikacji   technicznych wykonania i 
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 odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r, 
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Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 
 

- 
 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 

ków technicznych, jakimi powinny 

 
z dnia 12 

odpowiadać 

 
kwietni

a budynki 

 
200

2 i ich 

 
r. w sprawie warun 

usytuowanie (Dz. U. 

 
z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami). 

 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie  
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 

1156 z dnia 12 maja 2004 r.). 
 

 Wytyczne   wykonawstwa,   oceny   i   odbioru   robót   elewacyjnych   z   zastosowaniem   ze  
wnętrznych zespolonych
 systemów 

 
ocieplani

a 

 
ścia

n 

 
-
 Stowarzyszeni
e 

 
na Rzecz 

 
Syst
e 

 
mów Ociepleń, Warszawa 2004 r. 

 
- 

 
Instrukcja ITB nr

 334/2002 

 
Bezspoinowy 

 
syste

m 

 
ocieplani

a 

 
ścia

n 

 
zewnętrznyc

h 

 
b
u 

 
dynków 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 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 r. 
 

 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). 
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 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). 
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- Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie  zbliżenia  przepisów 
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ustawowych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych. 
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CPV 45262300-4  KONSTRUKCJE BETONOWE I ŻELBETOWE 

 
 
 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

 
1.1. Przedmiot specyfikacji  

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące realizacji robót 

betonowych i żelbetowych podczas  budowy przedszkola w Grodźcu.   

 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji  
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1.1.  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie wszystkich robót betonowych i żelbetowych przewidzianych w kosztorysie. Obejmują prace związane 

z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót betonowych, wykonywanych na miejscu.  
Roboty betonowe obejmują konstrukcyjne betony zbrojone oraz nie zbrojone. 

 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót betonowych i żelbetowych:  
• Żelbetowe fundamenty  
• Trzpienie,  wieńce, nadproża  
• Wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty betonowe i żelbetowe jakie występują przy realizacji 

umowy 

 
1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem elementów betonowych i 

żelbetowych: szalowanie, zbrojenie, przygotowanie i układanie mieszanki betonowej oraz wszystkie roboty 

pomocnicze.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem 

wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek 

odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

 
1.6. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy  

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę musi obejmować :  
• Harmonogram i kolejność prac betonowych  
• Rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją umowy  
• Skład mieszanki betonowej i granulację kruszywa 

 

• Świadectwa jakości przedstawione przez producenta wyszczególnione w  dalszej części opracowania 
 

• Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej części opracow
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2. MATERIAŁY 

 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.4. 

 
2.2  Szalowanie  

2.2.1 Drewno do wyrobu szalunków: deski i sklejki używane przy deskowaniu oraz pozostałe materiały do 

budowy szalunków musi być zgodne z Polskimi Normami. 

 
2.2.2 Płyty deskowania:  

• Sklejka - zgodnie z Polskimi Normami  
• W miejscach gdzie jest to potrzebne - metalowe formy kształtowe;  
• Łączenie deskowań: złącza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o stałej lub zmiennej długości, nie 

posiadające elementów pozostawiających w powierzchni betonu otworów o średnicy większej niż 25 

mm. 

 
2.2.3 Środek anty-przyczepny: aktywne chemicznie środki zawierające składniki wchodzące w reakcję z wolnym 

wapnem znajdującym się w betonie, powodujące wytwarzanie się nierozpuszczalnych w wodzie substancji, 

zapobiegających przywieraniu betonu do deskowania. 

 
2.2.4 Środek używany przy demontażu deskowań: bezbarwny olej mineralny, nie zawierający kerosenu, o  

lepkości od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta) w temp.  
40°C, oraz temperaturze zapłonu wyższej od 150°C, w otwartych pojemnikach. 

 
2.3  Zbrojenie  
2.3.1. Żebrowana stal zbrojeniowa  
Zbrojenie główne należy wykonać z żebrowanych prętów zbrojeniowych ze stali zgodnie z projektem.   
Musi ona spełniać wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264 oraz WTWO.  
2.3.2 Elektrody spawalnicze  
Elektrody spawalnicze powinny spełniać warunki normy PN-84/B-03264.  
2.3.3. Materiały pomocnicze  
Drut do wiązania prętów musi być typu czarnego, o średnicy 1,6 mm miękki. Klocki dystansowe pod 

zbrojenie muszą odpowiadać celom jakim mają służyć. 

 
2.4 Składniki mieszanki betonowej  
2.4.1. Cement  
Do stosowania dopuszczone są tylko cementy podane poniżej. Nie wolno stosować żadnych materiałów 

zamiennych.  
• Cement hutniczy, marki 25 i 35 zgodnie z normą PN-88/B-30005.  
• Cement portlandzki, marki 25 i 35 zgodnie z normą PN-88/B-30000. 

 
2.4.2 Woda  
Czysta woda, nie zawierająca oleju, kwasu, zasad, związków organicznych i innych substancji zabronionych 
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w normie PN-88/B-32250. 

 
2.4.3 Kruszywo  

Założenia ogólne: Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczeń zgodnie z Polskimi Normami , z wyjątkami 

wymienionymi w niniejszym opracowaniu. Kruszywo nie powinno wchodzić w reakcje chemiczne. Przed użyciem 

powinno być w całości dokładnie przepłukane. Zawartość siarczanów powinna być mniejsza od 1%. 

 
Kruszywo drobnoziarniste ( 0 - 2 nie 

powinny przekraczać 4%.

 

mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niż 0,063 mm  nie

 

Należy używać tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych krawędziach.  

Kruszywo grube (2 - 96 mm): Należy używać żwiru naturalnego, mieszanki żwiru i łamanego żwiru, łamanych 

kamieni lub mieszanki tych materiałów, zawierającej nie więcej niż 15% płaskich bądź wydłużonych ziaren 

(długość 5 razy większa od szerokości). Frakcje o uziarnieniu mniejszym niż 0,063 mm nie powinny przekraczać 

2%.  
Mrozoodporność kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczać 5%. 

 
2.4.4 Domieszki do betonu  

W miarę potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się stosowanie domieszek, środków i dodatków 

do betonu: uplastyczniających, opóźniających lub przyspieszających twardnienie betonu, uszczelniających i 

przeciwmrozowych, środków do pielęgnacji betonu. Wszystkie domieszki do betonów należy stosować zgodnie 

z zaleceniami laboratorium. Domieszki powinny spełniać wymagania sprecyzowane w Polskich Normach. Od 

producenta należy uzyskać gwarancje zgodności z powyższymi wymaganiami. Domieszki powinny być 

zatwierdzane przez Inspektora Nadzoru. Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest przedstawienie 

zarówno przez dostawcę jak i laboratorium dokumentacji potwierdzającej zachowanie wymaganych 

parametrów oraz pozostałych wymagań przez betony w których zastosowano domieszkę. 

 
3. SPRZĘT 

 
3.1. Sprzęt do niezbędny do wykonania Robót  

Rodzaje sprzętu używanego do robót betonowych i zbrojarskich oraz szalowań pozostawia się do uznania 

wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy.  
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i 

przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

 
4. TRANSPORT 

 
4.1. Transport materiałów  

Mieszankę betonową i wszystkie materiały niezbędne do wykonanie elementów wchodzących w skład robót 

betonowych można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez zarządzającego 

realizacją umowy. Do transportu mieszanki betonowej i cementu luzem należy stosować specjalistyczne pojazdy 

do tego przystosowane. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z 

przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. 

 
4.2. Czas transportu gotowej mieszanki betonowej. 
Beton powinien być dostarczony i wbudowany w ciągu 1 godziny po wyprodukowaniu, 
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przetransportowany przy użyciu samochodów-betoniarek. Użycie domieszek redukujących ilość wody oraz 

opóźniających wiązanie może zmienić wymieniony powyżej czas. Wymaga ono akceptacji wytwórcy betonu i 

zarządzającego realizacją umowy. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1. Szalunki  
5.1.1 Wykonanie deskowań 

Przed przystąpieniem do wykonania deskowań należy sprawdzić zgodność osi i  poziomów 
 
 
 
 

 
oraz zgodność wymiarów z rysunkami. Do betonowania w wykopach bez szalunku wymagana jest  
zgoda Inspektora Nadzoru  
Przed ułożeniem betonu należy uformować i wygładzić skarpy i dno formy ziemnej  
oraz ręcznie usunąć luźną ziemię.  

 Szalunki należy wykonywać zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach. Należy je ustawiać w 

taki sposób aby docelowo beton spełniał warunki tolerancji co do kształtu, położenia i wymiarów 

wymagane w Polskich Normach.  
 Należy dopasowywać połączenia szalunków oraz zapewnić ich wodoszczelność. Ilość połączeń należy 

ograniczać do minimum.  
 Na wszystkich wysuniętych, eksponowanych zewnętrznych narożnikach ścian i płyt, deskowania należy 

wzmacniać 25mm taśmą stalową  
 Obudowy, gniazda, okapy, otwory, wnęki, oraz dylatacje i połączenia pomiarowe należy kształtować 

zgodnie z projektem.  
 Przed położeniem betonu należy wyczyścić deskowanie i podłoże.  
 Deskowania powinny pozostać na miejscu aż do uzyskania przez beton odpowiedniej wytrzymałości 

pozwalającej przenieść obciążenia od ciężaru własnego betonu oraz konstrukcji na nim  
umieszczonych.  

5.1.2. Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania deskowań.  
Deskowania powinny być zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami określonymi w Polskich Normach 

oraz wykonane zgodnie z określonymi poniżej minimalnymi wymaganiami dla prac wykończeniowych. 

Niedotrzymanie powyższych wymagań będzie podstawą do odmowy przyjęcia prac betonowych. Odrzucone 

betony zostaną naprawione lub wymienione na koszt własny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana 

betonów podlegają powyższym warunkom i muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 

 
5.1.3. Przygotowanie powierzchni deskowań  

Wszystkie powierzchnie deskowań mające wchodzić w kontakt z betonem przed przystąpieniem do prac 

opisanych poniżej powinny zostać gruntownie oczyszczone z pozostałości wcześniejszego betonu, brudu i innych 

zanieczyszczeń powierzchniowych. Nie wolno powtórnie używać deskowań o zniszczonej powierzchni.  
Z   powierzchni   kontaktowej   deskowań   należy   usunąć   wszelkie   złuszczenia   stali   i   inne pozostałości 
metali. Przed zainstalowaniem płyty mają być pokryte środkiem zapobiegającym przywieraniu betonu. Środek 
ten nie powinien zmieniać barwy betonu i po 30 -tu dniach nie powinien być toksyczny. 

 

5.1.4. Rozbieranie deskowań  
Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia będące skutkiem usuwania . 
Deskowania   oraz   podpory   dla   wykonywanych   konstrukcji   płytowych   lub   belek powinny pozostać na 
miejscu zgodnie z WTWO, rozdz. 6, do czasu gdy ten beton osiągnie wytrzymałość 28-dniową, która zostanie 
potwierdzona przez testy cylindryczne, lub do czasu zezwolenia na piśmie przez   zarządzającego realizacją 
umowy. Usuwanie jakichkolwiek podpór w celu ich ponownego wykorzystania jest niedopuszczalne.
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 Wszystkie deskowania, elementy usztywniające oraz podpory powinny zostać usunięte. Żadne z nich nie mogą 

zostać pod tynkiem. 

 
5.2 Zbrojenie  
5.2.1. Przygotowanie zbrojenia  

Stal powinna być dostarczana na budowę wraz z odpowiednimi narzędziami. Powinna ona być oznaczona 

metkami dla łatwiejszej identyfikacji. Przed użyciem należy ją chronić przed kontaktem z gruntem. Zbrojenie 

powinno być składowane na stojakach dla zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami i zachowania kształtu 

nadanego prętom. 

 
5.2.2.Dokumenty, które należy przedstawić w trakcie budowy  

 Dokumenty   dostarczane   przez   wykonawcę   w   trakcie   budowy   muszą   być   zgodne   z  
zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p. 2.5 

Rysunki robocze dostarczone przez wykonawcę przedstawiające szczegóły   gięcia,

zestawienia stali i układ zbrojenia.       

Na rysunkach przedstawiających sposób  układania zbrojenia należy określić  następujące

elementy: wymiary, przekroje,  odstępy, układ i liczbę prętów, oraz  połączenia  z
oznaczeniami   kodowymi   pozwalającymi   na   poprawne   ułożenie   stali   zbrojeniowej  bez 

odwoływania się do szczegółowych rysunków roboczych.      
 Zbrojenie należy przygotowywać zgodnie z normą PN-84/B-03264, oraz WTWO rozdz. 7. Wszystkie 

pręty muszą być gięte na zimno.  
5.2.3. Układanie stali zbrojeniowej 

Czyszczenie stali: z metalu należy usunąć wszelkie złuszczania hutnicze, tłuszcz, ziemię, oraz inne 
zanieczyszczenia 
 
Zabezpieczenie, odstępy i układanie zbrojenia:  
1. Zgodnie   z   PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegółami   i uwagami 

 podanymi na rysunkach.     

2. Jeśli rysunki nie stanowią inaczej należy Stosować następującą otulinę 

 betonową stali zbrojeniowej:      
Konstrukcje będące w stałym kontakcie z gruntem: 60 mm  
Konstrukcje mające kontakt z gruntem i atmosferą: 50 mm  
Ściany konstrukcji zawierających substancje płynne: 50 mm  
Konstrukcje nie wystawione na działanie gruntu, atmosfery ani substancji płynnych: płyty: 40 

mm ściany, belki: 40 mm.  
Połączenia: zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegółami i uwagami podanymi na rysunkach. 

 
Wiązanie żebrowanej stali zbrojeniowej: zgodnie z WTWO rozdz. 7.  

  Zbrojenie otworów: Jeżeli na  rysunkach nie podano  inaczej,  na  każdym  boku otworu

(zarówno w  pionie jak  i  w  poziomie)  należy  umieścić  dodatkowe  pręty  o  przekroju 

równym połowie zbrojenia jakie byłoby umieszczone   w miejscu gdzie   wys tępuje

otwór,  gdyby  go nie  było. Oś dodatkowej wiązki  prętów musi znajdować się  w 
odległości 100 mm od krawędzi każdego z boków otworu.  

 Spawanie zbrojenia:  niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia Inżyniera.   
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Gięcie  i  formowanie  zbrojenia   na  miejscu  budowy  nie  jest  dozwolone,  za  wyjątkiem przypadków kiedy 
zachodzi konieczność przeformowania przygotowanych w warsztacie prętów. Przed każdym przeformowaniem 
prętów na miejscu wbudowania należy uzgodnić to z inżynierem. 
 

 

5.4 Betonowanie  
5.4.1. Produkcja betonu i ustalanie składu mieszanki betonowej  

Beton musi być dostarczany z jednej z profesjonalnych wytwórni betonu znajdujących się w pobliżu budowy. Ze 

względu na szczególne warunki wykonania robót nie dopuszcza się przygotowywania mieszanki na miejscu 

budowy.  
• Wymagany skład mieszanki (dane ogólne):  

    Przed   rozpoczęciem   jakichkolwiek   prac   betonowych,   wykonawca   powinien   przedstawić  
projektowany skład mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezależne laboratorium i 

podpisany przez uprawnionego inżyniera budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji badań 

wszystkich próbek mieszanek, przeprowadzonych przez laboratorium, powinny zostać przesłane 

zarządzającemu realizacją umowy. Nie wolno układać mieszanki betonowej przed zatwierdzeniem jej 

przez zarządzającego realizacją umowy. 

• Producent betonu powinien dostarczyć atest stwierdzając, że stosowane przez niego z aktualnej dostawy 

materiały: cement, domieszki, kruszywa i woda spełniają wszystkie wyżej wymienione wymagania, oraz 

że stosowany przez niego projekt mieszanki, wykorzystujący te składniki, spełnia wszystkie warunki 

specyfikacji co do wytrzymałości, gęstości, urabialności i trwałości. Taki atest musi być przedstawiony 

do wiadomości   zarządzającego   realizacją   umowy,   dla   porównania   z   wynikami   badań mieszanki 

wykonanymi przez niezależne laboratorium. Dokumentacja przedstawiona przez wykonawcę powinna 

być kompletna i zawierać wystarczający dowód, że dotyczy bieżącej produkcji wytwórni. 

 
 Projekt mieszanki betonowej dla betonów konstrukcyjnych powinien spełniać następujące wymagania: 

• Projektowana 28-dniowa wytrzymałość betonu powinna wynosić 20Mpa jeśli w rysunkach i specyfikacji 

nie zaleca się inaczej. Maksymalne ziarna kruszywa nie powinny przekraczać 63 mm, jeśli w rysunkach i 

specyfikacji nie zaleca się inaczej lub jeśli zmianę zaakceptuje zarządzający realizacją umowy.  
 Maksymalna zawartość cementu   w   elementach masywnych powinna wynosić   320 

 kg/m.      

 d. Zawartość całkowita powietrza 2-4%.    

 e. Opad betonu     

   Fundamenty: 70-80 mm    

   Ściany, płyty i belki: 50-75 mm    

   Słupy i elementy o cienkim przekroju: 65-75 mm    
Należy sprawdzić czy wyniki badań mieszanki betonowej są zgodne z wynikami testów opadu betonu. W celu 

ułatwienia układania mieszanki można zwiększyć opad mieszanki betonowej, ale tylko przy pomocy dodatków 

plastyfikujących, a nie przez dodawanie wody.  
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• Homologacja (atest)  
Do każdej partii betonu, przed jej rozładowaniem na miejscu wbudowania, należy dostarczyć metrykę dostawy 

zawierającą informacje zgodne z wymaganiami określonymi w WTWO, Rozdz. 6 oraz wymaganiami stawianymi 

przez zarządzającego realizacją umowy.  
Badania materiałów i mieszanki  
Powinno być zgodne z WTWO, Rozdz. 6 i pozostałymi wymaganiami określonymi powyżej, dotyczącymi ustalania 

składu mieszanki betonowej, przeprowadzania testów oraz kontroli jakości. 

 
5.4.2.Układanie mieszanki betonowej  
Na co najmniej 2 dni przed przystąpieniem do układania mieszanki betonowej należy powiadomić o tym 

zarządzającego realizacją umowy, w celu sprawdzenia deskowań, zbrojeń, otworów i innych elementów 

mających się znajdować w betonie.  
Układanie mieszanki betonowej powinno przebiegać zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w WTWO, Rozdz. 

6, a także zaleceniami przedstawionymi w niniejszym opracowaniu.  
Mieszankę betonową należy układać bezzwłocznie po opuszczeniu betoniarki, nie dopuszczając do jej segregacji 

lub utraty składników oraz rozpryskiwania się mieszanki o deskowania i stal zbrojeniową, w warstwach o 

grubości nie większej niż 450 mm.  
Podczas układania mieszanki betonowej nie dopuszcza się stosowania rur i innych urządzeń wykonanych z 

aluminium.  
Przed przystąpieniem do betonowania należy usunąć z podłoża gruz i inne zanieczyszczenia. Kruszywo lub piasek 

będący podkładem pod mieszankę betonową należy nawilżyć. Przed ułożeniem betonu należy posmarować 

wszystkie drewniane deskowania. Rozmieszczenie zbrojenia powinno być sprawdzone i zatwierdzone przez 

zarządzającego realizacją umowy przed ułożeniem betonu. 

 
5.4.3.Podawanie betonu przy pomocy pompy  

• Pompowanie betonu dopuszcza się tylko za zgodą zarządzającego realizacją umowy. Jeżeli w jego opinii 

pompowanie beton nie da odpowiednich efektów końcowych, wykonawca powinien przeprowadzić 

betonowanie przy użyciu metod konwencjonalnych.  
 Sprzęt niezbędny do układania betonu przy pomocy pompy:  

1. Wykonawca powinien dysponować na miejscu, podczas betonowania gotową do pracy pompą, 

transporterem, dźwigiem i pojemnikiem do betonowania, lub innym systemem zaaprobowanym 

przez Inspektora Nadzoru pozwalającym na odpowiednie  
rozłożenie betonowania w czasie i uniknięcie powstawania niepożądanych szwów roboczych w 

przypadku uszkodzenia używanego sprzętu.  
 Minimalna średnica przewodu tłocznego 100 mm.  
 Jeśli sprzęt potrzebny do betonowania lub przewody w opinii zarządzającego realizacją umowy 

nie funkcjonują prawidłowo, należy je wymienić.  
 Do betonowania nie wolno używać przewodów aluminiowych.  
 Kontrola jakości pompowanego betonu na miejscu budowy: próbki betonu na opad i do prób 

cylindrycznych mają być pobierane podczas betonowania na końcu każdej partii. 

 
5.4.4.Zagęszczanie betonu  
Beton będzie zagęszczany przy użyciu wibratorów wgłębnych pracujących z minimalną częstotliwością 8000 

o\min i odpowiednią do zagęszczenia betonowanej sekcji amplitudą. Przed rozpoczęciem betonowania na 

miejscu budowy powinny znajdować się co najmniej 3 gotowe do pracy wibratory. Sposoby wibrowania oraz 

potrzebny sprzęt powinny spełniać założenia przedstawione w WTWO, Rozdz. 6. W celu zapewnienia  
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odpowiedniej jakości zagęszczenia pracownik obsługujący wibrator musi mieć możliwość obserwacji 

wibrowanego betonu, lub wykonawca powinien wyznaczyć dodatkową osobę odpowiedzialną za 

obserwację betonu podczas wibrowania. 

 
5.4.5. Układanie betonów przy upalnej i chłodnej pogodzie  

• Betonowanie przy wysokich temperaturach  
Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych składników mieszanki betonowej powinno odbywać się zgodnie z 

wymaganiami podanymi w WTWO, Rozdz. 6. Należy zastosować specjalne metody pielęgnacji betonu oraz 

domieszki opisane w innych rozdziałach niniejszej specyfikacji, nawet jeśli nie są one wymagane w WTWO, 

Rozdz. 6. Domieszki redukujące zawartość wody oraz opóźniające wiązanie betonu w celu zapewnienia 

urabialności betonu i uniknięcia nierówności powierzchni po pracach wykończeniowych mają być stosowane w 

ilościach zgodnych z zaleceniami producenta. 

 
Nie należy dopuszczać do przekroczenia przez mieszankę podczas betonowania temperatury wyższej od 30°C. 

W celu uniknięcie podwyższenia temperatury betonu należy przed zmieszaniem schłodzić składniki mieszanki.  
• Betonowanie przy niskich temperaturach  

Mieszankę betonową należy układać i zabezpieczać zgodnie z wymaganiami podanymi w WTWO, Rozdz. 6. 

Mieszanki nie wolno układać na zamarzniętej ziemi, lodzie, oblodzonych lub oszronionych deskowaniach. Nie 

wolno układać mieszanki w temperaturze zewnętrznej niższej lub równej 4°C bez specjalnego zabezpieczenia 

zaaprobowanego przez zarządzającego realizacją umowy. Beton zniszczony przez przemarznięcie musi być 

usunięty i zastąpiony nowym na koszt wykonawcy. 

 
5.4.6.Łączenie ze starym betonem.  
Powierzchnię starego betonu należy skuć i oczyścić aż do odsłonięcia kruszywa. Powierzchnie kontaktowe należy 

pokryć środkiem wiążącym, którego typ musi być zaakceptowany przez Inżyniera. Metody przygotowania 

zaprawy i środka wiążącego powinny spełniać pisemne instrukcje i zalecenia producenta oraz odpowiadać 

szczególnym warunkom określonym w projekcie. Wymaga się od producenta środków wiążących dostarczenia 

na piśmie instrukcji stosowania. 

 
5.4.7.Drobne naprawy  

• Wszystkie uszkodzenia wykonanych betonów niezależnie od tego czy są eksponowane, czy nie powinny 

być naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego działu. Przed przystąpieniem do napraw wykonawca 

jest zobowiązany uzyskać (pozaokreślonymi wyjątkami) zgodę zarządzającego realizacją 

umowy co do sposobu wykonywania mieszanki przeznaczonej do napraw. Przed 

przystąpieniem do betonowania Wykonawca powinien przedstawić zarządzającemu realizacją umowy 

do akceptacji próbki mieszanki w stanie płynnym. Powierzchnia zewnętrzna uzupełnień betonu powinna 

być zgodna co do koloru i faktury ze stykającymi si ę z nią powierzchniami betonu. 

 
• Przerwy robocze za wyjątkiem miejsc występowania uszczelnień powinny być  

wypełnione bezskurczową niemetaliczną zaprawą. Kolor zaprawy powinien być dopasowany do 

przylegającego betonu.  
 Powierzchnia uszkodzeń i cały wadliwy beton ma być usunięty aż do odsłonięcia zdrowego betonu. W 

przypadku konieczności skuwania, krawędzie skucia mają być prostopadłe do powierzchni betonu. Nie 

dopuszcza się ostrych krawędzi. Powierzchnia  
uszkodzeń ma być wypełniony niemetaliczną bezskurczową zaprawą. Przed rozpoczęciem napraw i 

zamówieniem materiałów należy określić technikę naprawy, gdyż niektóre środki wiążące nie nadają się  
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Do naprawy powierzchni pionowych. Wykonawca powinien ją przedstawić i przekonsultować z 
przedstawicielem producenta i uzyskać pisemne instrukcje co do sposobu naprawy uszkodzeń oraz 
przed przystąpieniem do prac przedstawić zarządzającemu umową do akceptacji.  
 

 
5.4.8. Prace wykończeniowe  

Normalne wykończenie ścian:  
Natychmiast po usunięciu deskowań należy uzupełnić braki i skuć wszystkie nierówności powierzchni, a wstawki 

betonu mają być poddane pielęgnacji. W celu uzyskania wyrównanej powierzchni ściany muszą być wypełnione 

wszystkie ubytki oraz ślady po deskowaniu.  
Gładkie wykończenia powierzchni:  
Natychmiast po usunięciu deskowań i naprawie powierzchni, należy ją przetrzeć średnio ziarnistym kamieniem 

karborundowym i cementem lub zaprawą murarską z drobnym piaskiem. Kontynuować tarcie aż do usunięcia 

nieregularności i uzyskania jednolitej powierzchni. 

Przetrzeć drobnoziarnistym kamieniem karborundowym i wodą aż do uzyskania gładkiej powierzchni. 

Po wyschnięciu, w celu usunięcia pyłu i kurzu, przetrzeć ścianę tkaniną jutową. Powierzchnia betonu powinna 

być wykończona w sposób gwarantujący uzyskanie gładkiej powierzchni nadającej się do malowania.  
Wygładzanie powierzchni:  
packą drewnianą, kielnią drewnianą, itp.  
Wykańczać szczotką dla otrzymania powierzchni bezpoślizgowej. 
Wystające krawędzie wykończyć kątownikami stalowymi.  
Wykończenia płyt i podłóg:  
Płyty i podłogi mają być dokładnie zagęszczone przy pomocy wibrowania. Wykończenie, do osiągnięcia 

odpowiedniego wyrównania, powinno być wykonane po całkowitym rozprowadzeniu i usunięciu nadmiaru 

wody, ale jeszcze dla betonu znajdującego się w stanie plastycznym. Wyrównanie powierzchni powinno zostać 

sprawdzone przez przyłożenie 3 metrowej przykładnicy. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zagłębień 

należy je natychmiast wypełnić świeżo zarobionym betonem, wyrównać, zagęścić i ponownie poddać pracom 

wykończeniowym.  
• Kolejność prac wykończeniowych  

Wykończenie powierzchni betonów należy wykonywać w następującej kolejności:  
• Ściany fundamentowe  
• Ściany i płyty  
• Przejścia  
• Płyty zewnętrzne i przejścia boczne  
• Pozostałe  

Ochrona betonów po wykonaniu prac wykończeniowych.  
Betony po wykonaniu prac wykończeniowych powinny być chronione przed zniszczeniem fizycznym a przypadku 

jego wystąpienia naprawione. Powinny być także chronione przed działaniem chemikaliów, środków i 

materiałów metalowych oraz innych środków powodujących zabrudzenie. 

 

5.4.9. Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania elementów.  
• Ściany  

 Płaskie powierzchnie pionowe i poziome ścian powinny być wyrównane w ramach określonych poniżej 

tolerancji.  
 Wgłębienia w powierzchni ściany nie powinny być większe niż: 



  
 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

___________________________________________________________________________________________ 
 

10 
 

2 mm niezależnie od miejsca i kierunku jeśli przykładnica długości 1 m położona jest na 

najwyższym punkcie.  
5 mm niezależnie od miejsca i kierunku jeśli 3 m przykładni ca położona jest na najwyższym 

punkcie.  
10 mm na całej wysokości ściany.  
Dopuszczalne odchyłki w założonej grubości ściany nie powinny przekraczać 5 mm.  
Wszelkie defekty wykonania ścian powinny zostać naprawione z godnie z zasadami określonymi w punkcie 

5.4.8. 

 

• Płyty.  
Płaskie powierzchnie płyt powinny odpowiadać następującym wymaganiom co do tolerancji:  
Nierówności powierzchni płyt nie powinny przekraczać 5 mm niezależnie od miejsca i kierunku. Sprawdzenia 

dokonuje się przykładnicą 3 m długości położoną na najwyższym punkcie. 

 
Wzniesienia na wykończonej płycie powinny się mieścić w zakresie 10 mm tolerancji za wyjątkiem płyt 

zaprojektowanych i opisanych jako płyty mające gwarantować odpływ do rynien podłogowych lub kanałów, 

które powinny dobrze spełniać swoje zadanie,  
pomijając tolerancje. Wykonawca jest całkowicie odpowiedzialny  za odpowiednie 

funkcjonowanie   ukończonej   budowli.   Spadki   należy   poprawić,   jeśli   jest   to konieczne   dla 

uzyskania całkowitego odpływu.   Odchyłki w grubościach płyt   nie   powinny być   większe 

niż 5 mm i powinny spełniać określone powyżej wymagania.   

 
5.4.10. Pielęgnacja betonu  
Pielęgnacja  betonu  powinna polegać  na  utrzymywaniu  betonu  w  stanie  ciągłej wilgotności w  
ciągu: 7 dni w przypadku użycia cementu portlandzkiego 

14 dni w przypadku użycia cementu hutniczego       

Wybór metody pielęgnacji betonu zależy od opinii zarządzającego realizacją umowy.   

W   przypadku gdy przewidziane jest   pokrycie powierzchni powłokami, farbą,

materiałami   cementowymi   lub   innymi   materiałami   wykończeniowymi,   należy   przed 

zastosowaniem  specyfików  do  pielęgnacji  betonu  upewnić  się  czy  są  one  zgodne  z 

przewidywanym pokryciem.    W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości  
należy do pielęgnacji używać tylko wody.  

 Ściany  
1. Przez cały czas   gdy beton podlega pielęgnacji,   deskowania   ścian powinny  pozostawać

 na miejscu, w celu zmniejszenia odpływu wody i wysychania betonu.  

2. Środek do pielęgnacji betonu (jeśli jest   dopuszczony)   powinien być   stosowany   zaraz

 po usunięciu deskowań.      
 Powierzchnie eksponowane powinny być cały czas zraszane.  
 W trakcie pielęgnacji betonu w płytach i wieńcach należy:  
 Chronić powierzchnię przez przykrywanie matami lub przykryciami z materiałów wełnianych 

utrzymywanych w ciągłej wilgotności.  
Przykrywać 25 mm warstwą mokrego piasku, ziemi, lub trocin i utrzymywać w wilgotności. 

 Stale zraszać eksponowaną powierzchnię.  
 Jeśli   dodatkowe   wykończenie   płyt   nie   będzie   wykluczało   obecności   środka,   stosować  

Środek pielęgnacyjny. Wykonawc abędzie odpowiedzialny za zgodność  
zastosowanych środków z materiałami uszczelniającymi lub innymi, które będą stosowane w 

przyszłości.  
 W   przypadku   zastosowania   innych   metod   pozwalających   utrzymać   wymaganą   stałą 
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wilgotność na całej powierzchni płyt Wykonawca powinien określić ją i przedstawić do zatwierdzenia 

Inżynierowi.  
 Pielęgnacja   i   ochrona   betonu   przy   chłodnej   pogodzie   powinna   przebiegać   zgodnie   z  

WTWO, Rozdz. 6. Beton zniszczony przez działanie zimna powinien zostać naprawiony lub wymieniony. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7 Kontrola jakości robót 

polega na sprawdzeniu:  
• Szalunków  
• Zbrojenia  
• Cementu i kruszyw do betonu  
• Receptury betonu  
• Sposobu przygotowania i jakości mieszanki betonowej przed wbudowaniem  
• Sposobu ułożenia betonu i jego zawibrowania  
• Dokładności prac wykończeniowych 

• Pielęgnacji betonu.  
W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia robót 

rozbiórkowych z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ. 

 
6.2. Kontrola jakości betonów.  

Inżynier powinien mieć dostęp i prawo do kontroli wszystkich wytwórni betonu, cementowni oraz urządzeń 

dostawców, producentów, podwykonawców i wykonawców dostarczających materiały wykorzystywane do 

robót objętych niniejszym działem. Wytwórnie betonu muszą prowadzić bieżącą dokumentację badań 

wszystkich frakcji kruszywa w granicach tolerancji podanych w WTWO rozdział 6.  
  
7. OBMIAR ROBÓT 

 
7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót  
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.8. Podstawą 

dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest 

załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót 

 
7.2. Jednostki obmiarowe  
Jednostkami obmiarowymi są:  

1 m3 kubatury stóp fundamentowych 
1 m2 płaskich płyt żelbetowych 
1 m2 płyty posadzki żelbetowej wraz z podkładem z betonu B10 
1 m2 ścian żelbetowych  
1 m3 kubatury stopni schodów zewnętrznych 

 
8. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji  Technicznej  
 pkt 9.  
Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów konstrukcji oraz wyników badań laboratoryjnych wbudowanej 

mieszanki betonowej. 
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Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez 

wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie. Ceny 

jednostkowe obejmują:  
Dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników produkcji 

Przygotowanie i montaż zbrojenia  
Wykonanie i rozbiórka potrzebnych rusztowań i deskowań  
Dostarczenie i ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem, pielęgnacją i wszystkimi pracami 

dodatkowymi  
Prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie - będących własnością 
wykonawcy materiałów rozbiórkowych z placu budowy. 

 
9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE 

 
9.1 Związane normatywy  
WTWO Robót Budowlano-montażowych - Tom 1 - Budownictwo ogólne: 

 

 Rozdział1 - Warunki Ogólne Wykonania 
2 Rozdział 5 - Deskowania 
3 Rozdział 6 - Roboty Betonowe 
4 Rozdział 7 - Zbrojenia 
5 Rozdział 8 - Konstrukcje drewniane 
6 Rozdział 12 - Betonowe elementy prefabrykowane 

9.2 Zalecane normy   
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe 

(BN), w tym w szczególności:  
PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i żelbetowe  
PN-88/B-06250 - Beton zwykły  
PN-90/B-06240-44 - Domieszki do betonu  
PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne  
PN-81/B-30003 - Cement murarski 15  
PN-90/B-30010 - Cement portlandzki  
PN-ISO 6935-1 - Stal zbrojeniowa. Pręty gładkie.  
PN-ISO 6935-2 - Stal zbrojeniowa. Pręty żebrowane.  
PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie. 

 



CPV 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 
 

 
 
1.4. Określenia podstawowe  
Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
 

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-użytkową (droga) 
albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł). 
 

1.4.2.  Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych. 
 

1.4.3. Długość mostu - odległość między zewnętrznymi krawędziami pomostu, a w przypadku mostów łukowych z 

nadsypką - odległość w świetle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowej. 
 

1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi 

urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 
 

1.4.5. Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 

obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 
 

1.4.6. Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, wydany zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, służący do notowania 
zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, 
przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawcą i 
projektantem. 
 

1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkodą terenową dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego. 
 

1.4.8. Inżynier/Kierownik projektu – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiającego, o 
której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie 
kontraktem. 
 

1.4.9. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
 

1.4.10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
 

1.4.11. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami 

dzielącymi jezdnie. 
 

1.4.12. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 
 

1.4.13. Konstrukcja nośna (przęsło lub przęsła obiektu mostowego) - część obiektu oparta na podporach mostowych, 

tworząca ustrój niosący dla przeniesienia ruchu pojazdów lub pieszych. 
 

1.4.14. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów. 
 

1.4.15. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni. 
 

1.4.16. Książka obmiarów - akceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi stronami, 
służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych 
załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
 

1.4.17. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 

przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 
 

1.4.18. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i 

specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera/ Kierownika projektu. 
 

1.4.19. Most - obiekt zbudowany nad przeszkodą wodną dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego. 
 

1.4.20. 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. 
 

1.4.21. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi lub 

obiektu mostowego. 
 

1.4.22. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych i przepust. 
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1.4.23. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu 
publicznego na okres budowy. 
 
1.4.24. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział 
tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 
budowlanych. 
 

1.4.25. Pas  drogowy  -  wydzielony  liniami  granicznymi  pas  terenu  przeznaczony  do  umieszczania  w  nim  drogi  
 związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do 
rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na 
drodze. 
 

1.4.26. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia urządzeń 
organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji 
nawierzchni. 
 

1.4.27. Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 
 

1.4.28. Podłoże ulepszone nawierzchni - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona w 
celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni. 
 

1.4.29. Polecenie Inżyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inżyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 
 

1.4.30. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
 

1.4.31. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita 
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym) istniejącego 
połączenia. 
 

1.4.32. Przepust – budowla o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szlaku 

wędrówek zwierząt dziko żyjących lub urządzeń technicznych przez korpus drogowy. 
 

1.4.33. Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania 

budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, szlak wędrówek dzikich zwierząt itp. 
 

1.4.34. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład 

droga, kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub rowerowy itp. 
 

1.4.35. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, 

charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
 

1.4.36. Przyczółek - skrajna podpora obiektu mostowego. Może składać się z pełnej ściany, słupów lub innych form 

konstrukcyjnych, np. skrzyń, komór. 
 

1.4.37. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w 

czasie realizacji zadania budowlanego. 
 

1.4.38. Rozpiętość teoretyczna - odległość między punktami podparcia (łożyskami), przęsła mostowego. 
 

1.4.39. Szerokość całkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odległość między zewnętrznymi krawędziami konstrukcji 

obiektu, mierzona w linii prostopadłej do osi podłużnej, obejmuje całkowitą szerokość konstrukcyjną ustroju niosącego. 
 

1.4.40. Szerokość użytkowa obiektu - szerokość jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczególnych rodzajów ruchu 
oraz szerokość chodników mierzona w świetle poręczy mostowych z wyłączeniem konstrukcji przy jezdni dołem 
oddzielającej ruch kołowy od ruchu pieszego. 
 

1.4.41. Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej ich wykonania. 
 

1.4.42. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca 

wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 
 

1.4.43. Tunel - obiekt zagłębiony poniżej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego. 
 

1.4.44. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linią kolejową lub inną drogą dla bezkolizyjnego zapewnienia komunikacji 

drogowej i ruchu pieszego. 
 

1.4.45. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub 
technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na 
wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją/ przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub 
jej elementu. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie 
budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami 
Inżyniera/Kierownika projektu. 
 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze  
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych 
trasy oraz reperów, dziennik budowy (w przypadku obowiązywania) oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej 
i jeden komplet 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. 
 

 



 



1.5.2. 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. 

 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
 

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Inżyniera/Kierownika projektu stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.  

 przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych warunkach umowy”).  
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien 
natychmiast powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich 
zmian i poprawek.  
 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 muszą wykazywać zgodność z 

określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

 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. 
 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
 

a)  Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe („pod ruchem”) 
 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów (jezdnie, 
ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w 
okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, 

uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu  
 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 Inżyniera/Kierownika projektu. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z 

Inżynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 
Inżyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera/Kierownika  
projektu. 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. 
 

b)  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 Inżynierem/Kierownikiem projektu.  
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 
Inżynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 
Inżyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera/Kierownika  
projektu. 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. 
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1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego.  
 okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: a) 

utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  
b) 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: 
1)  lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2)  środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
 możliwością powstania pożaru. 

 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
 

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

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.  
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.  
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. 
 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, 
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji 
dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.  

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  
 powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego 

uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera/Kierownika projektu 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 

 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. 
 

Inżynier/Kierownik projektu będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą  
a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani 
Inżynier/Kierownik projektu ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne 
z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 
 

1.5.9. 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 
właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie 
będzie powiadamiał Inżyniera/Kierownika projektu. Inżynier/Kierownik projektu 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 Inżyniera/Kierownika projektu. 
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1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.  
 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. 
 

1.5.11. 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 Inżyniera/Kierownika projektu.  
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 Inżyniera/Kierownika projektu powinien 
rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 

1.5.12. 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 
Inżyniera/Kierownika projektu 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 Inżyniera/Kierownika projektu. 
 

1.5.13. 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 Inżyniera/Kierownika projektu. Różnice pomiędzy 

powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę 

 przedłożone Inżynierowi/Kierownikowi projektu do 

zatwierdzenia. 1.5.14. Wykopaliska 
 

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 Inżyniera/Kierownika projektu i postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń 
Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inżynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z 
Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć 
cenę kontraktową. 
 

1.6. 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 Inżynierowi/Kierownikowi projektu 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 
Inżynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
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Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu 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 Inżyniera/Kierownika projektu.  
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/Kierownika projektu.  
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 Inżyniera/Kierownika projektu. Jeśli Inżynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na 
użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez Inżyniera/Kierownika projektu.  
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem 
 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów  
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału 

w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera/Kierownika projektu 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 Inżyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 
później zmieniany bez zgody Inżyniera/Kierownika projektu. 
 

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 Inżyniera/Kierownika projektu.  
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z 
Inżynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i 
zaakceptowanych przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
 

2.6. Inspekcja wytwórni materiałów  
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera/ Kierownika projektu 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.  
 przypadku, gdy Inżynier/Kierownik projektu będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, muszą być 
spełnione następujące warunki:  
a) Inżynier/Kierownik projektu będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w 

czasie przeprowadzania inspekcji,  
b) Inżynier/Kierownik projektu 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 Inżyniera/Kierownika 

projektu 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 Inżyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej 
dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu.  
Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera/ Kierownika projektu. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie  
 gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu 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 Inżyniera/ Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację 
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przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera/Kierownika projektu, nie może być później 
zmieniany bez jego zgody.  
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez 
Inżyniera/Kierownika projektu 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.  
Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera/ Kierownika projektu, 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/Kierownika projektu, 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 Inżyniera/Kierownika projektu. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót 
zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 
Inżyniera/Kierownika projektu.  
Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez Wykonawcę na własny 
koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie 
przez Inżyniera/ Kierownika projektu.  
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera/ Kierownika projektu nie zwalnia Wykonawcy 
od odpowiedzialności za ich dokładność.  
Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu 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/Kierownik projektu uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz 
inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.  
Polecenia Inżyniera/Kierownika projektu powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez 
Inżyniera/Kierownika projektu, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. Program zapewnienia jakości  
Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inżyniera/ Kierownika projektu 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/Kierownikowi projektu;  

 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,  
 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, 
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 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 Inżynier/Kierownik projektu 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, Inżynier/ Kierownik projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.  
Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań.  
Inżynier/Kierownik projektu będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.  
Inżynier/Kierownik projektu 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, Inżynier/Kierownik projektu 
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. 
Inżynier/Kierownik projektu będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.  
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera/Kierownika 
projektu. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera/Kierownik projektu będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu.  
Na zlecenie Inżyniera/Kierownika projektu Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z 
własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
 

6.4. 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/ Kierownika projektu.  
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera/ Kierownika projektu o rodzaju, miejscu 
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji Inżyniera/ Kierownika projektu. 
 

6.5. Raporty z badań  
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.  
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera/Kierownika projektu  
Inżynier/Kierownik projektu 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.  
Inżynier/Kierownik projektu, 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.  
Inżynier/Kierownik projektu powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier/Kierownik projektu 
oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową  
 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/Kierownik projektu 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: 
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 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 
Inżynierowi/Kierownikowi projektu.  
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 

6.8. Dokumenty budowy  
(1) Dziennik budowy 
 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od 
przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 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,  
 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 Inżyniera/ Kierownika projektu.  
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: − 

datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

−datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,  
− datę uzgodnienia przez Inżyniera/Kierownika projektu 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 Inżyniera/Kierownika projektu, 

−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 Inżynierowi/Kierownikowi 
projektu do ustosunkowania się.  
Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera/Kierownika projektu 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/Kierownika projektu. 
 

(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. 
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(5) Przechowywanie dokumentów budowy 
 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.  
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 
prawem.  
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i SST, w 
jednostkach ustalonych w kosztorysie.  
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera/ Kierownika projektu 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 
Inżyniera/Kierownika projektu 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 Inżyniera/Kierownika 
projektu. 
 

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 

Inżyniera/Kierownika projektu.  
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 
Inżyniera/Kierownika projektu. 
 

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/Kierownikiem projektu. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1. Rodzaje odbiorów robót  
 zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
b)  odbiorowi częściowemu, 
 odbiorowi ostatecznemu, 
 odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w 
dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inżynier/Kierownik projektu.  
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inżyniera/Kierownika projektu. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w 
ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera/Kierownika projektu. 
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Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 
projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
 

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/Kierownik projektu. 
 

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/Kierownika projektu.  
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inżyniera/Kierownika projektu zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera/Kierownika 
projektu i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i SST.  
 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. 

 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:  
1. 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.  

 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.  
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, 
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 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 D-M-00.00.00  
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w D-M-00.00.00 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: 
 

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji 
ruchu  na  czas  trwania  budowy,  wraz  z  dostarczeniem  kopii  projektu  Inżynierowi/Kierownikowi  projektu  

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: 
 

(a) 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 
 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami).  
 Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz 

tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).  
 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





D.01.02.04 
 

ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW 
 
 

 

1. WSTĘP 
 

1.1.Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z rozbiórką elementów dróg, ogrodzeń i przepustów w ramach:  
Budowy budynku żłobka wraz z infrastrukturą techniczną w Ozimku  

 

 

1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy 
je stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z rozbiórką:  
 warstw nawierzchni,  
 krawężników, obrzeży i oporników,  
 ścieków,  
 chodników,  
 ogrodzeń,  
 barier i poręczy,  
 znaków drogowych,  
 przepustów: betonowych, żelbetowych, kamiennych, ceglanych itp. 
 

Szczegółowy zakres robót objętych płatnością obejmuje:  

zakres rzeczowo-ilościowy zgodny z przedmiarem robót  
 

1.4. Określenia podstawowe  
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z 
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 

2. MATERIAŁY 
 

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

2.2. Rusztowania  
Rusztowania robocze przestawne przy rozbiórce przepustów mogą być wykonane z drewna lub rur 
stalowych w postaci:  
− rusztowań kozłowych, wysokości od 1,0 do 1,5 m, składających się z leżni z bali (np. 12,5 x 12,5 cm), nóg z 

krawędziaków (np. 7,6 x 7,6 cm), stężeń (np. 3,2 x 12,5 cm) i pomostu z desek,  
 rusztowań drabinowych, składających się z drabin (np. długości 6 m, szerokości 52 cm), usztywnionych stężeniami z 

desek (np. 3,2 x 12,5 cm), na których szczeblach (np. 3,2 x 6,3 cm) układa się pomosty z desek,  
 przestawnych klatek rusztowaniowych z rur stalowych średnicy od 38 do 63,5 mm, o wymiarach klatek około 1,2 x 

1,5 m lub płaskich klatek rusztowaniowych (np. z rur stalowych średnicy 108 mm i kątowników 45 x 45 x 5 mm i 70 x 
70 x 7 mm), o wymiarach klatek około 1,1 x 1,5 m,  

 rusztowań z rur stalowych średnicy od 33,5 do 76,1 mm połączonych łącznikami w ramownice i kratownice. 
Rusztowanie należy wykonać z materiałów odpowiadających następującym normom:  
 drewno i tarcica wg PN-D-95017 [1], PN-D-96000 [2], PN-D-96002 [3] lub innej zaakceptowanej przez Inżyniera,  
 gwoździe wg BN-87/5028-12 [8],  
 rury stalowe wg PN-H-74219 [4], PN-H-74220 [5] lub innej zaakceptowanej przez Inżyniera,  
 kątowniki wg PN-H-93401[6], PN-H-93402 [7] lub innej zaakceptowanej przez Inżyniera. 

 

3. SPRZĘT 
 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
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3.2. Sprzęt do rozbiórki  
Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg, ogrodzeń i przepustów może być wykorzystany 
sprzęt podany poniżej, lub inny zaakceptowany przez Inżyniera:  
 spycharki,  
 ładowarki,  
 żurawie samochodowe,  
 samochody ciężarowe,  
 zrywarki,  
 młoty pneumatyczne,  
 piły mechaniczne,  
 frezarki nawierzchni,  
 koparki. 

 

4. TRANSPORT 
 

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

4.2. Transport materiałów z rozbiórki  
Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

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

5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych  
Roboty rozbiórkowe elementów dróg, ogrodzeń i przepustów obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich 
elementów wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacją projektową, SST lub wskazanych przez Inżyniera.  

Jeśli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiórkowej, Inżynier może polecić 

Wykonawcy sporządzenie takiej dokumentacji, w której zostanie określony przewidziany odzysk materiałów. 
Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w SST lub przez Inżyniera.  

 przypadku usuwania warstw nawierzchni z zastosowaniem frezarek drogowych, należy spełnić warunki 
określone w SST D-05.03.11 „Recykling”.  
 przypadku robót rozbiórkowych przepustu należy dokonać:  
 odkopania przepustu,  
 ew. ustawienia przenośnych rusztowań przy przepustach wyższych od około 2 m,  
 rozbicia elementów, których nie przewiduje się odzyskać, w sposób ręczny lub mechaniczny z ew. przecięciem 

prętów zbrojeniowych i ich odgięciem,  
 demontażu prefabrykowanych elementów przepustów (np. rur, elementów skrzynkowych, ramowych) z uprzednim 

oczyszczeniem spoin i częściowym usunięciu ław, względnie ostrożnego rozebrania konstrukcji kamiennych, 
ceglanych, klinkierowych itp. przy założeniu ponownego ich wykorzystania,  

 oczyszczenia rozebranych elementów, przewidzianych do powtórnego użycia (z zaprawy, kawałków betonu, izolacji 
itp.) i ich posortowania.  

Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych 
uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na 
miejsce określone w SST lub wskazane przez Inżyniera.  
Elementy i materiały, które zgodnie z SST stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu budowy. Doły 

(wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg, ogrodzeń i przepustów znajdujące się w miejscach, gdzie  
zgodnie z dokumentacją projektową będą wykonane wykopy drogowe, powinny być tymczasowo zabezpieczone. 
W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej.  
Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów drogowych należy wypełnić, warstwami, 
odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić zgodnie z wymaganiami określonymi w SST D-
02.00.00 „Roboty ziemne”. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 

6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych  
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych oraz 
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania.  
Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach nawierzchni, ogrodzeń i przepustów 
powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w SST D-02.00.00 „Roboty ziemne”. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
 

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

7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów dróg i ogrodzeń jest: 

 dla nawierzchni i chodnika - m2 (metr kwadratowy), 
 dla krawężnika, opornika, obrzeża, ścieków prefabrykowanych, ogrodzeń, barier i poręczy - m (metr),  
 dla znaków drogowych - szt. (sztuka),  
 dla przepustów i ich elementów 

 ;            Ā ;            Ā ;            Ā ;            Ā ;            Ā ;            

etonowych, kamiennych, ceglanych - m3 (metr sześcienny), 
              Ā              Ā              Ā              Ā              Ā              

refabrykowanych betonowych, żelbetowych - m (metr). 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

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

9.2. Cena jednostki obmiarowej  
Cena wykonania robót obejmuje:  
a) dla rozbiórki warstw nawierzchni:  
 wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki,  
 rozkucie i zerwanie nawierzchni,  
 ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jej użycia, z ułożeniem na poboczu,  
 załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,  
 wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki; 
b) dla rozbiórki krawężników, obrzeży i oporników:  
 odkopanie krawężników, obrzeży i oporników wraz z wyjęciem i oczyszczeniem,  
 zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. ław,  
 załadunek i wywiezienie materiału z rozbiórki,  
 wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki;  
 dla rozbiórki ścieku: 
− odsłonięcie ścieku, 
−ręczne wyjęcie elementów ściekowych wraz z oczyszczeniem,  
−ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jego użycia, z ułożeniem na poboczu,  
− zerwanie podsypki cementowo-piaskowej, 
− uzupełnienie i wyrównanie podłoża,  
− załadunek i wywóz materiałów z rozbiórki, 
− uporządkowanie terenu rozbiórki; 
 dla rozbiórki chodników:  
 ręczne wyjęcie płyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie innych materiałów chodnikowych,  
 ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki w celu ponownego jego użycia, z ułożeniem na poboczu,  
 zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,  
 załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,  
 wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki;  
e) dla rozbiórki ogrodzeń:  
 demontaż elementów ogrodzenia,  
 odkopanie i wydobycie słupków wraz z fundamentem,  
 zasypanie dołów po słupkach z zagęszczeniem do uzyskania Is ≥ 1,00 wg BN-77/8931-12 [9],  
 ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jego użycia, z ułożeniem w stosy na poboczu,  
 załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,  
 uporządkowanie terenu rozbiórki; 
 

f) dla rozbiórki barier i poręczy:  
 demontaż elementów bariery lub poręczy,  
 odkopanie i wydobycie słupków wraz z fundamentem,  
 zasypanie dołów po słupkach wraz z zagęszczeniem do uzyskania Is ≥ 1,00 wg BN-77/8931-12 [9],  
 załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,  
 uporządkowanie terenu rozbiórki; 
g) dla rozbiórki znaków drogowych:  
 demontaż tablic znaków drogowych ze słupków,  
 odkopanie i wydobycie słupków, 
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 zasypanie dołów po słupkach wraz z zagęszczeniem do uzyskania Is ≥ 1,00 wg BN-77/8931-12 [9],  
 załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,  
 uporządkowanie terenu rozbiórki; 
h) dla rozbiórki przepustu:  
 odkopanie przepustu, fundamentów, ław, umocnień itp.,  
 ew. ustawienie rusztowań i ich późniejsze rozebranie,  
 rozebranie elementów przepustu,  
 sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiałów,  
 załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,  
 zasypanie dołów (wykopów) gruntem z zagęszczeniem do uzyskania Is ≥ 1,00 wg BN-77/8931-12 [9],  
 uporządkowanie terenu rozbiórki. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

Normy  

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste. 
2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
3. PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia 
4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego stosowania 
5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego przeznaczenia 
6. PN-H-93401 Stal walcowana. Kątowniki równoramienne 
7. PN-H-93402 Kątowniki nierównoramienne stalowe walcowane na gorąco 
8. BN-87/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim, okrągłym i kwadratowym 
9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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D.02.00.01 
 

ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE 
 

 

1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
liniowych robót ziemnych w ramach:  
Budowy budynku żłobka wraz z infrastrukturą techniczną w Ozimku  

 

 

1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy 
je stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy lub 
modernizacji dróg i obejmują:  
 wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych, 
 wykonanie wykopów w gruntach skalistych, 
 budowę nasypów drogowych,  
 pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu antropogenicznego 

spełniająca warunki stateczności i odwodnienia. 
 

1.4.2.  Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów. 
 

1.4.3. Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi 
nasypu lub wykopu. 
 

1.4.4.  Nasyp niski - nasyp, którego wysokość jest mniejsza niż 1 m. 
 

1.4.5.  Nasyp średni - nasyp, którego wysokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
 

1.4.6.  Nasyp wysoki - nasyp, którego wysokość przekracza 3 m. 
 

1.4.7.  Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 
 

1.4.8.  Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
 

1.4.9.  Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
 

1.4.10. Bagno - grunt organiczny nasycony wodą, o małej nośności, charakteryzujący się znacznym i długotrwałym 
osiadaniem pod obciążeniem. 
 

1.4.11. Grunt nieskalisty - każdy grunt rodzimy, nie określony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty. 
 

1.4.12. 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. 
 

1.4.13. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone w obrębie pasa robót drogowych. 
 

1.4.14. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza pasem robót drogowych. 
 

1.4.15. 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. 
 

1.4.16. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru: 
 

  
Is   = 

ρd  
  ρ

ds    

gdzie:    

ρd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/m3), 
ρds - maksymalna  gęstość objętościowa  szkieletu  gruntowego  przy  wilgotności  optymalnej,  zgodnie  z  PN-B- 

  04481:1988 [2], służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3). 
 

 

1.4.17. Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, określona 
 

wg wzoru: 
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 =  
d

 60 

d
10  

gdzie: 
 

d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm), 
d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm). 

 

1.4.18. Wskaźnik odkształcenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru: 

I0=
E2 

 

E1  

gdzie: 
 

E1-moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciążeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998 [4], E2-

moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciążeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998 [4]. 
 

1.4.19. Geosyntetyk - materiał stosowany w budownictwie drogowym, wytwarzany z wysoko polimeryzowanych włókien 
syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznych polietylenowych, polipropylenowych i poliestrowych, charakteryzujący 
się między innymi dużą wytrzymałością oraz wodoprzepuszczalnością, zgodny z PN-ISO10318:1993 [5], PN-EN-
963:1999 [6].  
Geosyntetyki obejmują: geotkaniny, geowłókniny, geodzianiny, georuszty, geosiatki, geokompozyty, geomembrany, 
zgodnie z wytycznymi IBDiM [13]. 

 

1.4.20. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 

podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

 

2. MATERIAŁY (GRUNTY) 
 

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

 

2.2. Podział gruntów  
Podział gruntów pod względem wysadzinowości podaje tablica 1. 
Podział gruntów pod względem przydatności do budowy nasypów podano w SST D-02.03.01 pkt 2. 

 

2.3. Zasady wykorzystania gruntów  
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym stopniu do 
budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy 
stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inżyniera.  
Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót ziemnych, zostały za 
zgodą Inżyniera wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub 
wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów 
przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inżyniera.  
Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, określone w SST D-02.03.01 pkt 2.4, powinny być wywiezione 
przez Wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Zamawiającego, o ile nie 
określono tego inaczej w kontrakcie. Inżynier może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa 
nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 

 

2.4. Geosyntetyk 
 

Geosyntetyk powinien być materiałem odpornym na działanie wilgoci, środowiska agresywnego chemicznie i 
biologicznie oraz temperatury. Powinien być to materiał bez rozdarć, dziur i przerw ciągłości z dobrą przyczepnością do 
gruntu. Właściwości stosowanych geosyntetyków powinny być zgodne z PN-EN-963:1999 [6] i dokumentacją 
projektową. Geosyntetyk powinien posiadać aprobatę techniczna wydaną przez uprawnioną jednostkę. 

 

Tablica 1. Podział gruntów pod względem wysadzinowości wg PN-S-02205:1998 [4] 
 

Lp. Wyszczególnie Jed-     Grupy gruntów 
 nie         

 właściwości nostki niewysadzinowe   wątpliwe  wysadzinowe 
         

         

1 Rodzaj gruntu  − rumosz  − piasek pylasty mało wysadzinowe 

    niegliniasty  − zwietrzelina − glina piasz-   czysta zwięzła, glina 

   − żwir   gliniasta  zwięzła, glina pylasta zwięzła 
   − pospółka  − rumosz −ił, ił piaszczys-ty, ił pylasty 

   − piasek gruby   gliniasty bardzo wysadzinowe 

   − piasek średni  − żwir gliniasty − piasek gliniasty 
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   − piasek drobny −pospółka − pył, pył piasz-czysty 

   − żużel gliniasta − glina piasz- czysta, glina, glina pylasta 

    nierozpadowy  − ił warwowy 

2 Zawartość       

 cząstek %      

 ≤ 0,075 mm   < 15 od 15 do 30  > 30 

 ≤ 0,02  mm   < 3 od 3 do 10  > 10 

3 Kapilarność       

 bierna Hkb m  < 1,0 ≥ 1,0  > 1,0 

4 Wskaźnik       

 piaskowy WP   > 35 od 25 do 35  < 25 
 
 

 

3. SPRZĘT 
 

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

 

3.2. Sprzęt do robót ziemnych  
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu do:  
 odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, 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.). 

 

3.3. Sprzęt do przenoszenia i układania geosyntetyków 

 

Do przenoszenia i układania geosyntetyków Wykonawca powinien używać odpowiedniego sprzętu zalecanego przez 
producenta. Wykonawca nie powinien stosować sprzętu mogącego spowodować uszkodzenie układanego materiału. 

 

4. TRANSPORT 
 

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

 

4.2. Transport gruntów  
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju gruntu (materiału), jego 
objętości, sposobu odspajania i załadunku oraz do odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna 
być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału).  
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, 
dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na 
piśmie przez Inżyniera. 

 

4.3. Transport i składowanie geosyntetyków 
 

Wykonawca powinien zadbać, aby transport, przenoszenie, przechowywanie i zabezpieczanie geosyntetyków były 
wykonywane w sposób nie powodujący mechanicznych lub chemicznych ich uszkodzeń. Geosyntetyki wrażliwe 
na światło słoneczne powinny pozostawać zakryte w czasie od ich wyprodukowania do wbudowania. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Dokładność wykonania wykopów i nasypów  
Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, 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.  
Szerokość górnej powierzchni korpusu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 10 cm, a 
krawędzie korony drogi nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie.  
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.  
 gruntach skalistych wymagania, dotyczące równości powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i równości skarp, 
powinny być określone w dokumentacji projektowej i SST. 

 

5.3. Odwodnienia pasa robót ziemnych  
Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w dokumentacji 
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią 
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odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed 
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby 
powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie.  
Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność, 
Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez 
jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt.  
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. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety.  
 czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom poprzecznym spadki, 
umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek 
poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy niż 2% w przypadku 
gruntów niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów 
wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu 
robót ziemnych. 
Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i 
gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 

 

5.5. Rowy  
Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i SST. Szerokość dna  

 głębokość rowu nie mogą różnić się od wymiarów projektowanych o więcej niż ± 5 cm. Dokładność wykonania skarp 
rowów powinna być zgodna z określoną dla skarp wykopów w SST D-02.01.01. 

 

5.6. Układanie geosyntetyków 
 

Geosyntetyki należy układać łącząc je na zakład zgodnie z dokumentacją projektową i SST. Jeżeli dokumentacja 
projektowa i SST nie podają inaczej, przylegające do siebie arkusze lub pasy geosyntetyków należy układać z 
zakładem (i kotwieniem) zgodnie z instrukcją producenta lub decyzją projektanta.  
 przypadku uszkodzenia geosyntetyku, należy w uzgodnieniu z Inżynierem, przykryć to uszkodzenie 
pasami geosyntetyku na długości i szerokości większej o 90 cm od obszaru uszkodzonego.  
Warstwa gruntu, na której przewiduje się ułożenie geosyntetyku powinna być równa i bez ostrych występów, mogących 
spowodować uszkodzenie geosyntetyku w czasie układania lub pracy. Metoda układania powinna zapewnić przyleganie 
geosyntetyku do warstwy, na której jest układana, na całej jej powierzchni. Geosyntetyków nie należy naciągać lub 
powodować ich zawieszenia na wzgórkach (garbach) lub nad dołami. Nie dopuszcza się ruchu maszyn budowlanych 
bezpośrednio na ułożonych geosyntetykach. Należy je przykryć gruntem nasypowym niezwłocznie po ułożeniu. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

 

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia  
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami specyfikacji określonymi w  
pkcie 5 oraz z dokumentacją projektową. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
 właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 
 właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 

 

6.2.2. Sprawdzenie jakości wykonania robót 
 

Czynności wchodzące w zakres sprawdzenia jakości wykonania robót określono w pkcie 6 SST D-02.01.01, D-02.02.01 
oraz D-02.03.01. 
6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego  
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2. 
 

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych robót ziemnych   

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 
   
   

1 Pomiar szerokości korpusu ziemnego Pomiar  taśmą,  szablonem,  łatą o  długości  3  m  i  poziomicą lub 
  niwelatorem, w odstępach co 200 m na 

2 Pomiar szerokości dna rowów prostych, w punktach głównych łuku, co 100 m na łukach o R e 100 m co 

  50 m na łukach o R < 100 m 

3 Pomiar rzędnych powierzchni korpusu oraz w miejscach, które budzą wątpliwości 
 ziemnego  
 

 Pomiar pochylenia skarp   
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 Pomiar równości powierzchni korpusu  
6   Pomiar równości skarp  
7 Pomiar spadku podłużnego Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 200 m oraz w punktach 

 powierzchni korpusu lub dna rowu wątpliwych 
8 Badanie zagęszczenia gruntu Wskaźnik zagęszczenia określać dla każdej ułożonej warstwy lecz nie 

    rzadziej niż w trzech punktach na 1000 m2 warstwy 

6.3.2. Szerokość korpusu ziemnego  
 

Szerokość korpusu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 10 cm. 
 

6.3.3. Szerokość dna rowów 
 

Szerokość dna rowów nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 
 

6.3.4. Rzędne korony korpusu ziemnego 
 

Rzędne korony korpusu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż -3 cm lub +1 cm. 
 

6.3.5. Pochylenie skarp 
 

Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% wartości pochylenia wyrażonego 
tangensem kąta. 

 

6.3.6. Równość korony korpusu 
 

Nierówności powierzchni korpusu ziemnego mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać 3 cm. 
 

6.3.7. Równość skarp 
 

Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać ± 10 cm. 
 

6.3.8. Spadek podłużny korony korpusu lub dna rowu 
 

Spadek podłużny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzędnych 
wysokościowych, nie może dawać różnic, w stosunku do rzędnych projektowanych, większych niż -3 cm lub +1 cm. 

 

6.3.9. Zagęszczenie gruntu 
 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien być zgodny z założonym dla 
odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntów dla których nie można określić wskaźnika zagęszczenia należy 

określić wskaźnik odkształcenia I0, zgodnie z normą PN-S-02205:1998 [4]. 

 

6.4. Badania geosyntetyków 
 

Przed zastosowaniem geosyntetyków w robotach ziemnych, Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi 
świadectwa stwierdzające, iż zastosowany geosyntetyk odpowiada wymaganiom norm, aprobaty technicznej i zachowa 
swoje właściwości w kontakcie z materiałami, które będzie oddzielać lub wzmacniać przez okres czasu nie krótszy od 
podanego w dokumentacji projektowej i SST. 

 

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami  
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną odrzucone. 
Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inżyniera Wykonawca 
wymieni je na właściwe, na własny koszt.  
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny być 
ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt.  
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inżynier może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na cechy 
eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

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

 

7.2. Obmiar robót ziemnych 

Jednostka obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.  
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
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Zakres czynności objętych ceną jednostkową podano w SST D-02.01.01, D-02.02.01 oraz D-02.03.01 pkt 9. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

10.1. Normy 
 PN-B-02480:1986Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 
 PN-B-04481:1988Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
 PN-B-04493:1960Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 
 PN-S-02205:1998Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
 

 PN-EN-963:1999Geotekstylia i wyroby pokrewne 
 BN-64/8931-01Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego  
 BN-64/8931-02Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez 

obciążenie płytą 
9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
 

10.2. Inne dokumenty  
 Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978. 
 Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998.  
 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997. 
 Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002. 
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D.02.01.01 
 

WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH 
 

 

1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru wykopów w gruntach nieskalistych w ramach:  
Budowy budynku żłobka wraz z infrastrukturą techniczną w Ozimku  

 

 

1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy 
je stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy 
lub modernizacji dróg i obejmują wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych. Szczegółowy zakres robót 
objętych płatnością obejmuje:  
zakres rzeczowo-ilościowy zgodny z przedmiarem robót  

 

1.4. Określenia podstawowe  
Podstawowe określenia zostały podane w SST D-02.00.01 pkt 1.4. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5. 

 

2. MATERIAŁY (GRUNTY) 
 

Materiał występujący w podłożu wykopu jest gruntem rodzimym, który będzie stanowił podłoże nawierzchni. Zgodnie  
z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych [12] powinien charakteryzować się grupą 

nośności G1. Gdy podłoże nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupy nośności, należy podłoże doprowadzić do grupy 
nośności G1 zgodnie z dokumentacja projektową i SST. 

 

3. SPRZĘT 
 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w SST D-02.00.01 pkt 3. 
 

4. TRANSPORT 
 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w SST D-02.00.01 pkt 4. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Zasady prowadzenia robót  
Ogólne zasady prowadzenia robót podano w SST D-02.00.01 pkt 5. 
Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia robót,  
 naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub 
innych odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża Wykonawcę.  
Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu przydatności do budowy 
nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich wymieszanie. Odstępstwo od powyższego 
wymagania, uzasadnione skomplikowanym układem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inżyniera.  
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione 
na odkład. O ile Inżynier dopuści czasowe składowanie odspojonych gruntów, należy je odpowiednio zabezpieczyć 
przed nadmiernym zawilgoceniem. 

 

5.2. Wymagania dotyczące zagęszczenia i nośności gruntu  
Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać wymagania, 

dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (Is), podanego w tablicy 1. 
 

Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych 
 

   Minimalna wartość Is dla:  

Strefa korpusu autostrad i dróg  innych dróg 

 ekspresowych  kategoria ruchu KR3-KR6  kategoria ruchu KR1-KR2 
      

      

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

Na głębokości od 20 do 50 cm od 
1,00 1,00 

 
0,97 
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powierzchni robót ziemnych  

 

Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego wskaźnika zagęszczenia, to 

przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić do wartości Is, podanych w tablicy 1. 
Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 1 nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie  
zagęszczanie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiającego 
uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. Możliwe do zastosowania środki, o ile nie są określone w 
SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inżynierowi.  
Dodatkowo można sprawdzić nośność warstwy gruntu na powierzchni robót ziemnych na podstawie pomiaru 
wtórnego modułu odkształcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 4. 
 

5.3. Ruch budowlany  
Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu (nadkładu) powyżej 
rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 m.  
Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch maszyn 
wykonujących tę czynność budowlaną. Może odbywać się jedynie sporadyczny ruch pojazdów, które nie 
spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu.  
Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych powyżej warunków 
obciąża Wykonawcę robót ziemnych. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-02.00.01 pkt 6. 
 

6.2. Kontrola wykonania wykopów  
Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi w dokumentacji 
projektowej i SST. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 
 sposób odspajania gruntów nie pogarszający ich właściwości,  
 zapewnienie stateczności skarp, 
 odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
 dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 
 zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań określonych w pkcie 5.2. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-02.00.01 pkt 7. 
 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanego wykopu. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-02.00.01 pkt 8. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-02.00.01 pkt 9. 
 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m3 wykopów w gruntach nieskalistych obejmuje: 
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  
 oznakowanie robót,  
 wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkład, obejmujące: odspojenie, przemieszczenie, załadunek, 

przewiezienie i wyładunek,  
 odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,  
 profilowanie dna wykopu, rowów, skarp,  
 zagęszczenie powierzchni wykopu,  
 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,  
 rozplantowanie urobku na odkładzie,  
 wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych,  
 rekultywację terenu. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

Spis przepisów związanych podano w SST D-02.00.01 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 w 
ramach: Budowy budynku żłobka wraz z infrastrukturą techniczną w Ozimku 

  
 

 

 

1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy 
je stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 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. 
 

Szczegółowy zakres robót objętych płatnością obejmuje:  

zakres rzeczowo-ilościowy zgodny z przedmiarem robót  
 

1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami 
podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 

2. MATERIAŁY 
 

Nie występują. 

 

3. SPRZĘT 
 

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

3.2. Sprzęt do wykonania robót  
Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu:  
 równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; Inżynier może dopuścić wykonanie koryta 

i profilowanie podłoża z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,  
 koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt),  
 walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 
Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża. 

 

4. TRANSPORT 
 

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

4.2. Transport materiałów  
Wymagania dotyczące transportu materiałów podano w SST D-04.02.01, D-04.02.02, D-04.03.01 pkt 4. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „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 Inżyniera, w korzystnych 
warunkach atmosferycznych.  
 wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch 
budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 
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5.3. Wykonanie koryta  
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej przygotowane. Paliki 
lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny sposób zaakceptowany przez 
Inżyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót 
w odstępach nie większych niż co 10 metrów.  
Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym prowadzone są roboty i 
do trudności jego odspojenia.  
Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykład na 
poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być zaakceptowany przez 
Inżyniera. Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami 
dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce wskazane przez 
Inżyniera. Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w pkt 5.4. 
 

5.4. Profilowanie i zagęszczanie podłoża  
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń.  
Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po 
profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co 
najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża.  
Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do profilowania, 
Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Inżyniera, dowieźć dodatkowy grunt 
spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych 
rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia, określonych w tablicy 1.  
Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w robotach ziemnych lub 
w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera.  
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  Ruch mniejszy 

   ciężki  od ciężkiego 
   i bardzo ciężki  

    

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 
 
 

 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 Inżyniera.  
Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej warstwy 
można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu.  
Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. 
Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 

6.2. Badania w czasie robót 
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia koryta i wyprofilowanego 
podłoża podaje tablica 2. 
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Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego podłoża  
 

Lp. Wyszczególnienie badań Minimalna częstotliwość 
i pomiarów 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 co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad 

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

7 

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

gruntu podłoża 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 SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 

7.2. Jednostka obmiarowa 

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

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

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

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje: 
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  
 odspojenie gruntu 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 

 PN-/B-06714-17Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności  
 BN-64/8931-02Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez 

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

PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGÓLNE 
 

 

1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie w ramach:  
Budowy budynku żłobka wraz z infrastrukturą techniczną w Ozimku  

 

 

1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy 
je stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem podbudów 
z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 [21] i obejmują SST: D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa 
naturalnego stabilizowanego mechanicznie,  
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 
D-04.04.03 Podbudowa z żużla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.  

Podbudowę z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje się, zgodnie z ustaleniami podanymi  
w dokumentacji projektowej, jako podbudowę pomocniczą i podbudowę zasadniczą wg Katalogu typowych 
konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych [31]. 
 

1.4. Określenia podstawowe 

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

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz  
z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4 oraz w SST dotyczących 
poszczególnych rodzajów podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie: D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa 
naturalnego stabilizowanego mechanicznie,  
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,  
D-04.04.03 Podbudowa z żużla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 

2. MATERIAŁY 
 

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

2.2. Rodzaje materiałów  
Materiały stosowane do wykonania podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie podano w SST dotyczących 
poszczególnych rodzajów podbudów: 
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,  
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 
D-04.04.03 Podbudowa z żużla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie. 
 

2.3. Wymagania dla materiałów  
2.3.1. Uziarnienie kruszywa 
 

Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 [3] powinna leżeć między krzywymi granicznymi 
pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1. 
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane 
metodą stabilizacji mechanicznej  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-2 kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę jednowarstwową 
1-3 kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę)  
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do 
górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna kruszywa nie może 
przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. 

 

2.3.2. Właściwości kruszywa 
 

Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1. 
 

Tablica 1. cz.1 

      Wymagania     

Lp. Wyszczególnienie 
 Kruszywa naturalne  Kruszywa łamane 

Żużel 
 

      Badania 
           

 właściwości     Podbudowa    według 

   zasad- pomoc-  zasad- pomoc- zasad-  pomoc-  

   nicza nicza  nicza nicza nicza  nicza  
            

1 Zawartość ziarn  od 2 do od 2  od 2 do od 2 od 2 do 10  od 2 PN-B- 
 mniejszych niż 0,075 mm, 10 do 12 10 do 12   do 12 06714-15 
 % (m/m)          [3] 

2 Zawartość nadziarna, 
5 10 5 10 5 10 

PN-B- 
 % (m/m), nie więcej niż 06714-15 
          

           [3] 

3 Zawartość ziarn 
35 45 35 40 - - 

PN-B- 
 nieforemnych 06714-16 
          

 %(m/m), nie więcej niż          [4] 

4 Zawartość          
PN-B-04481  zanieczyszczeń 1 1 1 1 1 1 

 

[1]  organicznych, %(m/m),          

           

 nie więcej niż           

5   Wskaźnik piaskowy po  
od 30 do od 30 do 

 
od 30 do od 30 do 70 

   
BN-64/8931  pięciokrotnym   - - 

 

70 70 70 
 

-01 [26]  zagęszczeniu metodą     

           

 I lub II wg PN-B-04481, %           

6   Ścieralność w bębnie Los          PN-B- 

 Angeles          06714-42 
 a) ścieralność całkowita          [12] 

 po pełnej liczbie obrotów,           

 nie więcej niż 35 45 35 50 40 50   
 ścieralność częściowa 
po 1/5 pełnej liczby 
obrotów, nie więcej niż 30 40 30 35 30 35 
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Tablica 1. cz.2  

    Wymagania     

Lp. Wyszczególnienie 
Kruszywa naturalne Kruszywa łamane  

Żużel 
 

     Badania 
         

 właściwości   Podbudowa    według 

  zasad- pomoc- zasad- pomoc- zasad-  pomoc-  

  nicza nicza nicza nicza nicza  nicza  
          

7 Nasiąkliwość, %(m/m), nie 
2,5 4 3 5 6 

 
8 

PN-B- 
 więcej niż  06714-18 
        

         [6] 
8 Mrozoodporność, ubytek        PN-B- 

 masy po 25 cyklach 5 10 5 10 5  10 06714-19 
 zamrażania, %(m/m), nie        [7] 
 więcej niż         

9 
Rozpad krzemianowy i 

       PN-B- 
        06714-37 
 żelazawy łącznie, % - - - - 1 

 

3   [10] 
 

(m/m), nie więcej niż 
       

        PN-B- 
         

         06714-39 
         [11] 

10 Zawartość związków siarki        
PN-B-  w przeliczeniu na SO3, 1 1 1 1 2  4   

06714-28  %(m/m), nie więcej niż        

        

[9]          

11 Wskaźnik nośności wnoś        PN-S06102 
 mieszanki kruszywa, %,        [21] 
 nie mniejszy niż:         

 a) przy zagęszczeniu IS ≥ 80 60 80 60 80 60  

 1,00 120 - 120 - 120 -   

 przy zagęszczeniu IS 
≥ 1,03  

 

2.3.3. Materiał na warstwę odsączającą 
 

Na warstwę odsączającą stosuje się:  
 żwir i mieszankę wg PN-B-11111 [14],  
 piasek wg PN-B-11113 [16]. 

 

2.3.4. Materiał na warstwę odcinającą 
 

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

 

2.3.5. Materiały do ulepszania właściwości kruszyw 
 

Do ulepszania właściwości kruszyw stosuje się:  
 cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],  
 wapno wg PN-B-30020 [19],  
 popioły lotne wg PN-S-96035 [23],  
 żużel granulowany wg PN-B-23006 [18].  
Dopuszcza się stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania równorzędnych efektów ulepszania kruszywa i 
po zaakceptowaniu przez Inżyniera.  
Rodzaj i ilość dodatku ulepszającego należy przyjmować zgodnie z PN-S-06102 [21]. 

 

2.3.6. Woda 
 

Należy stosować wodę wg PN-B-32250 [20]. 

 

3. SPRZĘT 
 

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

 

3.2. Sprzęt do wykonania robót  
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu:  
 mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. Mieszarki powinny zapewnić 

wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej,  
 równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki, 
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 walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W miejscach trudno dostępnych 
powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne. 

 

4. TRANSPORT 
 

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

4.2. Transport materiałów  
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i 
zawilgoceniem. Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08 [24].  
Transport pozostałych materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

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

5.2. Przygotowanie podłoża  
Podłoże pod podbudowę powinno spełniać wymagania określone w SST D-04.01.01 „Koryto wraz z 
profilowaniem i zagęszczeniem podłoża” i SST D-02.00.00 „Roboty ziemne”.  
Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek gruntu do podbudowy. 
Warunek nieprzenikania należy sprawdzić wzorem:  

D
15 

d 5 (1) 
d

 85    
w którym:  

D15 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy 
odsączającej, w milimetrach, 

d85 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża, w milimetrach.  
Jeżeli warunek (1) nie może być spełniony, należy na podłożu ułożyć warstwę odcinającą lub odpowiednio 
dobraną geowłókninę. Ochronne właściwości geowłókniny, przeciw przenikaniu drobnych cząstek gruntu, 
wyznacza się z warunku: 
 

d
 50 d 1,2 (2) 

   90
 

 

 

w którym: 

d50 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 50 % ziarn gruntu podłoża, w milimetrach,  
O90 - umowna średnica porów geowłókniny odpowiadająca wymiarom frakcji gruntu zatrzymująca się na geowłókninie 

w ilości 90% (m/m); wartość parametru 090 powinna być podawana przez producenta geowłókniny. 
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane.  
Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny 
sposób zaakceptowany przez Inżyniera.  
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia 
robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 
 

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

5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki  
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej ostateczna grubość po 
zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm 
po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych 
spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda 
warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych 
wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy 
przez Inżyniera. Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, 
określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien 
zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 
20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, 
gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. 
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Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadać przyjętemu poziomowi 
wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 1, lp. 11. 
 

5.5. Odcinek próbny  
Jeżeli w SST przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem robót,  
Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu:  
− stwierdzenia czy sprzęt budowlany do mieszania, rozkładania i zagęszczania kruszywa jest właściwy,  
 określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubości warstwy po 

zagęszczeniu,  
 określenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia. 
Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu do mieszania, rozkładania  
 zagęszczania, jakie będą stosowane do wykonywania podbudowy. 

Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400 do 800 m2.  
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera. 

Wykonawca może przystąpić do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez Inżyniera. 
 

5.6. Utrzymanie podbudowy  
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym 

stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to 
jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z 
niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 

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

6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
 

Częstotliwość oraz zakres badań podano w tablicy 2. 

 

Tablica 2. Częstotliwość ora zakres badań przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 

Częstotliwość badań  

  
Minimalna 

Maksymalna 
  

powierzchnia 
Lp. Wyszczególnienie badań liczba badań podbudowy 

  na dziennej przy-padająca 
  działce   na jedno 
  

roboczej   badanie (m2) 
  

 Uziarnienie mieszanki 
 

2 Wilgotność mieszanki 2 600 
    

3 Zagęszczenie warstwy 10 próbek na 10000 m2 
    

4 Badanie właściwości kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 
dla każdej partii kruszywa i 

przy każdej zmianie kruszywa 
  

     
 

6.3.2. Uziarnienie mieszanki 
 

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

6.3.3. Wilgotność mieszanki 
 

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

6.3.4. Zagęszczenie podbudowy 
 

Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia. 
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Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania 
jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń 

płytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niż raz na 5000 m2, lub według zaleceń Inżyniera.  
Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu E2 do 
pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla każdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.  

E2
 d 2,2 

 
 1 

 

6.3.5. Właściwości kruszywa 
 

Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2.3.2.  
Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności Inżyniera. 
 

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy 
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów 
 

Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 3. Tablica 

3. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 

Lp.  Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów 
    

    

1  Szerokość podbudowy 10 razy na 1 km 
    

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 
    

6  Ukształtowanie osi w planie*) co 100 m 
    

7  Grubość podbudowy Podczas budowy: 
   w 3 punktach na każdej działce roboczej, 

   lecz nie rzadziej niż raz na 400 m2 

   Przed odbiorem: 
   w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 

   2000 m2 
    

8  Nośność podbudowy:  

  - moduł odkształcenia co najmniej w dwóch przekrojach na 
   każde 1000 m 
  - ugięcie sprężyste co najmniej w 20 punktach na każde 
   1000 m 
     

 

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

 

6.4.2. Szerokość podbudowy 
 

Szerokość podbudowy nie może 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 BN-68/8931-04 [28].  
Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą. 
Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać: 
 10 mm dla podbudowy zasadniczej, 
 20 mm dla podbudowy pomocniczej. 
 

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy 
 

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

6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy 
 

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać + 1 cm, 
-2 cm. 
 

6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża 
 

Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 
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6.4.7. Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża 
 

Grubość podbudowy nie może się różnić od grubości projektowanej o więcej niż:  
 dla podbudowy zasadniczej ± 10%,  
 dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%. 
 

6.4.8. Nośność podbudowy 
 

 moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien być zgodny z podanym w tablicy 4,  
 ugięcie sprężyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno być zgodne z podanym w tablicy 4. 

 

Tablica 4. Cechy podbudowy 
 

  Wymagane cechy podbudowy  

Podbudowa       

z kruszywa o Wskaźnik 
Maksymalne ugięcie 

 Minimalny moduł odkształ- 
wskaźniku zagęszczenia  cenia mierzony płytą o 

sprężyste pod kołem, mm 
 

wnoś nie IS   nie  średnicy 30 cm, MPa    

mniejszym mniejszy niż      

niż,  %  40 kN 50 kN  od od drugiego 
   

pierwszego obciążenia      

     obciążenia E2 
     E1  
       

60 1,0 1,40 1,60 60 120 
80 1,0 1,25 1,40 80 140 

120 1,03 1,10 1,20 100 180 
        

 

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy  
6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy 
 

Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od określonych w punkcie 6.4 powinny być 
naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie 
zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.  

Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie zapewnia 
podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć podbudowę przez 
spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu, dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie. 
 

6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy 
 

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę podbudowy. 

Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednią głębokość, zgodnie  
 decyzją Inżyniera, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i 
ponownie zagęszczone.  
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena 
grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy. 
 

6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy 
 

Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbędne 
do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inżyniera.  
Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności 
podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

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

7.2. Jednostka obmiarowa 

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

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.  
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary 
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
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9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Zakres czynności objętych ceną jednostkową 1 m2 podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, 
podano w SST:  
D-04.04.02b Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

10.1. Normy  
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

 PN-B-06714-12Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych  
 PN-B-06714-15Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego  
 PN-B-06714-16Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn 
 PN-B-06714-17Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności  
 PN-B-06714-18Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości  
 PN-B-06714-19Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią  
 PN-B-06714-26Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych  
 PN-B-06714-28Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową  

 PN-B-06714-37Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego 
 PN-B-06714-39Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego  
 PN-B-06714-42Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles  

13. PN-B-06731 Żużel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania techniczne 
14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka 
15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego 
19. PN-B-30020 Wapno 
20. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 
21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 
22. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego 
23. PN-S-96035 Popioły lotne  

 BN-88/6731-08Cement. Transport i przechowywanie 
 BN-84/6774-02Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych 
 BN-64/8931-01Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego  
 BN-64/8931-02Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez 

obciążenie płytą  
 BN-68/8931-04Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą  
 BN-70/8931-06Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem belkowym  
 BN-77/8931-12Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

 

10.2. Inne dokumenty  
31. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997. 
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D.04.04.02b  

PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI 
KRUSZYWA NIEZWIĄZANEGO 

 
 

 

1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwiązanego w ramach:  
Budowy budynku żłobka wraz z infrastrukturą techniczną w Ozimku  

 

 

1.2. Zakres stosowania SST 
 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem 
podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwiązanego, tj. ziarnistego materiału o określonym składzie, w 
procesie technologicznym, polegającym na odpowiednim zagęszczeniu przy optymalnej wilgotności mieszanki. 
Mieszanka niezwiązana może być wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych, kruszyw z recyklingu oraz 
mieszanin tych kruszyw w określonych proporcjach.  
Podbudowa zasadnicza, stanowiąca górną część podbudowy w nawierzchni drogowej, zapewnia przenoszenie 
obciążeń z warstw wyżej leżących na warstwę podbudowy pomocniczej i podłoże.  
Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego może być wykonywana w konstrukcji drogi obciążonej 
ruchem kategorii KR1÷KR6.  
Szczegółowy zakres robót objętych płatnością obejmuje:  

zakres rzeczowo-ilościowy zgodny z przedmiarem robót  
 

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Mieszanka niezwiązana – ziarnisty materiał, zazwyczaj o określonym składzie ziarnowym (od d=0 do D), który jest 
stosowany do wykonania ulepszonego podłoża gruntowego oraz warstw konstrukcji nawierzchni dróg. Mieszanka 
niezwiązana może być wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych, z recyklingu lub mieszaniny tych kruszyw w 
określonych proporcjach. 
 

1.4.2. Kategoria – charakterystyczny poziom właściwości kruszywa lub mieszanki niezwiązanej, wyrażony, jako przedział 

wartości lub wartość graniczna. Nie ma zależności pomiędzy kategoriami różnych właściwości. 
 

1.4.3. Kruszywo – materiał ziarnisty stosowany w budownictwie, który może być naturalny, sztuczny lub z recyklingu. 
 

1.4.4. Kruszywo naturalne – kruszywo ze złóż naturalnych pochodzenia mineralnego, które może być poddane wyłącznie 
obróbce mechanicznej. Kruszywo naturalne jest uzyskiwane z mineralnych surowców naturalnych występujących w 
przyrodzie, jak żwir, piasek, żwir kruszony, kruszywo z mechanicznie rozdrobnionych skał, nadziarna żwirowego lub 
otoczaków. 
 

1.4.5. Kruszywo sztuczne – kruszywo pochodzenia mineralnego, uzyskiwane w wyniku procesu przemysłowego 
obejmującego obróbkę termiczną lub inną modyfikację. Do kruszywa sztucznego zalicza się w szczególności kruszywo z 
żużli: wielkopiecowych, stalowniczych i pomiedziowych. 
 

1.4.6. Kruszywo z recyklingu – kruszywo powstałe w wyniku przeróbki materiału zastosowanego uprzednio w 

budownictwie. 
 

1.4.7. Kruszywo kamienne – kruszywo z mineralnych surowców jak żwir kruszony, mechanicznie rozdrobnione skały, 

nadziarno żwirowe. 
 

1.4.8. Kruszywo żużlowe z żużla wielkopiecowego – kruszywo składające się głównie ze skrystalizowanych krzemianów 
lub glinokrzemianów wapnia i magnezu uzyskanych przez powolne schładzanie powietrzem ciekłego żużla 
wielkopiecowego. Proces chłodzenia może odbywać się przy kontrolowanym dodawaniu wody. Chłodzony powietrzem 
żużel wielkopiecowy twardnieje dzięki reakcji hydraulicznej lub karbonatyzacji. 
 

1.4.9. Kruszywo żużlowe z żużla stalowniczego – kruszywo składające się głównie ze skrystalizowanego krzemianu 

wapnia i ferrytu zawierającego CaO, SiO2, MgO oraz tlenek żelaza. Kruszywo otrzymuje się przez powolne schładzanie 
powietrzem ciekłego żużla stalowniczego. Proces chłodzenia może odbywać się przy kontrolowanym dodawaniu wody. 
 

1.4.10. Kategoria ruchu (KR1÷KR6) – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach obliczeniowych 
(100 kN) według „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych”. Generalna Dyrekcja Dróg 

Publicznych – Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 1997 [22]. 
 

1.4.11. Kruszywo grube (wg PN-EN 13242) – oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d (dolnego) równym lub 
większym niż 1 mm oraz D (górnego) większym niż 2 mm. 
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1.4.12. Kruszywo drobne (wg PN-EN 13242) – oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d równym 0 oraz D równym 6,3 

mm lub mniejszym. 
 

1.4.13. Kruszywo o ciągłym uziarnieniu (wg PN-EN 13242) – kruszywo stanowiące mieszankę kruszyw grubych i 
drobnych, w której D jest większe niż 6,3 mm. 
 

1.4.14. Destrukt asfaltowy – materiał drogowy pochodzący z frezowania istniejących warstw z mieszanek mineralno-
asfaltowych (mma) lub z przekruszenia kawałków warstw nawierzchni asfaltowych oraz niewbudowanych partii mma, 
który został ujednorodniony pod względem składu oraz co najmniej przesiany, w celu odrzucenia dużych kawałków mma 
(nadziarno nie większe od 1,4 D mieszanki niezwiązanej). 
 

1.4.15. Kruszywo słabe – kruszywo przewidziane do zastosowania w mieszance przeznaczonej do wykonywania warstw 
nawierzchni drogowej lub podłoża ulepszonego, które charakteryzuje się różnicami w uziarnieniu przed i po 5-krotnym 
zagęszczeniu metodą Proctora, przekraczającymi ± 8%. Uziarnienie kruszywa należy sprawdzać na sitach 
przewidzianych do kontroli uziarnienia wg PN-EN 13285 i niniejszej SST. O zakwalifikowaniu kruszywa do kruszyw 
słabych decyduje największa różnica wartości przesiewów na jednym z sit kontrolnych. 
 

1.4.16. Podbudowa – dolna część konstrukcji nawierzchni drogi, służąca do przenoszenia obciążeń z ruchu na podłoże. 
Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i pomocniczej, które mogą być wykonywane w kilku warstwach 
technologicznych. 
 

1.4.17. Podbudowa zasadnicza – warstwa zapewniająca przenoszenie obciążeń z warstw wyżej leżących na warstwę 

podbudowy pomocniczej lub podłoże. 
 

1.4.18. Symbole i skróty dodatkowe 
 

% m/m 

NR  
CRB 
SDV 
 

ZKP 

 

procent masy, 
brak konieczności badania danej cechy,  
kalifornijski wskaźnik nośności, % 

obszar uziarnienia, w którym powinna 
dostawcę/producenta, 
zakładowa kontrola produkcji. 

 

 

 

się mieścić 

 

 

 

krzyw
a 

 

 

 

uziarnienia mieszanki (S) 

 

 

 

deklarowana przez 

 

1.4.19. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 1.4. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 1.5. 

 

2. MATERIAŁY 
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” [1], pkt 2. 
 

2.2. Materiały do wykonania robót 
2.2.1. Zgodność materiałów z dokumentacją projektową 
 

Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST. 
 

2.2.2. Materiały wchodzące w skład mieszanki 
 

Materiałami stosowanymi do wytwarzania mieszanek z kruszywa niezwiązanego są: 
–kruszywo, 

–woda do zraszania kruszywa. 
 

2.2.3. Kruszywa 
 

Do mieszanek można stosować następujące rodzaje kruszyw: 
 kruszywo naturalne lub sztuczne, 
 kruszywo z recyklingu,  
 połączenie kruszyw wymienionych w punktach a) i b) z określeniem proporcji kruszyw z a) i b) z dokładnością ± 5% 

m/m. 
Wymagania wobec kruszywa do warstwy podbudowy zasadniczej przedstawia tablica 1. 
Mieszanki o górnym wymiarze ziaren (D) większym niż 80 mm nie są objęte normą PN-EN 13285 [17] i niniejszą SST. 
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Tablica 1. Wymagania według WT-4 [20] i PN-EN 13242 [16] wobec kruszyw do mieszanek niezwiązanych 
w warstwie podbudowy zasadniczej 

 

Skróty użyte w tablicy: Kat. – kategoria właściwości, Dekl – deklarowana, wsk. – wskaźnik, wsp. – współczynnik, roz. - 
rozdział             

       

    Wymagania wobec kruszywa do mieszanek niezwiązanych,  

    przeznaczonych do zastosowania w warstwie podbudowy  

    zasadniczej pod nawierzchnią drogi obciążonej ruchem  

Właściwość 
Metoda    kategorii KR1 ÷ KR6    

badania  Punkt         

kruszywa          

wg  

PN- 
        

    Wymagania    

    EN      

            

    1324         

    2         

Zestaw sit # -   4.1- 0,063; 0,5; 1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; 31,5; 45;  

    4.2 63 i 90 mm (zestaw podstawowy plus zestaw 1)  

     Wszystkie frakcje dozwolone    

Uziarnienie PN-EN   4.3.1 Kruszywo grube: kat. GC80/20, kruszywo drobne:  

 933-1[5]   kat. GF80,   kruszywo o ciągłym uziarnieniu: kat.  

     GA75.        

     Uziarnienie mieszanek kruszywa wg rysunków 1÷3  

Ogólne granice i tolerancje PN-EN   4.3.2 Kat. GTC20/15 (tj. dla stosunku D/d ≥2 i sita o  

uziarnienia kruszywa grubego na 933-1 [5]   pośrednich  wymiarach  D/1,4  ogólne  granice  

sitach pośrednich     wynoszą 20-70% przechodzącej masy i graniczne  

     odchylenia od typowego uziarnienia  
     deklarowanego przez producenta wynoszą ±15%)  

Tolerancje typowego uziarnienia PN-EN   4.3.3 Kruszywo drobne: kat. GTF10 (tj. procent masy  

kru- 933-1 [5]   przechodzącej przez sito górne D: ±5%, sito D/2:  

szywa drobnego i kruszywa o     ±10%, sito 0,063 mm: ±3%).Kruszywo o ciągłym  

ciągłym uziarnieniu     uziarnieniu:   kat.   GTA20   (tj.   procent   masy  

     przechodzącej przez sito górne D: ±5%, sito D/2:  

     ±20%, sito 0,063 mm: ±4%)    

Kształt kruszywa grubego – PN-EN   4.4 Kat.  FI50   (tj.  maksymalna  wartość wskaźnika  

maksymalne wartości wskaźnika 933-3 [6]   płaskości wynosi ≤ 50)     

płaskości             
       

Kształt kruszywa grubego – PN-EN   4.4 Kat.  SI55   (tj.  maksymalna  wartość wskaźnika  

maksymalne wartości wskaźnika 933-4 [7]   kształtu wynosi ≤ 55)      

kształtu             

Kategorie procentowych zawartości PN-EN   4.5 Kat.  C90/3   (tj.  masa  ziarn  przekruszonych  lub  

ziaren o powierzchni przekruszonej 933-5 [8]   łamanych  wynosi  90  do  100  %,  a  masa  ziarn  

lub łamanych oraz ziaren     całkowicie zaokrąglonych wynosi 0 do 3 %)  

całkowicie zaokrąglonych w             

kruszywie grubym             

Zawartość pyłów w kruszywie PN-EN   4.6 Kat. fDekl (tj. masa frakcji przechodzącej przez sito  

grubym*) 933-1 [5]   0,063 mm jest > 4)      

Zawartość pyłów  w kruszywie PN-EN   4.6 Kat. fDekl (tj. masa frakcji przechodzącej przez sito  
drobnym*) 933-1 [5]   0,063 mm jest > 22)      

Jakość pyłów -   4.7 Właściwość niebadana na pojedynczych frakcjach,  

     a   tylko  w  mieszankach  wg   wymagań  dla  

     mieszanek       

Odporność na rozdrabnianie PN-EN   5.2 Kat. LA40  (tj. maksymalna wartość współczynnika  

kruszywa grubego 1097-2 [10]   Los Angeles ≤ 40 **))      

Odporność na ścieranie kruszywa PN-EN   5.3 Kat.  MDEDeklarowana  (tj.  współczynnik  mikro-  

grubego 1097-1 [9]   Devala >50))       

Gęstość ziaren PN-EN   5.4 Deklarowana       

 1097-6,           

 roz. 7, 8 i 9           

 [11]            

Nasiąkliwość PN-EN   5.5 i Kat. WcmNR (tj. brak wymagania)   

 1097-6,  7.3.2 kat.   WA242***) (tj. maksymalna   wartość  
 roz. 7, 8 i 9   nasiąkliwości ≤2% masy)     

 [11]            

Siarczany rozpuszczalne w kwasie PN-EN   6.2 Kat. ASNR (tj. brak wymagania)    

 1744-1[14]           

Całkowita zawartość siarki PN-EN   6.3 Kat. SNR (tj. brak wymagania)    

 1744-1[14]           

Stałość objętości żużla PN-EN   6.4.2. Kat. V5  (tj. pęcznienie ≤ 5 % objętości). Dotyczy  

stalowniczego 1744-1,  1 żużla   z klasycznego pieca tlenowego   i  
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    roz. 19.3  elektrycznego pieca łukowego 
    [14]    

Rozpad   krzemianowy   w   żużlu PN-EN 6.4.2. Brak rozpadu 
wielko- piecowym kawałkowym 1744-1, p. 2  

    19.1 [14]   

Rozpad żelazawy w żużlu PN-EN 6.4.2. Brak rozpadu 
wielkopieco- wym kawałkowym 1744-1, 3  

    p.19.2[14]   

Składniki rozpuszczalne w wodzie PN-EN 6.4.3 Brak  substancji  szkodliwych  w  stosunku  do 
    1744-3 [15]  środowiska wg odrębnych przepisów 

Zanieczyszczenia    - 6.4.4 Brak ciał obcych takich jak drewno, szkło i plastik, 
       mogących pogorszyć wyrób końcowy 

Zgorzel słoneczna bazaltu  PN-EN 7.2 Kat. SBLA Deklarowana  (tj. wzrost współczynnika Los 
    1367-3[13]  Angeles po gotowaniu > 8%) 
    i PN-EN   

    1097-2 [10]   

Mrozoodporność na frakcji kruszy- PN-EN 7.3.3 Skały  magmowe  i  przeobrażone:  kat.  F4   (tj. 
wa 8/16 mm   1367-1 [12]  zamrażanie-rozmrażanie  ≤  4%  masy),  skały 

       osadowe: kat. F10, kruszywa z recyklingu: kat. F10 
       (F25****) 

Skład materiałowy    - Zał. C Deklarowany 
      

Istotne cechy środowiskowe   - Zał. C Większość substancji niebezpiecznych 
      pkt określonych w dyrektywie Rady 76/769/EWG 
      C.3.4 zazwyczaj nie występuje w źródłach kruszywa 
       pochodzenia mineralnego. Jednak w odniesieniu 
       do kruszyw sztucznych i odpadowych należy 
       badać czy zawartość substancji niebezpiecznych 
       nie przekracza wartości dopuszczalnych wg 

       odrębnych przepisów 
 

*) Łączna zawartość pyłów w mieszance powinna się mieścić w wybranych krzywych granicznych  
**) Do warstw  podbudów zasadniczych na drogach obciążonych ruchem KR5-KR6  dopuszcza  się jedynie 
kruszywa 

charakteryzujące się odpornością na rozdrabnianie LA≤35 
***) W przypadku, gdy wymaganie nie jest spełnione, należy sprawdzić mrozoodporność  
****) Pod warunkiem, gdy zawartość w mieszance nie przekracza 50% m/m 

2.2.4. Woda do zraszania kruszywa 
 

Do zraszania kruszywa należy stosować wodę nie zawierającą składników wpływających szkodliwie na mieszankę 
kruszywa, ale umożliwiającą właściwe zagęszczenie mieszanki niezwiązanej. 

 

3. SPRZĘT 
 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 3. 

 

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót  
Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać się możliwością korzystania ze 
sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak:  
 mieszarki do wytwarzania mieszanki kruszywa, wyposażone w urządzenia dozujące wodę, które powinny zapewnić 

wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej,  
 układarki lub równiarki do rozkładania mieszanki kruszywa niezwiązanego, 
 walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zagęszczania mieszanki, 
 zagęszczarki  płytowe,  ubijaki  mechaniczne  lub  małe  walce  wibracyjne,  do  stosowania  w  miejscach  trudno  

dostępnych.  
Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach producentów lub 
propozycji Wykonawcy i powinien być zaakceptowany przez Inżyniera. 

 

4. TRANSPORT 
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 4. 

 

4.2. Transport materiałów  
Materiały sypkie (kruszywa) można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem. Woda może być 
dostarczana wodociągiem lub przewoźnymi zbiornikami wody. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 5. 
 

5.2. Zasady wykonywania robót  
Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacją projektową i ST. W przypadku braku wystarczających 

danych można korzystać z ustaleń podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych w załącznikach. 

Podstawowe czynności przy wykonaniu robót obejmują: 
 roboty przygotowawcze,  
 projektowanie mieszanki, 
 odcinek próbny, 
 wbudowanie mieszanki, 
 roboty wykończeniowe. 
 

5.3. Roboty przygotowawcze  
Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazań Inżyniera: 
–ustalić lokalizację robót,  
–przeprowadzić obliczenia i pomiary niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót oraz ustalenia danych 

wysokościowych, 
–usunąć przeszkody utrudniające wykonanie robót,  
–wprowadzić oznakowanie drogi na okres robót,  
–zgromadzić materiały i sprzęt potrzebne do rozpoczęcia robót.  

Można dodatkowo korzystać z SST D-01.00.00 [2] przy robotach przygotowawczych oraz z SST D-02.00.00 
[3] przy występowaniu robót ziemnych. 
 

5.4. Projektowanie mieszanki kruszywa niezwiązanego 
5.4.1. Postanowienia ogólne 
 

Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inżynierem, Wykonawca dostarczy Inżynierowi do 
akceptacji projekt składu mieszanki kruszywa niezwiązanego oraz wyniki badań laboratoryjnych poszczególnych 
składników i próbki materiałów pobrane w obecności Inżyniera do wykonania badań kontrolnych przez Inżyniera.  
Projektowanie mieszanki polega na doborze kruszywa do mieszanki oraz ilości wody. Procedura projektowa powinna 
być oparta na próbach laboratoryjnych i/lub polowych przeprowadzonych na tych samych składnikach, z tych samych 
źródeł i o takich samych właściwościach, jak te które będą stosowane do wykonania podbudowy zasadniczej.  
Skład mieszanki projektuje się zgodnie z wymaganiami wobec mieszanek niezwiązanych do podbudowy zasadniczej, 
określonych w tablicy 4. Wartości graniczne i tolerancje zawierają rozrzut wynikający z pobierania i dzielenia próbki, 
przedział ufności (precyzja w porównywalnych warunkach) oraz nierównomierności warunków wykonawczych. 
Mieszanki kruszyw powinny być tak produkowane i składowane, aby wykazywały zachowanie jednakowych 
właściwości, spełniając wymagania z tablicy 4. Mieszanki kruszyw powinny być jednorodnie wymieszane i powinny 
charakteryzować się równomierną wilgotnością. Kruszywa powinny odpowiadać wymaganiom tablicy 1, przy czym w 
mieszankach wyprodukowanych z różnych kruszyw, każdy ze składników musi spełniać wymagania tablicy 1.  
Przy projektowaniu mieszanek kruszyw z recyklingu można ustalać skład mieszanek, wzorując się na przykładach 
podanych w załączniku 1. 
 

5.4.2. Wymagania wobec mieszanek 
 

W warstwach podbudowy zasadniczej można stosować następujące mieszanki kruszyw: 
 0/31,5 mm, 0/63mm  
Wymagania wobec mieszanek przeznaczonych do podbudowy zasadniczej, podane w tablicy 4, odnośnie wrażliwości na 
mróz mieszanek kruszyw, dotyczą badania materiału po pięciokrotnym zagęszczeniu w aparacie Proctora według PN-
EN 13286-2 [18].  

Zawartość pyłów w mieszankach kruszyw do warstwy podbudowy zasadniczej, określana wg PN-EN 933-1 [5], 
powinna być zgodna z wymaganiami tablicy 4. W przypadku słabych kruszyw, zawartość pyłów w mieszance kruszyw 
należy również badać i deklarować, po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora. Zawartość pyłów w takiej 
mieszance po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora powinna również spełniać wymagania podane w tablicy 4. 
Nie określa się wymagania wobec minimalnej zawartości pyłów < 0,063 mm w mieszankach kruszyw do warstwy 
podbudowy zasadniczej.  

Zawartość nadziarna w mieszankach kruszyw, określana według PN-EN 933-1 [5] powinna spełniać wymagania 
podane w tablicy 4. W przypadku słabych kruszyw decyduje zawartość nadziarna w mieszance kruszyw po 
pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora.  

Uziarnienie mieszanek kruszyw o wymiarach ziaren D od 0 do 63 mm należy określić według PN-EN 933-1 [5]. 
Krzywe uziarnienia mieszanki kruszyw powinny zawierać się w obszarze między krzywymi granicznymi uziarnienia 
przedstawionymi na rysunku 1, odpowiednio dla każdego rodzaju mieszanki. Na rysunku 1 pokazano również liniami 
przerywanymi obszar uziarnienia SDV, w którym powinna się mieścić krzywa uziarnienia mieszanki „S” deklarowana 
przez dostawcę/producenta.  

 przypadku słabych kruszyw uziarnienie mieszanki kruszyw należy również badać i deklarować po 
pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora. Kryterium przydatności takiej mieszanki, pod względem uziarnienia, jest 
spełnione, jeżeli uziarnienie mieszanki po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora mieści się w krzywych 
granicznych podanych na odpowiednich rysunku 1. 
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Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5 mm do warstw podbudowy 
zasadniczej 

Oprócz wymagań podanych na rysunku 1, wymaga się aby 90% uziarnień mieszanek zbadanych w ramach ZKP w 
okresie 6 miesięcy spełniało wymagania kategorii podanych w tablicach 2 i 3, aby zapewnić jednorodność i 
ciągłość uziarnienia mieszanek. 

Tablica 2. Wymagania wobec jednorodności uziarnienia na sitach kontrolnych – porównanie z deklarowaną przez 
producenta wartością (S). Wymagania dotyczą produkowanej i dostarczanej mieszanki. Jeśli mieszanka zawiera 
nadmierną zawartość ziaren słabych, wymaganie dotyczy deklarowanego przez producenta uziarnienia mieszanki po 
pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora 

Mieszanka   Porównanie z deklarowaną przez producenta wartością (S)   

niezwiązana,    Tolerancje przesiewu przez sito (mm), % (m/m)   

mm 0,5 1  2 4 5,6 8 11,2 16  22,4 31,5 

0/31,5 ± 5 ± 5  ± 7 ± 8 - ± 8 - ± 8    

Krzywa uziarnienia (S) deklarowana przez producenta mieszanek powinna nie tylko mieścić się w odpowiednich 

krzywych uziarnienia (rys. 1) ograniczonych przerywanymi liniami (SDV) z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji podanych 

w tablicy 2, ale powinna spełniać także wymagania ciągłości uziarnienia zawarte w tablicy 3. 

Tablica 3. Wymagania wobec ciągłości uziarnienia na sitach kontrolnych – różnice w przesiewach podczas badań 
kontrolnych produkowanych mieszanek 

Mie-    Minimalna i maksymalna zawartość frakcji w mieszankach;    

szan-      [różnice przesiewów w % (m/m) przez sito (mm)]     

ka, 1/2 2/4 2/5,6 4/8 5,6/11,2 8/16 11,2/22,4 16/31,5 

mm min. max min. max  min. max min. max min. max min. max min. max min. max 
0/31,5 4 15 7 20  - - 10 25 - - 10 25 - - - - 

Mieszanki kruszyw stosowane do warstw podbudów zasadniczych powinny spełniać wymagania wg tablicy 4. 
Wymagania wobec mieszanek przeznaczonych do warstw podbudowy zasadniczej odnośnie wrażliwości na mróz 
(wskaźnik SE), dotyczą badania materiału po pięciokrotnym zagęszczeniu metoda Proctora według PN-EN 13286-2 [18]. 
Nie stawia się wymagań wobec wodoprzepuszczalności zagęszczonej mieszanki niezwiązanej do podbudowy 
zasadniczej, o ile szczegółowe rozwiązania nie przewidują tego. 

Zawartość wody w mieszankach kruszyw powinna odpowiadać wymaganej zawartości wody w trakcie wbudowywania 
i zagęszczania określonej metodą Proctora według PN-EN 13286-2 [18], w granicach podanych w tablicy 4. 

Badanie CBR mieszanek do podbudowy zasadniczej należy wykonać na mieszance zagęszczonej metodą 
Proctora do wskaźnika zagęszczenia Is = 1,0 i po 96 godzinach przechowywania jej w wodzie. CBR należy oznaczyć 
wg PN-EN 13286-47 [19], a wymaganie przyjąć wg tablicy 4. Istotne cechy środowiskowe 

Zgodnie z dotychczasowymi doświadczeniami, dotyczącymi stosowania w drogownictwie mieszanek z kruszyw naturalnych 

oraz gruntów, można je zaliczyć do wyrobów budowlanych, które nie oddziaływają szkodliwie na środowisko. Większość 

substancji niebezpiecznych określonych w dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie występuje w takich mieszankach. W 

przypadku stosowania w mieszankach kruszyw w stosunku do których brak jest jeszcze ustalonych zasad, np. kruszywa z 

recyklingu i kruszywa z pewnych odpadów przemysłowych, zaleca się zachowanie ostrożności. Przydatność takich kruszyw, 

jeśli jest to wymagane, może być oceniona zgodnie z wymaganiami w miejscu ich stosowania. W przypadkach wątpliwych 

należy uzyskać ocenę takiej mieszanki przez właściwe jednostki. 
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Wymagania wobec mieszanek 
 

 tablicy 4 przedstawia się zbiorcze zestawienie wymagań wobec mieszanek kruszywa niezwiązanego w 
warstwie podbudowy zasadniczej. 
 

Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek kruszywa niezwiązanego w warstwie podbudowy zasadniczej 

Skróty użyte w tablicy: Kat. – kategoria właściwości, wsk. – wskaźnik, wsp. – współczynnik 
    

   Wymagania wobec mieszanek kruszywa niezwiązanego w warstwie 

   podbudowy zasadniczej pod nawierzchnią drogi obciążonej ruchem 
    kategorii KR1 ÷ KR6 

  Właściwość Punkt  

  kruszywa PN- 
Wymagania    EN     

   1328  

   5  

 Uziarnienie mieszanek 4.3.1 0/31,5; 0/45; 0/63 mm 

 Maksymalna zawartość pyłów: 4.3.2 Kat. UF9  (tj. masa frakcji przechodzącej przez sito 0,063 mm 
 Kat.UF   powinna być ≤ 9%) 

 Minimalna zawartość pyłów: 4.3.2 Kat. LFNR (tj. brak wymagań) 
 Kat. LF    

 Zawartość nadziarna: 4.3.3 Kat. OC90  (tj. procent przechodzącej masy przez sito 1,4D*) 

 Kat.OC   powinien  wynosić 100%,  a  przechodzącej  przez  sito  D**) 

    powinien wynosić 90-99%) 
    

 Wymagania wobec uziarnienia 4.4.1 Krzywe graniczne uziarnienia według rys. 1÷3 

 Wymagania wobec jednorodności 4.4.2 Wg tab. 2 
 uziarnienia poszczególnych partii –   

 porównanie z deklarowaną przez   

 producenta wartością (S)   

 Wymagania wobec jednorodności 4.4.2 Wg tab. 3 

 uziarnienia na sitach kontrolnych –   

 różnice w przesiewach   

 Wrażliwość na mróz; wskaźnik 4.5 45 

 piaskowy SE***), co najmniej   

 Odporność na rozdrabnianie  Kat. LA35  (tj. współczynnik Los Angeles ≤ 35) 
 (dotyczy frakcji 10/14 mm odsianej   

 z mieszanki) wg PN-EN 1097-1 [9],   

 kat. nie wyższa niż   

 Odporność na ścieranie (dotyczy  Deklarowana 
 frakcji 10/14 mm odsianej z   

 mieszanki) wg PN-EN 1097-1 [9],   

 kat. MDE    

 Mrozoodporność (dotyczy frakcji  Kat. F4 (tj. zamrażanie-rozmrażanie, procent masy ≤ 4) 
 kruszywa 8/16 mm odsianej z   

 mieszanki) wg PN-EN 1367-1 [12]   

 Wartość CBR po zagęszczeniu do  ≥ 80 

 wskaźnika zagęszczenia IS=1,0 i   

 moczeniu w wodzie 96 h, co   

 najmniej    

 Wodoprzepuszczalność mieszanki 4.5 Brak wymagań 
 w warstwie odsączającej po   

 zagęszczeniu metodą Proctora do   

 wskaźnika zagęszczenia IS=1,0;   

 wsp. filtracji ”k”, co najmniej cm/s   

 Zawartość wody w mieszance  80-100 
 zagęszczanej; % (m/m) wilgotności   

 optymalnej wg metody Proctora   

 Inne cechy środowiskowe 4.5 Większość  substancji   niebezpiecznych   określonych   w 
    dyrektywie  Rady  76/769/EWG  zazwyczaj  nie  występuje  w 
    źródłach  kruszywa  pochodzenia  mineralnego.  Jednak  w 
    odniesieniu  do  kruszyw  sztucznych  i  odpadowych  należy 
    badać  czy   zawartość  substancji   niebezpiecznych   nie 
    przekracza wartości dopuszczalnych wg odrębnych przepisów  
*) Gdy wartości obliczone z 1,4D oraz d/2 nie są dokładnymi wymiarami sit serii ISO 565/R20, należy przyjąć 
następny niższy wymiar sita. Jeśli D=90 mm należy przyjąć wymiar sita 125 mm jako wartość nadziarna.  
**) Procentowa zawartość ziaren przechodzących przez sito D może być większa niż 99% masy, ale w 
takich przypadkach dostawca powinien zadeklarować typowe uziarnienie. 
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***) Badanie wskaźnika piaskowego SE należy wykonać na mieszance po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą 
Proctora wg PN-EN 13286-2 [18]. 
 

5.5. Odcinek próbny  
Jeżeli w ST przewidziano potrzebę wykonania odcinka próbnego, to przed rozpoczęciem robót, w terminie 
uzgodnionym z Inżynierem, Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu:  
 stwierdzenia czy właściwy jest sprzęt budowlany do produkcji mieszanki oraz jej rozkładania i zagęszczania,  
 określenia grubości wykonywanej warstwy w stanie luźnym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubości warstwy 

po zagęszczeniu,  
 określenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia 

wykonywanej warstwy.  
Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu do mieszania, rozkładania i 
zagęszczania, jakie będą stosowane do wykonania warstwy. 

Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400 do 800 m2. 
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera. 
Wykonawca może przystąpić do wykonywania warstwy po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez Inżyniera. 
 

5.6. Podłoże pod podbudowę zasadniczą  
Podłożem pod podbudowę zasadniczą jest podbudowa pomocnicza. Rodzaj podbudowy pomocniczej powinien być 
zgodny z ustaleniem dokumentacji projektowej. Wszystkie niezbędne cechy geometryczne podbudowy 
pomocniczej powinny umożliwić ułożenie na niej podbudowy zasadniczej.  
Jeśli podbudowa pomocnicza wykonana jest z mieszanki kruszywa niezwiązanego to powinna być wykonana zgodnie 
z SST D-04.04.02a „Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego” [4]. 
 

5.7. Wytwarzanie mieszanki kruszywa na warstwę podbudowy zasadniczej  
Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w mieszarkach, 
gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszarki (wytwórnie mieszanek kruszywa) stacjonarne lub 
mobilne powinny zapewnić ciągłość produkcji zgodną z receptą laboratoryjną.  
Ze względu na konieczność zapewnienia mieszance jednorodności nie zaleca się wytwarzania mieszanki 
przez mieszanie poszczególnych frakcji kruszywa na drodze.  
Przy produkcji mieszanki kruszywa należy prowadzić zakładową kontrolę produkcji mieszanek niezwiązanych, zgodnie z 
WT-4 [20] załącznik C, a przy dostarczaniu mieszanki przez producenta/dostawcę należy stosować się do zasad 
deklarowania w odniesieniu do zakresu uziarnienia podanych w WT-4 [20] załącznik B. 
 

5.8. Wbudowanie mieszanki kruszywa  
Mieszanka kruszywa niezwiązanego po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce 
wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu. Zaleca się w tym celu korzystanie z 
transportu samochodowego z zabezpieczoną (przykrytą) skrzynią ładunkową.  
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana metodą zmechanizowaną przy użyciu zalecanej, elektronicznie 
sterowanej, rozkładarki, która wstępnie może zagęszczać układaną warstwę kruszywa. Rozkładana warstwa kruszywa 
powinna być jednakowej grubości, takiej aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości 
projektowanej. Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Jeżeli układana 
konstrukcja składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i 
zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej 
następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inżyniera.  
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według 
próby Proctora. Mieszanka o większej wilgotności powinna zostać osuszona przez mieszanie i napowietrzanie, np. 
przemieszanie jej mieszarką, kilkakrotne przesuwanie mieszanki równiarką. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest 
niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie 
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, 
mieszankę należy osuszyć.  
Rozścieloną mieszankę kruszywa należy sprofilować równiarką lub ciężkim szablonem, do spadków poprzecznych i 
pochyleń podłużnych ustalonych w dokumentacji projektowej. W czasie profilowania należy wyrównać lokalne 
wgłębienia. 
 

5.9. Zagęszczanie mieszanki kruszywa  
Po wyprofilowaniu mieszanki kruszywa należy rozpocząć jej zagęszczanie, które należy kontynuować aż do 
osiągnięcia wymaganego w ST wskaźnika zagęszczenia.  

Warstwę kruszywa niezwiązanego należy zagęszczać walcami ogumionymi, walcami wibracyjnymi i gładkimi. 
Kruszywo o przewadze ziaren grubych zaleca się zagęszczać najpierw walcami ogumionymi, a następnie walcami 
wibracyjnymi. Kruszywo o przewadze ziaren drobnych zaleca się zagęszczać najpierw walcami ogumionymi, a 
następnie gładkimi. W miejscach trudno dostępnych należy stosować zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne itp. 
Zagęszczenie powinno być równomierne na całej szerokości warstwy.  
Zaleca się, aby grubość zagęszczanej warstwy nie przekraczała przy walcach statycznych gładkich 15 cm, a 
przy walcach ogumionych lub wibracyjnych 20 cm. 
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5.10. Utrzymanie wykonanej warstwy  
Zagęszczona warstwa, przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym stanie. Jeżeli 
po wykonanej warstwie będzie się odbywał ruch budowlany, to Wykonawca jest obowiązany naprawić wszelkie 
uszkodzenia, spowodowane przez ten ruch. 
 

5.11. Impregnacja podbudowy zasadniczej  
Jeśli nie przewiduje się układania warstwy ścieralnej bezpośrednio po zagęszczeniu podbudowy zasadniczej można, 

po zaakceptowaniu przez Inżyniera, zaimpregnować podbudowę zasadniczą asfaltem 160/220 w ilości około 1,0 kg/m2, 

albo emulsją kationową z przysypaniem piaskiem gruboziarnistym w ilości około 5 kg/m2. 
 

5.12. Roboty wykończeniowe  
Roboty wykończeniowe, zgodne z dokumentacją projektową, ST lub wskazaniami Inżyniera dotyczą prac związanych 
z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących warunków terenowych, takie jak: 
–odtworzenie przeszkód czasowo usuniętych,  
– uzupełnienie zniszczonych w czasie robót istniejących elementów drogowych lub terenowych, 
− roboty porządkujące otoczenie terenu robót, 
−usunięcie oznakowania drogi wprowadzonego na okres robót. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], 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 (np. 

stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodności, deklarację 
zgodności, aprobatę techniczną, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.),  

 wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robót, obejmujące wszystkie właściwości określone w  
tablicy 1 niniejszej SST. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 
 

6.3. Badania w czasie robót  
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które należy wykonać w czasie robót podaje tablica 5. 
 

Tablica 5. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 
 

Lp. Wyszczególnienie robót Częstotliwość badań Wartości dopuszczalne 
    

1 
Lokalizacja i zgodność granic terenu robót 

1 raz 
Wg pktu 5 

z dokumentacją projektową i dokumentacji projektowej   

2 Roboty przygotowawcze Ocena ciągła Wg pktu 5.3 
    

  Dla każdej partii  

3 Właściwości kruszywa kruszywa i przy każdej Wg tablicy 1 
  zmianie kruszywa  
    

4 Uziarnienie mieszanki 
2 razy na dziennej 

Wg tablicy 4 
działce roboczej    

    

5 Wilgotność mieszanki Jw. Jw. 
    

6 Zawartość pyłów w mieszance Jw. Jw. 
    

7 Zawartość nadziarna w mieszance Jw. Jw. 
    

8 
Wrażliwość mieszanki na mróz, wskaźnik 

Jw. Jw. 
piaskowy    

    

9 Zawartość wody w mieszance Jw. Jw. 
    

10 Wartość CBR po zagęszczeniu mieszanki 10 próbek Jw. 
na 10 000 m2 

   

    

11 Inne właściwości mieszanki Wg ustalenia Inżyniera Jw. 
    

12 Cechy środowiskowe Wg ustalenia Inżyniera Jw. 
    

13 Roboty wykończeniowe Ocena ciągła Wg pktu 5.12 
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6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy zasadniczej  
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych warstwy z mieszanki 
niezwiązanej podaje tablica 6. 
 

Tablica 6. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych   

 

Wyszczególnienie badań i 
Minimalna częstotliwość  

Lp. badań i pomiarów Dopuszczalne odchyłki 
pomiarów    

1 Szerokość warstwy 10 razy na 1 km 
+10 cm, -5 cm (różnice od 

szerokości projektowej) 
   

2 Równość podłużna Wg [21] Wg [21] 
    

3 Równość poprzeczna Wg [21] Wg [21] 
    

 

Spadki poprzeczne *) 
 ± 0,5% (dopuszczalna tolerancja 

4 10 razy na 1 km od spadków projektowych) 

5 Rzędne wysokościowe Wg [21] Wg [21] 
    

6 Ukształtowanie osi w planie *) Co 100 m Przesunięcie od osi 
   projektowanej ± 5 cm 

  w 3 punktach na działce Różnice od grubości 
7 Grubość warstwy roboczej, lecz nie rzadziej projektowanej ±10% 

  niż raz na 2000 m2 
 

 
 

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

7. OBMIAR ROBÓT 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 7. 
 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 8.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według punktu 6 dały wyniki pozytywne. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 9. 
 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania jednostki obmiarowej (1 m2) obejmuje: 
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  
 oznakowanie robót,  
 dostarczenie materiałów i sprzętu,  
 przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą,  
 dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,  
 rozłożenie mieszanki,  
 zagęszczenie mieszanki,  
 utrzymanie warstwy w czasie robót, ew. impregnacja warstwy,  
 przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań,  
 uporządkowanie terenu robót i jego otoczenia,  
 roboty wykończeniowe,  
 odwiezienie sprzętu.  
Wszystkie roboty powinny być wykonane według wymagań dokumentacji projektowej, ST, specyfikacji technicznej 
i postanowień Inżyniera. 
 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących  
Cena wykonania robót określonych niniejszą SST obejmuje:  
 roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane 

Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych,  
 prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót tymczasowych, 

jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

10.1. Szczegółowe specyfikacje techniczne (SST)  
1. D-M-00.00.00 Wymagania ogólne 
2. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze 
3. D-02.00.00 Roboty ziemne 

10.2. Normy  

5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie składu 
  ziarnowego – Metoda przesiewania 

6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie kształtu ziaren 
  za pomocą wskaźnika płaskości 

7. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie kształtu ziaren – 

  Wskaźnik kształtu 
8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie procentowej 

  zawartości ziarn o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub 
  łamania kruszyw grubych 

9. PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie 
  odporności na ścieranie (mikro-Deval) 

10. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Metody 
  oznaczania odporności na rozdrabnianie 

11. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 6: 
  Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości 

12. PN-EN 1367-1 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników 
  atmosferycznych – Część 1: Oznaczanie mrozoodporności 

13. PN-EN 1367-3 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników 
  atmosferycznych – Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą 
  gotowania 

14. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Analiza chemiczna 
15. PN-EN 1744-3 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Część 3: Przygotowanie 

  wyciągów przez wymywanie kruszyw 
16. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów 

  stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym 
17. PN-EN 13285 Mieszanki niezwiązane – Wymagania 
18. PN-EN 13286-2 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym – Część 2: Metody 

  określania gęstości i zawartości wody – Zagęszczanie metodą Proctora 
19. PN-EN 13286-47 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym – Część 47: 

  Metody badań dla określenia nośności, kalifornijski wskaźnik nośności CBR, 
  natychmiastowy wskaźnik nośności i pęcznienia liniowego 
 

10.3. Inne dokumenty  
 Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych. WT-4 2010. Wymagania techniczne (zalecone do stosowania w 

specyfikacji technicznej na roboty budowlane na drogach krajowych wg zarządzenia nr 102 GDDKiA z dnia 
19.11.2010 r.)  

 Rozporządzenie 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)  

 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych – 
Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 1997 
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ZAŁĄCZNIK 1 
 

PODSTAWY FORMALNE OPRACOWANIA SST 
 

1. Normy i przepisy  
 2010 r. wprowadzono do zbioru Polskich Norm normę PN-EN 13285 „Mieszanki niezwiązane – Specyfikacja” 
[17]. Norma ta jest normą klasyfikacyjną, nie określającą bezpośrednio wymagań wobec mieszanek do konkretnych 
zastosowań.  
Wprowadzenie normy PN-EN 13285 do praktycznego stosowania umożliwia krajowy dokument aplikacyjny 
„Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych, WT-4 2010 Wymagania techniczne” [20], zalecony do stosowania w 
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych zarządzeniem nr 102 Generalnego Dyrektora 
Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2010 r.  
Norma PN-EN 13285 wprowadza stosowanie kruszyw zgodnych z normą PN-EN 13242 [16], obejmujących 
kruszywa naturalne, sztuczne i kruszywa z recyklingu.  
Wyżej wymienione przepisy są podstawą do opracowania niniejszej SST.  
Obecnie stosowane określenie „mieszanka kruszywa niezwiązanego” odpowiada dawniej stosowanemu określeniu 
„kruszywo stabilizowane mechanicznie”. 
 

2. Schemat konstrukcji nawierzchni drogowej  
Ogólny schemat konstrukcji nawierzchni drogowej podatnej i półsztywnej oraz podłoża, zgodnej z WT-4 2010, 
przedstawia poniższy szkic.  

 

warstwa ścieralna  

warstwa wiążąca  

podbudowa zasadnicza 
podbudowa 

podbudowa pomocnicza   
podłoże ulepszone (warstwa mrozoochronna, odsączająca, odcinająca, 
wzmacniająca) podłoże gruntowe  

 

 

nawierzchnia  
 

 

podłoże 
 

 

ZAŁĄCZNIK 2 
 

PRZYKŁADY KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI 
Z PODBUDOWĄ ZASADNICZĄ Z KRUSZYWA NIEZWIĄZANEGO 

 
(na podstawie opracowania „Projektowanie i elementy budowy dróg rolniczych i wiejskich”, Instytut Budownictwa, 

Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa – Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 1986) 
 

Kruszywo łamane naturalne  
 

 

 

 

Warstwa ścieralna asfaltowa   
na podbudowie zasadniczej z kruszywa łamanego lub naturalnego 
niezwiązanego i podbudowie pomocniczej z gruntu 
wzmocnionego spoiwem hydraulicznym  

 

 

 

 

 

 

 

 

Warstwa ścieralna z kruszywa łamanego lub naturalnego  
niezwiązanego na podbudowie zasadniczej z kruszywa naturalnego 
niezwiązanego i podbudowie pomocniczej z gruntu wzmocnionego 
spoiwem hydraulicznym 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58 



Warstwa ścieralna asfaltowa 

na podbudowie zasadniczej z kruszywa łamanego lub 
naturalnego niezwiązanego i warstwie odsączającej z piasku 

Oznaczenia na rysunkach 
 – warstwa gruntu związana spoiwem hydraulicznym 

10 – warstwa kruszywa niezwiązanego łamanego 

11 – warstwa kruszywa niezwiązanego 
naturalnego 14 – warstwa odsączająca z piasku 
Grubość warstw podano w cm 
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D.04.05.00 
 

PODBUDOWA I ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTÓW LUB KRUSZYW 
STABILIZOWANYCH SPOIWAMI HYDRAULICZNYMI. 

WYMAGANIA OGÓLNE 
 

 

1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania  
 odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy i ulepszonego podłoża z gruntów lub kruszyw 
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi w ramach:  
Budowy budynku żłobka wraz z infrastrukturą techniczną w Ozimku  

 

 

1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy 
je stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem 

podbudów i ulepszonego podłoża z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi i obejmują SST:  
D-04.05.01 Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu lub kruszywa stabilizowanego 

cementem  
D-04.05.02 Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego wapnem D-
04.05.03 Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego aktywnymi  

popiołami lotnymi  
D-04.05.04 Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu lub kruszywa stabilizowanego 

wielkopiecowym żużlem granulowanym.  
Podbudowę z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi wykonuje się, zgodnie z ustaleniami 
podanymi w dokumentacji projektowej, jako:  

 podbudowę zasadniczą,  
 podbudowę pomocniczą. 
 

1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w 
SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4 oraz w SST wymienionych w pkt 1.3, dotyczących poszczególnych 
rodzajów podbudów i ulepszonego podłoża z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 

2. MATERIAŁY 
 

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

2.2. Rodzaje materiałów (brzmienie wg GDDKiA BRI 3/541/5/04 z dnia 20.04.2003)  
Materiały stosowane podano w SST wymienionych w pkt 1.3, dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów i 
ulepszonego podłoża z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi (cement, wapno, aktywne 
popioły lotne, wielkopiecowy żużel granulowany). Dopuszcza się inne kwalifikowane spoiwa hydrauliczne posiadające 
aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę. 
 

3. SPRZĘT 
 

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

3.2. Sprzęt do wykonania robót  
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy lub ulepszonego podłoża stabilizowanego spoiwami powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

 

 w przypadku wytwarzania mieszanek kruszywowo-spoiwowych w mieszarkach: 
− mieszarek stacjonarnych,  
−układarek lub równiarek do rozkładania mieszanki, 

−walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania, 
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 zagęszczarek płytowych, ubijaków mechanicznych lub małych walców wibracyjnych do zagęszczania w miejscach  
trudnodostępnych, 

b)  w przypadku wytwarzania mieszanek gruntowo-spoiwowych na miejscu:  
 mieszarek jedno lub wielowirnikowych do wymieszania gruntu ze spoiwami,  
 spycharek, równiarek lub sprzętu rolniczego (pługi, brony, kultywatory) do spulchniania gruntu,  
 ciężkich szablonów do wyprofilowania warstwy,  
 rozsypywarek wyposażonych w osłony przeciwpylne i szczeliny o regulowanej szerokości do rozsypywania spoiw,  
 przewoźnych zbiorników na wodę, wyposażonych w urządzenia do równomiernego i kontrolowanego dozowania 

wody,  
 walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania,  
 zagęszczarek płytowych, ubijaków mechanicznych lub małych walców wibracyjnych do zagęszczania w miejscach 

trudnodostępnych. 
 

4. TRANSPORT 
 

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

4.2. Transport materiałów  
Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08 [19]. 
Transport wapna powinien odbywać się zgodnie z PN-B-30020 [12].  
Transport popiołów lotnych powinien odbywać się zgodnie z PN-S-96035 [18].  
Żużel wielkopiecowy granulowany można przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed 
zanieczyszczeniem i zawilgoceniem.  
Mieszankę kruszywowo-spoiwową można przewozić dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczony przed 
zanieczyszczeniem, rozsegregowaniem i wysuszeniem lub nadmiernym zawilgoceniem. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

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

5.2. Przygotowanie podłoża  
Podłoże gruntowe powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami określonymi w SST D-04.01.01 „Koryto wraz 
z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża” i SST D-02.00.00 „Roboty ziemne”.  
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy i ulepszonego podłoża powinny być wcześniej 
przygotowane. Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w 
inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera.  
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w 
odstępach nie większych niż co 10 m. Jeżeli warstwa mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami hydraulicznymi ma 
być układana w prowadnicach, to po wytyczeniu podbudowy należy ustawić na podłożu prowadnice w taki sposób, aby 
wyznaczały one ściśle linie krawędzi układanej warstwy według dokumentacji projektowej. Wysokość prowadnic 
powinna odpowiadać grubości warstwy mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami hydraulicznymi, w stanie 
niezagęszczonym. Prowadnice powinny być ustawione stabilnie, w sposób wykluczający ich przesuwanie się pod 
wpływem oddziaływania maszyn użytych do wykonania warstwy. 
 

5.3. Odcinek próbny  
Jeżeli w SST 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 spulchnienia, mieszania, rozkładania i zagęszczania jest właściwy,  
 określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubości warstwy po 

zagęszczeniu,  
 określenia potrzebnej liczby przejść walców do uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia warstwy.  
Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć materiałów oraz sprzętu takich, jakie będą stosowane do wykonywania 
podbudowy lub ulepszonego podłoża. 

Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400 do 800 m2. 
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera.  
Wykonawca może przystąpić do wykonywania podbudowy lub ulepszonego podłoża po zaakceptowaniu odcinka 
próbnego przez Inżyniera. 
 

5.4. Utrzymanie podbudowy i ulepszonego podłoża  
Podbudowa i ulepszone podłoże po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinny być utrzymywane w 
dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę lub ulepszone 
podłoże do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane 
przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy lub ulepszonego podłoża obciąża 
Wykonawcę robót.  
Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia bieżących napraw podbudowy lub ulepszonego podłoża 
uszkodzonych wskutek oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak opady deszczu i śniegu oraz mróz. 
Wykonawca jest zobowiązany wstrzymać ruch budowlany po okresie intensywnych opadów deszczu, jeżeli 
wystąpi możliwość uszkodzenia podbudowy lub ulepszonego podłoża. 
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Warstwa stabilizowana spoiwami hydraulicznymi powinna być przykryta przed zimą warstwą nawierzchni lub 
zabezpieczona przed niszczącym działaniem czynników atmosferycznych w inny sposób zaakceptowany 
przez Inżyniera. 
 
5.5. Pielęgnacja warstwy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi 
Pielęgnacja powinna być przeprowadzona według jednego z następujących sposobów: 
 skropienie warstwy emulsją asfaltową, albo asfaltem D200 lub D300 w ilości od 0,5 do 1,0 kg/m2, 
 skropienie specjalnymi preparatami powłokotwórczymi posiadającymi aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną 

jednostkę, po uprzednim zaakceptowaniu ich użycia przez Inżyniera,  
 utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodą w ciągu dnia, w czasie co najmniej 7 dni,  
 przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalną folią z tworzywa sztucznego, ułożoną na zakład o szerokości co 

najmniej 30 cm i zabezpieczoną przed zerwaniem z powierzchni warstwy przez wiatr, 
 przykrycie warstwą piasku lub grubej włókniny technicznej i utrzymywanie jej w stanie wilgotnym w czasie co najmniej  

7 dni.  
Inne sposoby pielęgnacji, zaproponowane przez Wykonawcę i inne materiały przeznaczone do pielęgnacji mogą być 
zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inżyniera.  
Nie należy dopuszczać żadnego ruchu pojazdów i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni po wykonaniu. Po tym czasie 
ewentualny ruch technologiczny może odbywać się wyłącznie za zgodą Inżyniera. 
 

5.6. Pozostałe wymagania dotyczące wykonania robót  
Pozostałe wymagania dotyczące wykonania robót podano w specyfikacjach dotyczących poszczególnych rodzajów 
podbudów i ulepszonego podłoża z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi, które obejmują:  

 D-04.05.01 Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu lub kruszywa stabilizowanego 
cementem 

 D-04.05.02   Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego wapnem  
 D-04.05.03 Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego aktywnymi 

popiołami lotnymi  
 D-04.05.04 Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu lub kruszywa stabilizowanego 

wielkopiecowym żużlem granulowanym. 
 
 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania spoiw, kruszyw i gruntów przeznaczonych do 
wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu akceptacji. 
 
6.3. Badania w czasie robót  
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wykonywania podbudowy lub ulepszonego podłoża 
stabilizowanych spoiwami podano w tablicy 1. 

 

Tablica 1. Częstotliwość badań i pomiarów  
 

Częstotliwość badań  
Maksymalna 
powierzchnia 

Lp. Wyszczególnienie badań podbudowy lub  
ulepszonego pod-
łoża przypadająca na 

jedno badanie   
 Uziarnienie mieszanki gruntu lub kruszywa  
 Wilgotność mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwem 

3   Rozdrobnienie gruntu 1) 2 600 m2 

 Jednorodność i głębokość wymieszania 2)  
5   Zagęszczenie warstwy  

6 Grubość podbudowy lub ulepszonego podłoża 3 400 m2 
    

7 Wytrzymałość na ściskanie   

 −7 i 28-dniowa przy stabilizacji cementem   

 i wapnem 6 próbek  

 −14 i 42-dniowa przy stabilizacji popiołami lotnymi  

400 m2 
 −90-dniowa przy stabilizacji żużlem granulowanym 6 próbek 
  3 próbki  

8 Mrozoodporność 3) przy projektowaniu i w przypadkach 
   wątpliwych 

 Badanie spoiwa:     
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Minimalna liczba 
badań na dziennej 
działce roboczej 



9 − cementu, przy projektowaniu składu mieszanki i przy 

− wapna, każdej zmianie 10 
 

11 − popiołów lotnych,  

12 − żużla granulowanego  

13 Badanie wody 
dla każdego wątpliwego źródła 

 

   dla każdej partii i przy każdej zmianie 

14 Badanie właściwości gruntu lub kruszywa rodzaju gruntu lub kruszywa 

15 Wskaźnik nośności CBR 4) w przypadkach wątpliwych i na zlecenie 
   Inżyniera  

 

 Badanie wykonuje się dla gruntów spoistych 
 Badanie wykonuje się przy stabilizacji gruntu metodą mieszania na miejscu  
 Badanie wykonuje się przy stabilizacji gruntu lub kruszyw cementem, wapnem i popiołami lotnymi 
 Badanie wykonuje się przy stabilizacji gruntu wapnem. 
 

6.3.2. Uziarnienie gruntu lub kruszywa 
 

Próbki do badań należy pobierać z mieszarek lub z podłoża przed podaniem spoiwa. Uziarnienie kruszywa lub gruntu 
powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w SST dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów i ulepszonego 
podłoża. 
 

6.3.3. Wilgotność mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami 
 

Wilgotność mieszanki powinna być równa wilgotności optymalnej, określonej w projekcie składu tej mieszanki, z 
tolerancją +10% -20% jej wartości. 
 

6.3.4. Rozdrobnienie gruntu 
 

Grunt powinien być spulchniony i rozdrobniony tak, aby wskaźnik rozdrobnienia był co najmniej równy 80% (przez sito o 
średnicy 4 mm powinno przejść 80% gruntu). 
 

6.3.5. Jednorodność i głębokość wymieszania 
 

Jednorodność wymieszania gruntu ze spoiwem polega na ocenie wizualnej jednolitego zabarwienia mieszanki. 
Głębokość wymieszania mierzy się w odległości min. 0,5 m  od krawędzi podbudowy czy ulepszonego podłoża.  
Głębokość wymieszania powinna być taka, aby grubość warstwy po zagęszczeniu była równa projektowanej. 
 

6.3.6. Zagęszczenie warstwy 
 

Mieszanka powinna być zagęszczana do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,00 oznaczonego 
zgodnie z BN-77/8931-12 [25]. 
 

6.3.7. Grubość podbudowy lub ulepszonego podłoża 
 

Grubość warstwy należy mierzyć bezpośrednio po jej zagęszczeniu w odległości co najmniej 0,5 m od krawędzi.  
Grubość warstwy nie może różnić się od projektowanej o więcej niż ± 1 cm. 
 

6.3.8. Wytrzymałość na ściskanie 
 

Wytrzymałość na ściskanie określa się na próbkach walcowych o średnicy i wysokości 8 cm. Próbki do badań należy 
pobierać z miejsc wybranych losowo, w warstwie rozłożonej przed jej zagęszczeniem. Próbki w ilości 6 sztuk należy 
formować i przechowywać zgodnie z normami dotyczącymi poszczególnych rodzajów stabilizacji spoiwami. Trzy próbki 
należy badać po 7 lub 14 dniach oraz po 28 lub 42 dniach przechowywania, a w przypadku stabilizacji żużlem 
granulowanym po 90 dniach przechowywania. Wyniki wytrzymałości na ściskanie powinny być zgodne z wymaganiami 
podanymi w SST dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów i ulepszonego podłoża. 
 

6.3.9. Mrozoodporność 
 

Wskaźnik mrozoodporności określany przez spadek wytrzymałości na ściskanie próbek poddawanych cyklom 
zamrażania i odmrażania powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w SST dotyczących poszczególnych rodzajów 
podbudów i ulepszonego podłoża. 
 

6.3.10. Badanie spoiwa 
 

Dla każdej dostawy cementu, wapna, popiołów lotnych, żużla granulowanego, Wykonawca powinien określić właściwości 
podane w SST dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów i ulepszonego podłoża. 
 

6.3.11. Badanie wody 
 

 przypadkach wątpliwych należy przeprowadzić badania wody wg PN-B-32250 

[13]. 6.3.12. Badanie właściwości gruntu lub kruszywa 
 
Właściwości gruntu lub kruszywa należy badać przy każdej zmianie rodzaju gruntu lub kruszywa. Właściwości powinny 
być zgodne z wymaganiami podanymi w SST dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów i ulepszonego podłoża. 
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6.3.13. Wskaźnik nośności CBR 
 

Wskaźnik nośności CBR określa się wg normy BN-70/8931-05 [13] dla próbek gruntu stabilizowanego wapnem, 
pielęgnowanych zgodnie z wymaganiami PN-S-96011 [16]. 
 

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych i wytrzymałościowych podbudowy lub ulepszonego podłoża 
stabilizowanych spoiwami 

 

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych podaje tablica 2. 
 

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej podbudowy lub 
ulepszonego podłoża stabilizowanych spoiwami 

 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów 
Minimalna częstotliwość 

badań i pomiarów 
  
   

1 Szerokość 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 
  

6 Ukształtowanie osi w planie*)  
   

7 Grubość podbudowy i ulepszonego w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 

 podłoża 2000 m2 
    

 

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

 

6.4.2. Szerokość podbudowy i ulepszonego podłoża 
 

Szerokość podbudowy i ulepszonego podłoża 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 i ulepszonego podłoża 
 

Nierówności podłużne podbudowy i ulepszonego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie 
z normą BN-68/8931-04 [22].  
Nierówności poprzeczne podbudowy i ulepszonego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą. 
Nierówności nie powinny przekraczać: 
 12 mm dla podbudowy zasadniczej, 
 15 mm dla podbudowy pomocniczej i ulepszonego podłoża. 
 

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego podłoża 
 

Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 
0,5 %. 
 

6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy i ulepszonego podłoża 
 

Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej podbudowy i ulepszonego podłoża a rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać + 1 cm, -2 cm. 
 

6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża 
 

Oś podbudowy i ulepszonego podłoża w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 
5 cm. 
 

6.4.7. Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża 
 

Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża nie może różnić się od grubości projektowanej o więcej niż: 

 dla podbudowy zasadniczej ± 10%,  
 dla podbudowy pomocniczej i ulepszonego podłoża +10%, -15%. 
 

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy i ulepszonego podłoża 
6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy i ulepszonego podłoża 
 

Jeżeli po wykonaniu badań na stwardniałej podbudowie lub ulepszonym podłożu stwierdzi się, że odchylenia cech 

geometrycznych przekraczają wielkości określone w p. 6.4, to warstwa zostanie zerwana na całą grubość i ponownie 
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wykonana na koszt Wykonawcy. Dopuszcza się inny rodzaj naprawy wykonany na koszt Wykonawcy, o ile zostanie 
on zaakceptowany przez Inżyniera.  
Jeżeli szerokość podbudowy lub ulepszonego podłoża jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i 
nie zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien poszerzyć podbudowę lub ulepszone 
podłoże przez zerwanie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu i wbudowanie nowej mieszanki. 
Nie dopuszcza się mieszania składników mieszanki na miejscu. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. 
 

6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy i ulepszonego podłoża 
 

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę podbudowy lub ulepszonego 

podłoża przez zerwanie wykonanej warstwy, usunięcie zerwanego materiału i ponowne wykonanie warstwy  
 odpowiednich właściwościach i o wymaganej grubości. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po 
wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, na koszt Wykonawcy. 
 

6.5.3. Niewłaściwa wytrzymałość podbudowy i ulepszonego podłoża 
 

Jeżeli wytrzymałość średnia próbek będzie mniejsza od dolnej granicy określonej w SST dla poszczególnych 
rodzajów podbudów i ulepszonego podłoża, to warstwa wadliwie wykonana zostanie zerwana i wymieniona na nową o 
odpowiednich właściwościach na koszt Wykonawcy. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

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

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy i ulepszonego podłoża z gruntów lub kruszyw 
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.  
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary 
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

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

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 podbudowy i ulepszonego podłoża z gruntów lub kruszyw stabilizowanych 
spoiwami hydraulicznymi obejmuje:  
 w przypadku wytwarzania mieszanek kruszywowo-spoiwowych w mieszarkach: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  
−oznakowanie robót,  
−dostarczenie materiałów, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania,  
− dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiałów i urządzeń pomocniczych, 
− rozłożenie i zagęszczenie mieszanki, 
−pielęgnacja wykonanej warstwy  
−przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,  
 w przypadku wytwarzania mieszanek gruntowo-spoiwowych na miejscu:  
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  
 oznakowanie robót,  
 spulchnienie gruntu,  
 dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiałów i urządzeń pomocniczych,  
 dostarczenie i rozścielenie składników zgodnie z receptą laboratoryjną,  
 wymieszanie gruntu rodzimego lub ulepszonego kruszywem ze spoiwem w korycie drogi,  
 zagęszczenie warstwy,  
 pielęgnacja wykonanej warstwy  
 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej, 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

10.1. Normy  
1. PN-B-04300  
2. PN-B-04481 

 

Cement. Metody badań. Oznaczanie cech fizycznych 

Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

 PN-B-06714-12Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych 
 

 PN-B-06714-15Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 
 PN-B-06714-26Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych  
 PN-B-06714-28Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową  
 PN-B-06714-37Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego 
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 PN-B-06714-38Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu wapniowego 
 PN-B-06714-39Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego  

 PN-B-06714-42Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles  
11. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
12. PN-B-30020 Wapno 
13. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
14. PN-C-84038 Wodorotlenek sodowy techniczny 
15. PN-C-84127 Chlorek wapniowy techniczny 
16. PN-S-96011 Drogi samochodowe. Stabilizacja gruntów wapnem do celów drogowych 
17. PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego 

  cementem 
18. PN-S-96035 Drogi samochodowe. Popioły lotne 

 BN-88/6731-08Cement. Transport i przechowywanie 
 BN-64/8931-01Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego  
 BN-64/8931-02Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża 

przez obciążenie płytą 
 BN-68/8931-04Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą  
 BN-70/8931-05Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika nośności gruntu jako podłoża nawierzchni podatnych  
 BN-73/8931-10Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika aktywności pucolanowej popiołów lotnych z węgla 

kamiennego 
 BN-77/8931-12Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu  
 BN-71/8933-10Drogi samochodowe. Podbudowa z gruntów stabilizowanych aktywnymi popiołami 

lotnymi. 
10.2. Inne dokumenty  
 Instrukcja CZDP 1980 „Badanie wskaźnika aktywności żużla granulowanego” 
 Wytyczne MK CZDP „Stabilizacja kruszyw i gruntów żużlem wielkopiecowym granulowanym”, Warszawa 1979 
 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - 1997. 
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D.04.05.01 
 

PODBUDOWA I ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU LUB KRUSZYWA 
STABILIZOWANEGO CEMENTEM 

 
 

 

1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania  
 odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy i ulepszonego podłoża z gruntu lub kruszywa 
stabilizowanego cementem w ramach:  
Budowy budynku żłobka wraz z infrastrukturą techniczną w Ozimku  

 

 

1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy 
je stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
podbudowy i ulepszonego podłoża z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem wg PN-S-96012 [17].  
Grunty lub kruszywa stabilizowane cementem mogą być stosowane do wykonania podbudów zasadniczych, 
pomocniczych i ulepszonego podłoża wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych [29]. 
Szczegółowy zakres robót objętych płatnością obejmuje:  
 

zakres rzeczowo-ilościowy zgodny z przedmiarem robót  
 

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

1.4.2. Mieszanka cementowo-gruntowa - mieszanka gruntu, cementu i wody, a w razie potrzeby również 

dodatków ulepszających, np. popiołów lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w optymalnych ilościach. 
 

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

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

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

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

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-04.05.00 „Podbudowy i ulepszone podłoże z gruntów lub kruszyw 
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 

2. MATERIAŁY 
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-04.05.00 „Podbudowy 
i ulepszone podłoże z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne” pkt 2. 
 

2.2. Cement  
Należy stosować cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701 [11], portlandzki z dodatkami wg PN-B-19701 [11] lub 
hutniczy wg PN-B-19701 [11]. 
Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1. 
 

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

Klasa cementu 
Lp. Właściwości 

32,5  
 

 Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niż: 
- cement portlandzki bez dodatków 16 
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  - cement hutniczy  16  

  - cement portlandzki z dodatkami  16  
       

2  Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej niż:  32,5  
       

3  Czas wiązania:     

  - początek wiązania, najwcześniej po upływie, min.  60  
       

  - koniec wiązania, najpóźniej po upływie, h  12  
      

4  Stałość objętości, mm, nie więcej niż  10  
        

 

Badania cementu należy wykonać zgodnie z PN-B-04300 [1]. 
Przechowywanie cementu powinno odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08 [19].  
 przypadku, gdy czas przechowywania cementu będzie dłuższy od trzech miesięcy, można go stosować za 
zgodą Inżyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykażą jego przydatność do robót. 
 

2.3. Grunty  
Przydatność gruntów przeznaczonych do stabilizacji cementem należy ocenić na podstawie wyników 
badań laboratoryjnych, wykonanych według metod podanych w PN-S-96012 [17].  
Do wykonania podbudów i ulepszonego podłoża z gruntów stabilizowanych cementem należy stosować 
grunty spełniające wymagania podane w tablicy 2.  
Grunt można uznać za przydatny do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badań laboratoryjnych wykażą, że 
wytrzymałość na ściskanie i mrozoodporność próbek gruntu stabilizowanego są zgodne z wymaganiami określonymi 
w p. 2.7 tablica 4. 
 

Tablica 2. Wymagania dla gruntów przeznaczonych do stabilizacji 
cementem wg PN-S-96012 [17]  

 

Lp. Właściwości Wymagania Badania według 
      

 Uziarnienie 
 ziarn  przechodzących  przez  sito  #  40  mm, 

 % (m/m), nie mniej niż:      100  

 a)  ziarn  przechodzących przez sito # 20 mm, 
85 

 

 % (m/m), powyżej      PN-B-04481 [2] 
 

a)  ziarn  przechodzących przez sito # 4 mm, 
 

 

50 
 

 % (m/m), powyżej       

 a)  cząstek mniejszych od 0,002 mm, % (m/m), 
20 

 

 poniżej       
      

2 Granica płynności, % (m/m), nie więcej niż:   40 PN-B-04481 [2] 
     

3 Wskaźnik plastyczności, % (m/m), nie więcej niż: 15 PN-B-04481 [2] 
         

4 Odczyn pH      od 5 do 8 PN-B-04481 [2] 
     

5 Zawartość części organicznych, % (m/m), nie  
2 PN-B-04481 [2]  więcej niż:      

        

     

6 Zawartość siarczanów, w przeliczeniu na SO3,  
1 

PN-B-06714-28 
 % (m/m), nie więcej niż:      [6] 
       

          
 

Grunty nie spełniające wymagań określonych w tablicy 2, mogą być poddane stabilizacji po uprzednim ulepszeniu 
chlorkiem wapniowym, wapnem, popiołami lotnymi.  
Grunty o granicy płynności od 40 do 60 % i wskaźniku plastyczności od 15 do 30 % mogą być stabilizowane 
cementem dla podbudów pomocniczych i ulepszonego podłoża pod warunkiem użycia specjalnych maszyn, 
umożliwiających ich rozdrobnienie i przemieszanie z cementem.  
Dodatkowe kryteria oceny przydatności gruntu do stabilizacji cementem; zaleca się użycie gruntów o:  
 wskaźniku piaskowym od 20 do 50, wg BN-64/8931-01 [20],  
 zawartości ziarn pozostających na sicie # 2 mm - co najmniej 30%,  
 zawartości ziarn przechodzących przez sito 0,075 mm - nie więcej niż 15%.  
Decydującym sprawdzianem przydatności gruntu do stabilizacji cementem są wyniki wytrzymałości na ściskanie 
próbek gruntu stabilizowanego cementem. 
 

2.4. Kruszywa  
Do stabilizacji cementem można stosować piaski, mieszanki i żwiry albo mieszankę tych kruszyw, 
spełniające wymagania podane w tablicy 3.  
Kruszywo można uznać za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badań laboratoryjnych wykażą, 
że wytrzymałość na ściskanie i mrozoodporność próbek kruszywa stabilizowanego będą zgodne z wymaganiami 
określonymi w p. 2.7 tablica 4. 
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Tablica 3. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem   

Lp.  Właściwości Wymagania Badania według 
     

       

 Uziarnienie 
 ziarn pozostających na sicie   # 2 mm,   %, 

 nie mniej niż: 30 PN-B-06714-15 

 a)  ziarn  przechodzących  przez  sito  0,075  mm, 
15 

[4] 
 %, nie więcej niż:  
    

2 Zawartość części organicznych, barwa cieczy nad 
wzorcowa 

PN-B-06714-26 
 kruszywem nie ciemniejsza niż: [5] 
  

    

3 Zawartość zanieczyszczeń obcych, %, nie więcej 
0,5 

PN-B-06714-12 
 niż: [3] 
  

    

4 Zawartość siarczanów, w przeliczeniu na SO3, 
1 

PN-B-06714-28 
 %, poniżej: [6] 
  

    

 

Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i 
zachodzi potrzeba jego okresowego składowania na terenie budowy, to powinno być ono składowane w pryzmach, na 
utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach zabezpieczających przed zanieczyszczeniem i przed 
wymieszaniem różnych rodzajów kruszyw. 
 

2.5. Woda  
Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem i ewentualnie do pielęgnacji wykonanej warstwy 
powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [13]. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę 
pitną. Gdy woda pochodzi z wątpliwych źródeł nie może być użyta do momentu jej przebadania, zgodnie z wyżej 
podaną normą lub do momentu porównania wyników wytrzymałości na ściskanie próbek gruntowo-cementowych 
wykonanych z wodą wątpliwą i z wodą wodociągową. Brak różnic potwierdza przydatność wody do stabilizacji gruntu lub 
kruszywa cementem. 
 

2.6. Dodatki ulepszające  
Przy stabilizacji gruntów cementem, w przypadkach uzasadnionych, stosuje się następujące dodatki ulepszające:  
 wapno wg PN-B-30020 [12],  
 popioły lotne wg PN-S-96035 [18],  
 chlorek wapniowy wg PN-C-84127 [15].  
Za zgodą Inżyniera mogą być stosowane inne dodatki o sprawdzonym działaniu, posiadające aprobatę techniczną 
wydaną przez uprawnioną jednostkę. 
 

2.7. Grunt lub kruszywo stabilizowane cementem  
 zależności od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni drogowej, wytrzymałość gruntu lub kruszywa 

stabilizowanego cementem wg PN-S-96012 [17], powinna spełniać wymagania określone w tablicy 4. 
 

Tablica 4. Wymagania dla gruntów lub kruszyw stabilizowanych cementem dla 
poszczegól-nych warstw podbudowy i ulepszonego podłoża  

 

 Rodzaj warstwy w konstrukcji  Wytrzymałość na ściskanie Wskaźnik 

Lp. nawierzchni drogowej 
 

mrozood-  próbek nasyconych wodą 
   (MPa)  

   po 7 dniach  po 28 dniach porności 
       

1 Podbudowa zasadnicza dla KR1 lub  od 1,6  od 2,5 
0,7  podbudowa pomocnicza dla KR2 do KR6  do 2,2  do 5,0 

    

       

2 Górna część warstwy ulepszonego      

 podłoża gruntowego o grubości co      

 najmniej 10 cm dla KR5 i KR6 lub górna  od 1,0  od 1,5 0,6 
 część warstwy ulepszenia słabego  do 1,6  do 2,5  

 podłoża z gruntów wątpliwych oraz      

 wysadzinowych      
       

3 Dolna część warstwy ulepszonego      

 podłoża gruntowego w przypadku      

 posadowienia konstrukcji nawierzchni na 
- 

 
od 0,5 do 1,5 0,6  podłożu z gruntów wątpliwych  

      

 i wysadzinowych      
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3. SPRZĘT 
 

Wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-04.05.00 „Podbudowy i ulepszone podłoże z gruntów lub 
kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne” pkt 3. 
 

4. TRANSPORT 
 

Wymagania dotyczące transportu podano w SST D-04.05.00 „Podbudowy i ulepszone podłoże z gruntów lub 
kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne” pkt 4. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-04.05.00 „Podbudowy i ulepszone podłoże z gruntów lub 
kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne” pkt 5. 
 

5.2. Warunki przystąpienia do robót  
Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nie może być wykonywana wtedy, gdy podłoże jest 
zamarznięte i podczas opadów deszczu. Nie należy rozpoczynać stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem, jeżeli 

prognozy meteorologiczne wskazują na możliwy spadek temperatury poniżej 5oC w czasie najbliższych 7 dni. 
 

5.3. Przygotowanie podłoża  
Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami określonymi w SST D-04.05.00 „Podbudowy i 
ulepszone podłoże z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne” pkt 5.2. 
 

5.4. Skład mieszanki cementowo-gruntowej i cementowo-kruszywowej  
Zawartość cementu w mieszance nie może przekraczać wartości podanych w tablicy 5. Zaleca się taki dobór mieszanki, aby 
spełnić wymagania wytrzymałościowe określone w p. 2.7 tablica 4, przy jak najmniejszej zawartości cementu. 

 

Tablica 5. Maksymalna zawartość cementu w mieszance cementowo-gruntowej lub w 
mieszance kruszywa stabilizowanego cementem dla poszczególnych warstw 
podbudowy i ulepszonego podłoża  

  Maksymalna zawartość cementu, % w stosunku do masy 

Lp. Kategoria  suchego gruntu lub kruszywa  

 ruchu podbudowa  podbudowa  ulepszone 
  zasadnicza  pomocnicza  podłoże 
       

1 KR 2 do KR 6 -  6  8 
       

2 KR 1 8  10  10 
        

 

Zawartość wody w mieszance powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według normalnej próby Proctora, 
zgodnie z PN-B-04481 [2], z tolerancją +10%, -20% jej wartości.  
Zaprojektowany skład mieszanki powinien zapewniać otrzymanie w czasie budowy właściwości gruntu lub 
kruszywa stabilizowanego cementem zgodnych z wymaganiami określonymi w tablicy 4. 
 

5.5. Stabilizacja metodą mieszania na miejscu  
Do stabilizacji gruntu metodą mieszania na miejscu można użyć specjalistycznych mieszarek wieloprzejściowych lub 
jednoprzejściowych albo maszyn rolniczych. 
Grunt przewidziany do stabilizacji powinien być spulchniony i rozdrobniony.  
Po spulchnieniu gruntu należy sprawdzić jego wilgotność i w razie potrzeby ją zwiększyć w celu ułatwienia rozdrobnienia. 
Woda powinna być dozowana przy użyciu beczkowozów zapewniających równomierne i kontrolowane dozowanie. Wraz  
 wodą można dodawać do gruntu dodatki ulepszające rozpuszczalne w wodzie, np. chlorek wapniowy. Jeżeli 
wilgotność naturalna gruntu jest większa od wilgotności optymalnej o więcej niż 10% jej wartości, grunt powinien być 
osuszony przez mieszanie i napowietrzanie w czasie suchej pogody.  
Po spulchnieniu i rozdrobnieniu gruntu należy dodać i przemieszać z gruntem dodatki ulepszające, np. wapno lub popioły 
lotne, w ilości określonej w recepcie laboratoryjnej, o ile ich użycie jest przewidziane w tejże recepcie. Cement należy 

dodawać do rozdrobnionego i ewentualnie ulepszonego gruntu w ilości ustalonej w recepcie laboratoryjnej. Cement i 

dodatki ulepszające powinny być dodawane przy użyciu rozsypywarek cementu lub w inny sposób zaakceptowany przez 
Inżyniera. Grunt powinien być wymieszany z cementem w sposób zapewniający jednorodność na określoną głębokość, 

gwarantującą uzyskanie projektowanej grubości warstwy po zagęszczeniu. W przypadku wykonywania stabilizacji w 

prowadnicach, szczególną uwagę należy zwrócić na jednorodność wymieszania gruntu w obrębie skrajnych pasów o 
szerokości od 30 do 40 cm, przyległych do prowadnic. 
Po wymieszaniu gruntu z cementem należy sprawdzić wilgotność mieszanki. Jeżeli jej wilgotność jest mniejsza od 
optymalnej o więcej niż 20%, należy dodać odpowiednią ilość wody i mieszankę ponownie dokładnie wymieszać. 
Wilgotność mieszanki przed zagęszczeniem nie może różnić się od wilgotności optymalnej o więcej niż +10%, -20% jej 
wartości.  
Czas od momentu rozłożenia cementu na gruncie do momentu zakończenia mieszania nie powinien być dłuższy od 2 godzin. 

Po zakończeniu mieszania należy powierzchnię warstwy wyrównać i wyprofilować do wymaganych w dokumentacji projektowej 

rzędnych oraz spadków poprzecznych i podłużnych. Do tego celu należy użyć równiarek i wykorzystać prowadnice podłużne, 

układane każdorazowo na odcinku roboczym. Od użycia prowadnic można odstąpić przy zastosowaniu specjalistycznych 

mieszarek i technologii gwarantującej odpowiednią równość warstwy, po uzyskaniu 
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zgody Inżyniera. Po wyprofilowaniu należy natychmiast przystąpić do zagęszczania warstwy. Zagęszczenie 
należy przeprowadzić w sposób określony w p. 5.8. 
 

5.6. Stabilizacja metodą mieszania w mieszarkach stacjonarnych  
Składniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszające, powinny być dozowane w ilości określonej w recepcie 
laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna być wyposażona w urządzenia do wagowego dozowania kruszywa 
lub gruntu i cementu oraz objętościowego dozowania wody.  
Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien być krótszy od 1 minuty, o ile krótszy czas mieszania nie 
zostanie dozwolony przez Inżyniera po wstępnych próbach. W mieszarkach typu ciągłego prędkość podawania 
materiałów powinna być ustalona i na bieżąco kontrolowana w taki sposób, aby zapewnić jednorodność 
mieszanki. Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej z tolerancją +10% i -20% jej 
wartości. Przed ułożeniem mieszanki należy ustawić prowadnice i podłoże zwilżyć wodą.  
Mieszanka dowieziona z wytwórni powinna być układana przy pomocy układarek lub równiarek. Grubość 
układania mieszanki powinna być taka, aby zapewnić uzyskanie wymaganej grubości warstwy po zagęszczeniu.  
Przed zagęszczeniem warstwa powinna być wyprofilowana do wymaganych rzędnych, spadków podłużnych i 
poprzecznych. Przy użyciu równiarek do rozkładania mieszanki należy wykorzystać prowadnice, w celu uzyskania 
odpowiedniej równości profilu warstwy. Od użycia prowadnic można odstąpić przy zastosowaniu technologii 
gwarantującej odpowiednią równość warstwy, po uzyskaniu zgody Inżyniera. Po wyprofilowaniu należy 
natychmiast przystąpić do zagęszczania warstwy. 
 

5.7. Grubość warstwy  
Orientacyjna grubość poszczególnych warstw podbudowy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nie powinna 
przekraczać:  
 15 cm - przy mieszaniu na miejscu sprzętem rolniczym,  
 18 cm - przy mieszaniu na miejscu sprzętem specjalistycznym,  
 22 cm - przy mieszaniu w mieszarce stacjonarnej.  
Jeżeli projektowana grubość warstwy podbudowy jest większa od maksymalnej, to stabilizację należy wykonywać 
w dwóch warstwach.  
Jeżeli stabilizacja będzie wykonywana w dwóch lub więcej warstwach, to tylko najniżej położona warstwa może 
być wykonana przy zastosowaniu technologii mieszania na miejscu. Wszystkie warstwy leżące wyżej powinny być 
wykonywane według metody mieszania w mieszarkach stacjonarnych.  
Warstwy podbudowy zasadniczej powinny być wykonywane według technologii mieszania w mieszarkach stacjonarnych. 
 

5.8. Zagęszczanie  
Zagęszczanie warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem należy prowadzić przy użyciu walców 
gładkich, wibracyjnych lub ogumionych, w zestawie wskazanym w SST. 
Zagęszczanie podbudowy oraz ulepszonego podłoża o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i  
przesuwać pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w stronę osi jezdni. Zagęszczenie warstwy o 
jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od niżej położonej krawędzi i przesuwać pasami 
podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w stronę wyżej położonej krawędzi. Pojawiające się w czasie zagęszczania 
zaniżenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, muszą być natychmiast naprawiane przez wymianę mieszanki na  
pełną głębokość, wyrównanie i ponowne zagęszczenie. Powierzchnia zagęszczonej warstwy powinna mieć prawidłowy 
przekrój poprzeczny i jednolity wygląd.  
W przypadku technologii mieszania w mieszarkach stacjonarnych operacje zagęszczania i obróbki 
powierzchniowej muszą być zakończone przed upływem dwóch godzin od chwili dodania wody do mieszanki.  
 przypadku technologii mieszania na miejscu, operacje zagęszczania i obróbki powierzchniowej muszą być 
zakończone nie później niż w ciągu 5 godzin, licząc od momentu rozpoczęcia mieszania gruntu z cementem. 
Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia mieszanki określonego wg BN-77/8931-12 
[25] nie mniejszego od podanego w PN-S-96012 [17] i SST.  
Specjalną uwagę należy poświęcić zagęszczeniu mieszanki w sąsiedztwie spoin roboczych podłużnych i 
poprzecznych oraz wszelkich urządzeń obcych.  
Wszelkie miejsca luźne, rozsegregowane, spękane podczas zagęszczania lub w inny sposób wadliwe, muszą być 
naprawione przez zerwanie warstwy na pełną grubość, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim składzie i 
ponowne zagęszczenie. Roboty te są wykonywane na koszt Wykonawcy. 
 

5.9. Spoiny robocze  
 miarę możliwości należy unikać podłużnych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy na całej szerokości. Jeśli 
jest to niemożliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem kolejnego pasa należy pionową 
krawędź wykonanego pasa zwilżyć wodą. Przy warstwie wykonanej bez prowadnic w ułożonej i zagęszczonej 
mieszance, należy niezwłocznie obciąć pionową krawędź. Po zwilżeniu jej wodą należy wbudować kolejny pas. W 
podobny sposób należy wykonać poprzeczną spoinę roboczą na połączeniu działek roboczych. Od obcięcia pionowej 
krawędzi w wykonanej mieszance można odstąpić wtedy, gdy czas pomiędzy zakończeniem zagęszczania jednego 
pasa, a rozpoczęciem wbudowania sąsiedniego pasa, nie przekracza 60 minut.  
Jeżeli w niżej położonej warstwie występują spoiny robocze, to spoiny w warstwie leżącej wyżej powinny być 
względem nich przesunięte o co najmniej 30 cm dla spoiny podłużnej i 1 m dla spoiny poprzecznej. 
 

5.10. Pielęgnacja warstwy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem  
Zasady pielęgnacji warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem podano w SST D-04.05.00 „Podbudowy 
i ulepszone podłoże z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne” pkt 5.5. 
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5.11. Odcinek próbny  
O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny, zgodnie z zasadami określonymi w SST 
D-04.05.00 „Podbudowy i ulepszone podłoże z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. 
Wymagania ogólne” pkt 5.3. 
 

5.12. Utrzymanie podbudowy i ulepszonego podłoża  
Podbudowa i ulepszone podłoże powinny być utrzymywane przez Wykonawcę zgodnie z zasadami określonymi w 
SST D-04.05.00 „Podbudowy i ulepszone podłoże z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. 
Wymagania ogólne” pkt 5.4. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-04.05.00 „Podbudowy i ulepszone podłoże z gruntów lub 
kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne” pkt 6. 
 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania gruntów lub kruszyw zgodnie z ustaleniami 
SST D-04.05.00 „Podbudowy i ulepszone podłoże z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. 
Wymagania ogólne” pkt 6.2. 
 

6.3. Badania w czasie robót  
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów kontrolnych w czasie robót podano w SST D-04.05.00 „Podbudowy i 
ulepszone podłoże z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne” pkt 6.3. 
 

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy i ulepszonego podłoża  
Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy i ulepszonego podłoża podano w SST D-04.05.00 „Podbudowy i 
ulepszone podłoże z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne” pkt 6.4. 
 

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy i ulepszonego podłoża  
Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy i ulepszonego podłoża podano w SST D-04.05.00 
„Podbudowy i ulepszone podłoże z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne” 
pkt 6.5. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

Zasady obmiaru robót podano w SST D-04.05.00 „Podbudowy i ulepszone podłoże z gruntów lub 
kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne” pkt 7. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Zasady odbioru robót podano w SST D-04.05.00 „Podbudowy i ulepszone podłoże z gruntów lub 
kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne” pkt 8. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Zasady dotyczące ustalenia podstawy płatności podano w SST D-04.05.00 „Podbudowy i ulepszone podłoże z 
gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne” pkt 9. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

Normy i przepisy związane podano w SST D-04.05.00 „Podbudowy i ulepszone podłoże z gruntów lub 
kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne” pkt 10. 
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D.05.03.23a 
 

NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ DLA DRÓG 
I ULIC ORAZ PLACÓW I CHODNIKÓW 

 
 

 

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 brukowej ramach:  
Budowy budynku żłobka wraz z infrastrukturą techniczną w Ozimku  

 

 

1.2. Zakres stosowania SST 
 

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

1.3. Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i 
odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 
Betonową kostkę brukową stosuje się do nawierzchni:  
 dróg (ulic) lokalnych i dojazdowych, zwłaszcza w strefie zamieszkania,  
 przystanków autobusowych, peronów i ciągów pieszo-jezdnych,  
 placów ulicznych, parkingów, wjazdów do bram i garaży, placów zabawowych,  
 chodników, alei spacerowych, ścieżek, pasaży,  
 ścieżek rowerowych,  
oraz do umocnienia skarp, pasów dzielących dróg, ścieków, rowów, schodów, małej architektury drogowej, 
elementów miejsc obsługi podróżnych itp. 
 

Szczegółowy zakres robót objętych płatnością obejmuje:  

zakres rzeczowo-ilościowy zgodny z przedmiarem robót  
 

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy ścieralnej 
nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- lub 
dwuwarstwowego, charakteryzujący się kształtem, który umożliwia wzajemne przystawanie elementów. 
 

1.4.2. Krawężnik - prosty lub łukowy element budowlany oddzielający jezdnię od chodnika, charakteryzujący się 

stałym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i długością nie większą niż 1,0 m. 
 

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

1.4.4. Obrzeże - element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów pieszych od terenów 
nie przeznaczonych do komunikacji. 
 

1.4.5. Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi 

materiałami wypełniającymi. 
 

1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odstęp dzielący duży fragment nawierzchni na sekcje w celu umożliwienia 

odkształceń temperaturowych, wypełniony określonymi materiałami wypełniającymi. 
 

1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 

podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [10] pkt 1.4. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [10] pkt 1.5. 
 

2. MATERIAŁY 
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” [10] 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: 
 odmiana:  

 kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu), 
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 kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy fakturowej (górnej) zwykle barwionej 
grubości min. 4mm, 

 gatunek, w zależności od wyglądu zewnętrznego, tj. od rodzaju, liczby i wielkości wad powierzchni, krawędzi i naroży: 
 gatunek 1, b) gatunek 2, 

 klasa:  
 klasa „50”, o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 50 MPa, 
 klasa „35”, o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 35 MPa, 

 barwa:  
 kostka szara, z betonu niebarwionego,  
 kostka kolorowa, z betonu barwionego (zwykle pigmentami nieorganicznymi), 

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

 długość: od 140 mm do 280 mm, 
 szerokość: od 0,5 do 1,0 wymiaru długości, lecz nie mniej niż 100 mm,  
c) grubość: od 55 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi grubościami są: 60 mm, 80 mm i 100 mm. 
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. 

 

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym 
 

Betonowa kostka brukowa powinna posiadać aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną jednostkę 
(Instytut Badawczy Dróg i Mostów).  
Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadać wymaganiom określonym w aprobacie technicznej, a w przypadku 
braku wystarczających ustaleń, powinna mieć charakterystyki określone przez odpowiednie procedury badawcze 
IBDiM, zgodne z poniższymi wskazaniami:  
 kształt i wymiary powinny być zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi odchyłkami od 

wymiarów: 
− długość i szerokość ± 3,0 mm, 
− grubość ± 5,0 mm,  

 wytrzymałość na ściskanie powinna być nie mniejsza niż:  
 50 MPa, dla klasy „50”,  
 35 MPa, dla klasy „35”,  

 mrozoodporność: po 30 cyklach zamrażania i rozmrażania próbek w 3% roztworze NaCl lub 150 cyklach zamrażania 
i rozmrażania metodą zwykłą, powinny być spełnione jednocześnie następujące warunki:  
 próbki nie powinny wykazywać pęknięć i zarysowań powierzchni licowych,  
 łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi, odprysków kruszywa itp. nie 

powinna przekraczać 5% masy próbek nie zamrażanych,  
 obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do próbek nie zamrażanych nie powinno być większe niż 20%, 

 nasiąkliwość, nie powinna przekraczać 5%, 
 ścieralność, sprawdzana na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości, nie powinna przekraczać wartości:  

 3,5 mm, dla klasy „50”,  
 4,5 mm, dla klasy „35”,  

 szorstkość, określona wskaźnikiem szorstkości SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowej górnej, 
sprawdzona wahadłem angielskim, powinna wynosić nie mniej niż 50 jednostek SRT,  

 wygląd zewnętrzny: powierzchnie elementów nie powinny mieć rys, pęknięć i ubytków betonu, krawędzie elementów 
powinny być równe, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny być jednorodne. Dopuszczalne wady wyglądy 
zewnętrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 1.  
(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci białych plam - powstają w wyniku naturalnych procesów 
fizykochemicznych występujących w betonie podczas jego wiązania i twardnienia; naloty te powoli znikają w 
okresie do 2 lat). 

 

Tablica 1. Dopuszczalne wady wyglądu zewnętrznego betonowej kostki brukowej  
 

 Lp.  Właściwości  Wymagania 

    gatunek 1  gatunek 2 
       

        
 Stan powierzchni licowej:  

 tekstura 

 

 rysy i spękania  
 kolor według katalogu 

producenta 

 

 przebarwienia 
 
 

 
 plamy, zabrudzenia niezmy- 

 
 

jednorodna w danej partii jednorodna w danej partii 
niedopuszczalne niedopuszczalne 
jednolity dla danej partii dopuszczalne różnice w 
 odcieniu tego samego 
 koloru 
dopuszczalne dopuszczalne kontrasto- 
niekontras-towe we przebarwienia tego 
przebarwienia na samego koloru na poje- 
pojedynczej kostce dynczej kostce 

 niedopuszczalne 
niedopuszczalne   
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  walne wodą   dopuszczalne 

 − naloty wapienne dopuszczalne  
    

2   Uszkodzenia powierzchni    

 bocznych:    

 − dopuszczalna liczba w    

  1 kostce 2  2 

 − dopuszczalna wielkość    

  (długość i szerokość) 30 mm x 10 mm 50 mm x 20 mm 

3   Szczerby i uszkodzenia krawę- 
niedopuszczalne niedopuszczalne  dzi i naroży przylicowych 

     
 Uszkodzenia krawędzi 

pionowych  
 dopuszczalna liczba w 

1 kostce 2 2  
 dopuszczalna wielkość 

(długość i głębokość) 20 mm x 6 mm 30 mm x 10 mm 

 

2.2.3. Składowanie kostek 
 

Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej przestrzeni, przy 
czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione. 
 

2.3. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni  
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to należy stosować następujące materiały: 
 na podsypkę piaskową pod nawierzchnię  

 piasek naturalny wg PN-B-11113:1996 [2], odpowiadający wymaganiom dla gatunku 2 lub 3,  
 piasek łamany (0,075÷2) mm, mieszankę drobną granulowaną (0,075÷4) mm albo miał (0÷4) mm, odpowiadający 

wymaganiom PN-B-11112:1996 [1],  
 na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię  

 mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania dla gatunku 1 wg 
PN-B-11113:1996 [2], cementu powszechnego użytku spełniającego wymagania PN-B-19701:1997 [4] i wody 
odmiany 1 odpowiadającej wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/B-32250) [5],  

 do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej  
 piasek naturalny spełniający wymagania PN-B-11113:1996 [2] gatunku 2 lub 3,  
 piasek łamany (0,075÷2) mm wg PN-B-11112:1996 [1], 

 do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej  
 zaprawę cementowo-piaskową 1:4 spełniającą wymagania wg 2.3 b), 

 do wypełniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej  
 do wypełnienia górnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować drogowe zalewy kauczukowo-asfaltowe lub 

syntetyczne masy uszczelniające (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spełniające wymagania norm lub aprobat 
technicznych, względnie odpowiadających wymaganiom SST D-05.03.04a „Wypełnianie szczelin w 
nawierzchniach z betonu cementowego” [16],  

 do wypełnienia dolnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować wilgotną mieszankę cementowo-piaskową  
1:8 z materiałów spełniających wymagania wg 2.3 b) lub inny materiał zaakceptowany przez Inżyniera. 

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.  
Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [6]. 
 

2.4. Krawężniki, obrzeża i ścieki  
Jeśli dokumentacja projektowa, SST lub Inżynier nie ustalą inaczej, to do obramowania nawierzchni z kostek 
można stosować:  
 krawężniki i obrzeża betonowe wg BN-80/6775-03/04 [7] lub z betonu wibroprasowanego posiadającego aprobatę 

techniczną, 
 krawężniki kamienne wg PN-B-11213:1997 [3]. 
Przy krawężnikach mogą występować ścieki wg SST D-08.05.00 „Ścieki”.  
Krawężniki, obrzeża i ścieki mogą być ustawiane na: 
a)  podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej, spełniających wymagania wg 2.3 a i 2.3 b,  
b) ławach żwirowych, tłuczniowych lub betonowych, spełniających wymagania wg SST D-08.01.01÷08.01.02 

„Krawężniki” [17], D-08.03.01 „Betonowe obrzeża chodnikowe” [18] i D-08.05.00 „Ścieki” [19].  
Krawężniki i obrzeża mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według typów, 
rodzajów, odmian i wielkości. Należy układać je z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych. Kruszywo i 
cement powinny być składowane i przechowywane wg 2.3. 
 

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

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [10] pkt 3. 
 

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni  
Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać się: 
 ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach,  
 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.  
Sprzęt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiadać wymaganiom właściwych SST, 
wymienionych w pkcie 5.4 lub innym dokumentom (normom PB i BN, wytycznym IBDiM) względnie opracowanym SST 
zaakceptowanym przez Inżyniera.  
Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw należy stosować betoniarki.  
Do wypełniania szczelin dylatacyjnych należy stosować sprzęt odpowiadający wymaganiom SST D-05.03.04a 
„Wypełnianie szczelin w nawierzchniach z betonu cementowego” [16]. 
 

4. TRANSPORT 
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [10] pkt 4. 
 

4.2. Transport materiałów do wykonania nawierzchni  
Betonowe kostki brukowe mogą być przewożone na paletach - dowolnymi środkami transportowymi po osiągnięciu 
przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny być zabezpieczone 
przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem.  
Jako środki transportu wewnątrzzakładowego kostek na środki transportu zewnętrznego mogą służyć wózki widłowe, 
którymi można dokonać załadunku palet. Do załadunku palet na środki transportu można wykorzystywać również 
dźwigi samochodowe.  
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 powinien być przewożony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [6].  
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 SST. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [10] pkt 5. 
 

5.2. Podłoże i koryto  
Grunty podłoża powinny być niewysadzinowe, jednorodne i nośne oraz zabezpieczone przed 
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacją projektową.  
Koryto pod podbudowę lub nawierzchnię powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami oraz 
przygotowane zgodnie z wymaganiami SST D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża” [11]. 
Koryto musi mieć skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacją projektową 
 

5.3. Konstrukcja nawierzchni  
Konstrukcja nawierzchni powinna być zgodna z dokumentacją projektową lub SST (przykłady konstrukcji 
nawierzchni podaje załącznik 2). 
Konstrukcja nawierzchni może obejmować ułożenie warstwy ścieralnej z betonowej kostki brukowej na: 
 podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej oraz podbudowie,  
 podsypce piaskowej rozścielonej bezpośrednio na podłożu z gruntu piaszczystego o wskaźniku piaskowym WP e 35 

wg [8]. 
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Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni, z występowaniem podbudowy, podsypki cementowo-piaskowej 
i wypełnieniem spoin zaprawą cementowo-piaskową, obejmują:  
 wykonanie podbudowy, 
 wykonanie obramowania nawierzchni (z krawężników, obrzeży i ew. ścieków), 
 przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej,  
 ułożenie kostek z ubiciem, 
 przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypełnienie nią szczelin, 
 wypełnienie szczelin dylatacyjnych, 
 pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu.  
Przy wykonywaniu nawierzchni na podsypce piaskowej, podstawowych czynności jest mniej, gdyż nie występują 
zwykle poz. 1, 6 i 7, a poz. 3 dotyczy podsypki piaskowej, zaś poz. 5 - wypełnienia szczelin piaskiem. 
 

5.4. Podbudowa  
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwą betonowej kostki brukowej powinien być zgodny z 
dokumentacją projektową. 
Wykonanie podbudowy powinno odpowiadać wymaganiom właściwej SST, np.:  
 D-04.01.01÷04.03.01 „Dolne warstwy podbudów oraz oczyszczenie i skropienie” [11],  
 D-04.04.00÷04.04.03 „Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie” (z kruszywa naturalnego lub 

łamanego) [12], 
 D-04.04.04 „Podbudowa z tłucznia kamiennego” [13], 
d)  D-04.05.00÷04.05.04 „Podbudowy i ulepszone podłoże z gruntów lub kruszyw  

hydraulicznymi” [14], 
e)  D-04.06.01 „Podbudowa z chudego betonu” [15]. 

 

stabilizowanych spoiwami 

 
Inne rodzaje podbudów powinny odpowiadać wymaganiom norm, wytycznych IBDiM lub indywidualnie 
opracowanym SST zaakceptowanym przez Inżyniera. 
 

5.5. Obramowanie nawierzchni  
Rodzaj obramowania nawierzchni powinien być zgodny z dokumentacją projektową lub SST.  
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to materiały do wykonania obramowań powinny odpowiadać 
wymaganiom określonym w pkcie 2.4. 
Ustawianie krawężników, obrzeży i ew. wykonanie ścieków przykrawężnikowych powinno być zgodne  
 wymaganiami zawartymi w SST D-08.01.01÷08.01.02 „Krawężniki” [17], D-08.03.01 „Betonowe obrzeża chodnikowe” 
[18] i D-08.05.00 „Ścieki” [19].  
Krawężniki  i  obrzeża  zaleca  się ustawiać przed  przystąpieniem  do  układania  nawierzchni  z  kostki.  Przed  ich  
ustawieniem, pożądane jest ułożenie pojedynczego rzędu kostek w celu ustalenia szerokości nawierzchni i prawidłowej 
lokalizacji krawężników lub obrzeży. 
 

5.6. Podsypka  
Rodzaj podsypki i jej grubość powinny być zgodne z dokumentacją projektową 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.  
 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, lekki 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. 3) powinny być zgodne z dokumentacją projektową lub SST, a w przypadku braku wystarczających 
ustaleń Wykonawca przedkłada odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inżynierowi. Przed ostatecznym 
zaakceptowaniem kształtu, koloru, sposobu układania i wytwórni kostek, Inżynier może polecić Wykonawcy ułożenie po 

 m2 wstępnie wybranych kostek, wyłącznie na podsypce piaskowej. 
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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 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 i szczeliny dylatacyjne 
 

5.7.5.1. Spoiny 
 

Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 mm.  
 przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się aby osie spoin pomiędzy dłuższymi 

bokami tych kostek tworzyły z osią drogi kąt 45o, 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. 
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5.7.5.2. Szczeliny dylatacyjne 
 

 przypadku układania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową, 
należy przewidzieć wykonanie szczelin dylatacyjnych w odległościach zgodnych z dokumentacją projektową lub SST 
względnie nie większych niż co 8 m. Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna umożliwiać przejęcie przez nie 
przemieszczeń wywołanych wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna być mniejsza niż 
8 mm. Szczeliny te powinny być wypełnione trwale zalewami i masami określonymi w pkcie 2.3 e). Sposób wypełnienia 
szczelin powinien odpowiadać wymaganiom SST D-05.03.04a „Wypełnianie szczelin w nawierzchniach z betonu 
cementowego” [16].  
Szczeliny dylatacyjne poprzeczne należy stosować dodatkowo w miejscach, w których występuje zmiana sztywności 
podłoża (np. nad przepustami, przy przyczółkach mostowych, nad szczelinami dylatacyjnymi w podbudowie itp.). 
Zaleca się wykonywać szczeliny podłużne przy ściekach wzdłuż jezdni. 
 

5.8. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu  
Nawierzchnię na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem można oddać do użytku bezpośrednio po jej 
wykonaniu.  
Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą cementowo-piaskową, po jej 
wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o grubości od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywać ją w stanie 

wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie od 2 tygodni (przy temperaturze średniej otoczenia nie niższej niż 15oC) do 3 
tygodni (w porze chłodniejszej) nawierzchnię należy oczyścić z piasku i można oddać do użytku. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [10] pkt 6. 
 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać:  
 w zakresie betonowej kostki brukowej  

 aprobatę techniczną,  
 certyfikat zgodności lub deklarację zgodności dostawcy oraz ewentualne wyniki badań cech charakterystycznych 

kostek, w przypadku żądania ich przez Inżyniera,  
 wyniki sprawdzenia przez Wykonawcę cech zewnętrznych kostek wg pktu 2.2.2.7), 

 w zakresie innych materiałów  
 sprawdzenie przez Wykonawcę cech zewnętrznych materiałów prefabrykowanych (krawężników, obrzeży),  
 ew. badania właściwości kruszyw, piasku, cementu, wody itp. określone w normach, które budzą wątpliwości  

Inżyniera. 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 
 

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

 
Lp. 

  Wyszczególnienie  
Częstotliwość badań 

Wartości dopuszczalne 
   badań i pomiarów     

         

        

       

 1 Sprawdzenie podłoża i koryta Wg SST D-04.01.01 [11]    

 2  Sprawdzenie ew. podbudowy Wg SST, norm, wytycznych,    

        wymienionych w pkcie 5.4    

 3  Sprawdzenie obramowania  wg SST D-08.01.01÷02 [17];    

   nawierzchni    D-08.03.01 [18]; D-08.05.00 [19]    

 4  Sprawdzenie podsypki (przymiarem Bieżąca kontrola w 10 punktach Wg pktu 5.6; odchyłki od 
   liniowym lub metodą niwelacji) dziennej działki roboczej: projektowanej grubości 

        grubości, spadków i cech ±1 cm   

        konstrukcyjnych w porównaniu z    

        dokumentacją pro-jektową i    

        specyfikacją    

 5  Badania wykonywania nawierzchni     

   z kostki        

   a) zgodność z dokumentacją Sukcesywnie na każdej działce -   

    projektową    roboczej    

   b) położenie osi w planie Co 100 m i we wszystkich Przesunięcie od osi 

    (sprawdzone geodezyjnie) punktach charakterystycznych projektowa-nej do 2 cm 

   c) rzędne wysokościowe Co 25 m w osi i przy Odchylenia: +1 cm; - 

    (pomierzone instrumentem krawędziach oraz we wszystkich 2 cm   

    pomiarowym)    punktach cha-rakterystycznych    

   d) równość w  profilu  podłużnym Jw. Nierówności do 8 mm 
    (wg   BN-68/8931-04   [9]   łatą     

    czteromet-rową)       

   e) równość w  przekroju Jw. Prześwity mię-dzy łatą a 

    poprzecznym (sprawdzona  łatą  powierzchnią do  8 
    profilową  z   po-ziomnicą  i  mm   

    pomiarze   prześwitu   kli-nem     

    cechowanym oraz przymiarem     

    liniowym   względnie   metodą     

    niwela-cji)        

   f) spadki poprzeczne (sprawdzone Jw. Odchyłki od do-   

    me-todą niwelacji)    kumentacji pro-jektowej 
         do 0,3%   

   g) szerokość  nawierzchni Jw. Odchyłki od sze-rokości 

    (sprawdzona  przymiarem  projekto-wanej do ±5 cm 
    liniowym)        

   h) szerokość i głębokość W 20 punktach Wg pktu 5.7.5   

    wypełnienia spoin i szczelin charakterystycznych dziennej    

    (oględziny i pomiar przymiarem działki roboczej    

    liniowym po wykrusze-niu dług.     

    10 cm)        

   i) sprawdzenie  koloru  kostek  i Kontrola bieżąca Wg dokumenta-cji  
    desenia ich ułożenia    projektowej lub decyzji 

         Inży-niera   
 
 

6.4. Badania wykonanych robót  
Zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3. 
 

Tablica 3. Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni 
 

Lp.  Wyszczególnienie badań i pomiarów Sposób sprawdzenia 
    

    

1  Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego Wizualne sprawdzenie jednorodności wyglądu, prawidłowości 
  nawierzchni, krawężników, obrzeży, desenia, kolorów kostek, spękań, plam, deformacji, wy-kruszeń, 
  ścieków spoin i szczelin 

2  Badanie położenia osi nawierzchni w Geodezyjne sprawdzenie położenia osi co 25 m i w punktach 

  planie charakterystycznych (dopuszczalne przesunięcia wg tab. 2, lp. 
   5b) 

3  Rzędne wysokościowe, równość Co 25 m i we wszystkich punktach charakterystycznych (wg 
  podłużna i poprzeczna, spadki metod i do-puszczalnych wartości podanych w tab. 2, lp. od 5c 
  poprzeczne i szerokość do 5g) 

4  Rozmieszczenie i szerokość spoin i Wg pktu 5.5 i 5.7.5 

  szczelin w nawierzchni, pomiędzy  

  krawężnikami, obrzeżami, ściekami oraz  
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wypełnienie spoin i szczelin  

 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [10] pkt 7. 
 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej lub 1m 
(metr bieżący) ułożonego ścieku z betonowej kostki brukowej.  
Jednostki obmiarowe robót towarzyszących budowie nawierzchni z betonowej kostki brukowej 
(podbudowa, obramowanie itp.) są ustalone w odpowiednich SST wymienionych w pktach 5.4 i 5.5. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [10] pkt 8.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki pozytywne. 
 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:  
 przygotowanie podłoża i wykonanie koryta,  
 ewentualnie wykonanie podbudowy,  
 ewentualnie wykonanie ław (podsypek) pod krawężniki, obrzeża, ścieki,  
 wykonanie podsypki pod nawierzchnię,  
 ewentualnie wypełnienie dolnej części szczelin dylatacyjnych.  
Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [10] oraz niniejszej 
SST. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [10] pkt 9. 
 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 lub 1 m nawierzchni z betonowej lub ścieku z kostki brukowej obejmuje: 
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  
 oznakowanie robót,  
 przygotowanie podłoża i wykonanie koryta,  
 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. 

Cena wykonania 1 m2 lub 1 m nawierzchni lub ścieku z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robót 
towarzyszących (jak: podbudowa, obramowanie itp.), które powinny być ujęte w innych pozycjach kosztorysowych, a 
których zakres jest określony przez SST wymienione w pktach 5.4 i 5.5. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

10.1. Polskie Normy  
 PN-B-11112:1996Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych  
 PN-B-11113:1996Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek 
 PN-B-11213:1997Materiały kamienne. Elementy kamienne; krawężniki uliczne, mostowe i drogowe  
4. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania  i ocena zgodności 
5. PN-B-32250:1988 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

10.2. Branżowe Normy  

6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie  
 BN-80/6775-03/04Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 

torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża  
8. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
9. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
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10.3. Szczegółowe specyfikacje techniczne (SST)  
10. D-M-00.00.00 Wymagania ogólne 

 D-04.01.01÷04.03.01    Dolne warstwy podbudów oraz oczyszczenie i skropienie 

 D-04.04.00÷04.04.03    Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie  
13. D-04.04.04 Podbudowa z tłucznia kamiennego  
 D-04.05.00÷04.05.04 Podbudowy i ulepszone podłoża z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami 

hydraulicznymi  
Podbudowa z chudego betonu  
Wypełnianie szczelin w nawierzchni z betonu cementowego Krawężniki  

Betonowe obrzeża chodnikowe Ścieki 
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15.   D-04.06.01 

16.   D-05.03.04a 

17.   D-08.01.01÷02 

18.   D-08.03.01 

19.   D-08.05.00 



11. ZAŁĄCZNIKI 
 

Załącznik 1 
Przykłady kształtów betonowej kostki brukowej 

 

 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, 

 - 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  
Zalecone konstrukcje nawierzchni z betonowej kostki brukowej 

(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) 

 

1. Nawierzchnia w rejonie przystanku autobusowego 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Drogi o ruchu kategorii KR4 (336÷1000 osi obliczeniowych 100 kN/pas/dobę)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Drogi o ruchu kategorii KR5 (1001÷2000 osi obliczeniowych 100 kN/pas/dobę)  
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 Nawierzchnia jezdni dróg klasy L (lokalnych) i D (dojazdowych) w strefie zamieszkania (na podłożu G1 o 
 

module sprężystości (wtórnym) e 100 MPa)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nawierzchnia chodnika 
 
 z dopuszczeniem postoju samochodów o masie całkowitej d 2500 kg, na podłożu G1 o module sprężystości 

(wtórnym) e 80 MPa  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) wyłącznie dla ruchu pieszych  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Nawierzchnia ścieżek rowerowych  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Nawierzchnia przeznaczona do postoju pojazdów i jezdni manewrowej (m.in. na parkingu) 

 

5.1.  dla samochodów o masie całkowitej d 2500 kg, na podłożu G1 o module sprężystości (wtórnym) e 100 MPa  
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5.2.  dla samochodów ciężarowych na podłożu G1 o module sprężystości (wtórnym) e 120 MPa  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 3  
Przykłady deseni układania betonowych kostek brukowych (wg literatury podanej w zał. 1) 

 

 deseń w jodełkę  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) deseń w rzędy proste c) deseń koszykowy  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 wzory dekoracyjne  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORMACJA AKTUALIZACYJNA  
 WPROWADZENIU DO STOSOWANIA PN-EN 1338:2005 

Betonowe kostki brukowe - Wymagania i metody badań 

Opracowanie: lipiec 2005 r. 
1. Podstawa zmian  
Decyzją Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 8 marca 2005 r. została zatwierdzona norma PN-
EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe - Wymagania i metody badań.  
Norma zawiera postanowienia dotyczące materiałów, właściwości, wymagań i metod badań odnoszących się do 
betonowych kostek brukowych na spoiwie cementowym i elementów uzupełniających, przeznaczonych dla 
ruchu kołowego i pieszego. 
 

2. Zmiany aktualizacyjne w SST  
Wprowadzenie normy PN-EN 1338:2005 modyfikuje dotychczasowe wymagania określone dla betonowej 
kostki brukowej w szczegółowych specyfikacjach technicznych (SST): 
 D-05.03.23   Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej  
 D-05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla dróg i ulic lokalnych oraz placów i chodników, 
które wynikały z ustaleń i procedur Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, zawartych w wydawanych 
dotychczas aprobatach technicznych.  
W niniejszej informacji przedstawia się propozycje modyfikacji wymagań w SST, według PN-EN 1338, dotyczące ustaleń dla 

zewnętrznych nawierzchni, mających kontakt powierzchni z solą odladzającą w warunkach mrozu. (W przypadku innych 

zastosowań kostki, np. na wewnętrznych nawierzchniach, wymagania OST należy odpowiednio dostosować). 
 
 Najważniejsze wymagania dotyczące betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 do stosowania na 

zewnętrznych nawierzchniach, mających kontakt z solą odladzającą w warunkach mrozu 
 

3.1. Dopuszczalne odchyłki wymiarów nominalnych deklarowanych przez producenta 
 

 Dopuszczalne odchyłki  
    

Grubość kostki Długość Szerokość Grubość 

mm mm mm mm 

< 100 ± 2 ± 2 ± 3 

e 100 ± 3 ± 3 ± 4 
  

Różnica pomiędzy dwoma pomiarami grubości tej samej kostki powinna być d 3 mm.  
 

 

 

Odchyłki płaskości i pofalowania  
(jeśli maksymalne wymiary kostki przekraczają 300 mm)  

 

Długość pomiarowa Maksymalna wypukłość Maksymalna wklęsłość 
mm mm mm 

300 1,5 1,0 
400 2,0 1,5 

 
 

3.2. Właściwości fizyczne i mechaniczne 
 

3.2.1. Odporność na zamrażanie/odmrażanie z udziałem soli odladzających 

 

Klasa Znakowanie Ubytek masy po badaniu zamrażania/rozmrażania kg/m2 
   

3 D 
Wartość średnia d 1,0 
przy czym żaden pojedynczy wynik > 1,5   

    
 

3.2.2. Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu 
 

Wytrzymałość charakterystyczna na rozciąganie przy rozłupywaniu T  nie powinna być mniejsza niż 3,6 MPa.  
Żaden pojedynczy wynik nie powinien być mniejszy niż 2,9 MPa i nie powinien wykazywać obciążenia 
niszczącego mniejszego niż 250 N/mm długości rozłupania. 
 

3.2.3. Trwałość (ze względu na wytrzymałość) 
 

Prefabrykowane betonowe kostki brukowe poddawane działaniu normalnych warunków zewnętrznych 
zachowują zadowalającą trwałość (wytrzymałość) pod warunkiem spełnienia wymagań wytrzymałości na 
rozciąganie przy rozłupywaniu (pkt 3.2.2) i poddawaniu normalnej konserwacji. 
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D.08.01.01 
 

KRAWĘŻNIKI BETONOWE 
 
 

 

1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z ustawieniem krawężników betonowych w ramach:  
Budowy budynku żłobka wraz z infrastrukturą techniczną w Ozimku  

 

 

1.2. Zakres stosowania SST 
 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ustawieniem krawężników:  
 betonowych na ławie betonowej z oporem lub zwykłej,  
 betonowych na ławie tłuczniowej lub żwirowej,  
 betonowych wtopionych na ławie betonowej, żwirowej lub tłuczniowej,  
 betonowych wtopionych bez ławy, na podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej. 
 

Szczegółowy zakres robót objętych płatnością obejmuje:  
zakres rzeczowo-ilościowy zgodny z przedmiarem robót  

 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Krawężniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla pieszych, pasy dzielące, 
wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe. 
 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 

podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 

2. MATERIAŁY 
 

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

2.2. Stosowane materiały  
Materiałami stosowanymi są:  
 krawężniki betonowe,  
 piasek na podsypkę i do zapraw,  
 cement do podsypki i zapraw,  
 woda,  
 materiały do wykonania ławy pod krawężniki. 
 

2.3. Krawężniki betonowe - klasyfikacja  
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14]. 
 

2.3.1. Typy 
 

 zależności od przeznaczenia rozróżnia się następujące typy krawężników 
betonowych: U - uliczne,  
D  -  drogowe. 
 

2.3.2. Rodzaje 
 

 zależności od kształtu przekroju poprzecznego rozróżnia się następujące rodzaje krawężników betonowych: 
− prostokątne ścięte - rodzaj „a”, 
− prostokątne - rodzaj „b”. 
 

2.3.3. Odmiany 
 

 zależności od technologii i produkcji krawężników betonowych, rozróżnia się odmiany: 
1 - krawężnik betonowy jednowarstwowy,  
2 - krawężnik betonowy dwuwarstwowy. 
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2.3.4. Gatunki 
 

 zależności od dopuszczalnych wad, uszkodzeń krawężniki betonowe dzieli się 
na: − gatunek 1 - G1,  
−gatunek 2 - G2.  
Przykład oznaczenia krawężnika betonowego ulicznego (U), prostokątnego (b), jednowarstwowego (1) o wymiarach 12 
x 15 x 100 cm, gat. 1: Ub-1/12/15/100 BN-80/6775-03/04 [15]. 
 

2.4. Krawężniki betonowe - wymagania techniczne  
2.4.1. Kształt i wymiary 
 

Kształt krawężników betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1. 
Wymiary krawężników betonowych podano w tablicy 1. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników betonowych podano w tablicy 2. 
 

 

a) krawężnik rodzaju „a”  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) krawężnik rodzaju „b”  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) wpusty na powierzchniach stykowych krawężników  
 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 1. Wymiarowanie krawężników 

 

Tablica 1. Wymiary krawężników betonowych 
 

Typ Rodzaj    Wymiary krawężników,  cm  
       

krawężnika krawężnika  l b h c d r 
   

         

         

U a 100 
20 30 min. 3 min. 12 

1,0 
15  max. 7 max. 15 

      

         

    15 20    

D b 100 12 25 - - 1,0  
 25 

 
Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników betonowych  
 

Rodzaj Dopuszczalna odchyłka, mm 

wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2 
   

   

l ± 8 ± 12 
   

b,  h ± 3 ± 3 
    

 

123 



2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia 
 

Powierzchnie krawężników betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej. 
Krawędzie elementów powinny być równe i proste.  
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów, zgodnie z BN-80/6775-03/01 [14], nie powinny 
przekraczać wartości podanych w tablicy 3. 
 

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia krawężników betonowych 
 

   Dopuszczalna wielkość 
Rodzaj wad i uszkodzeń  wad i uszkodzeń 

   Gatunek 1 Gatunek 2 
     

    

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni krawężników w mm 2 3 
     

Szczerby i uszkodzenia ograniczających powierzchnie górne  
niedopuszczalne 

krawędzi i naroży (ścieralne),  mm  

   

     

 ograniczających pozostałe    

 powierzchnie:    

 - liczba max 2 2 
    

 - długość, mm, max 20 40 
    

 - głębokość, mm, max 6 10 
      

 

2.4.3. Składowanie 
 

Krawężniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według typów, 
rodzajów, odmian, gatunków i wielkości.  
Krawężniki betonowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach: grubość 
2,5 cm, szerokość 5 cm, długość min. 5 cm większa niż szerokość krawężnika. 
 

2.4.4. Beton i jego składniki 
 

2.4.4.1. Beton do produkcji krawężników 
 

Do produkcji krawężników należy stosować beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30. W przypadku 
wykonywania krawężników dwuwarstwowych, górna (licowa) warstwa krawężników powinna być wykonana z 
betonu klasy B 30. Beton użyty do produkcji krawężników powinien charakteryzować się:  
 nasiąkliwością, poniżej 4%,  
 ścieralnością na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm,  
 mrozoodpornością i wodoszczelnością, zgodnie z normą PN-B-06250 [2]. 
 

2.4.4.2. Cement 
 

Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy nie niższej niż „32,5” wg PN-B-19701 [10]. 
 

Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [12]. 
 

2.4.4.3. Kruszywo 
 

Kruszywo powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [5].  
Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, 
zmieszaniem z kruszywami innych asortymentów, gatunków i marek. 
 

2.4.4.4. Woda 
 

Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [11]. 
 

2.5. Materiały na podsypkę i do zapraw  
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:  
 ławy betonowej - beton klasy B 15 lub B 10, wg PN-B-06250 [2], którego składniki powinny odpowiadać wymaganiom 

punktu 2.4.4,  
 ławy żwirowej - żwir odpowiadający wymaganiom PN-B-11111 [7], 
 ławy tłuczniowej - tłuczeń odpowiadający wymaganiom PN-B-11112 [8]. 
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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 SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 

3.2. Sprzęt  
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu:  
 betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,  
 wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 

 

4. TRANSPORT 
 

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

4.2. Transport krawężników  
Krawężniki betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi.  
Krawężniki betonowe układać należy na środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. 
Krawężniki powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu, a górna 
warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy. 
 

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

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

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

5.2. Wykonanie koryta pod ławy  
Koryto pod ławy 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.  
Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 według normalnej 
metody Proctora. 
 

5.3. Wykonanie ław  
Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02 [16]. 
 

5.3.1. Ława żwirowa 
 

Ławy żwirowe o wysokości do 10 cm wykonuje się jednowarstwowo przez zasypanie koryta żwirem i zagęszczenie 
go polewając wodą.  
Ławy o wysokości powyżej 10 cm należy wykonywać dwuwarstwowo, starannie zagęszczając poszczególne warstwy. 
 

5.3.2. Ława tłuczniowa 
 

Ławy należy wykonywać przez zasypanie wykopu koryta tłuczniem.  
Tłuczeń należy starannie ubić polewając wodą. Górną powierzchnię ławy tłuczniowej należy wyrównać 
klińcem i ostatecznie zagęścić.  
Przy grubości warstwy tłucznia w ławie wynoszącej powyżej 10 cm należy ławę wykonać dwuwarstwowo, 
starannie zagęszczając poszczególne warstwy. 
 

5.3.3. Ława betonowa 
 

Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach sypkich należy 
stosować szalowanie.  
Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio w korycie 
powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 
[3], przy czym należy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową. 
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5.4. Ustawienie krawężników betonowych 
5.4.1. Zasady ustawiania krawężników 
 

Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być zgodne z ustaleniami dokumentacji 
projektowej, a w przypadku braku takich ustaleń powinno wynosić od 10 do 12 cm, a w przypadkach wyjątkowych (np. 
ze względu na „wyrobienie” ścieku) może być zmniejszone do 6 cm lub zwiększone do 16 cm.  
Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu krawężnika obsypana piaskiem, 
żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Ustawienie krawężników powinno być 
zgodne z BN-64/8845-02 [16]. 
 

5.4.2. Ustawienie krawężników na ławie żwirowej lub tłuczniowej 
 

Ustawianie krawężników na ławie żwirowej i tłuczniowej powinno być wykonywane na podsypce z piasku o 
grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. 
 

5.4.3. Ustawienie krawężników na ławie betonowej 
 

Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się na podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-piaskowej 
o grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu. 
 

5.4.4. Wypełnianie spoin 
 

Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić żwirem, piaskiem lub 
zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. Zalewanie spoin krawężników zaprawą cementowo-
piaskową stosuje się wyłącznie do krawężników ustawionych na ławie betonowej.  
Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. Dla zabezpieczenia przed wpływami 
temperatury krawężniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawą należy zalewać co 
50 m bitumiczną masą zalewową nad szczeliną dylatacyjną ławy. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
6.2.1. Badania krawężników 
 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do 
ustawienia krawężników betonowych i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji.  
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar i 
policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 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 [6].  
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy użyciu suwmiarki 
oraz przymiaru stalowego lub taśmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie kątów prostych w narożach 
elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 
mm. 
 

6.2.2. Badania pozostałych materiałów 
 

Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawężników betonowych powinny obejmować 
wszystkie właściwości, określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów w pkt 2. 
 

6.3. Badania w czasie robót 
 

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod ławę 
 

Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu. 

Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi ± 2 cm. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z pkt 5.2. 
 

6.3.2. Sprawdzenie ław 
 

Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają:  
 Zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową.  

Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą. Dopuszczalne odchylenia 

mogą wynosić ± 1 cm na każde 100 m ławy.  
 Wymiary ław.  

Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m ławy. Tolerancje wymiarów 
wynoszą: 

 dla wysokości ± 10% wysokości projektowanej, 

 dla szerokości ± 10% szerokości projektowanej. 
 Równość górnej powierzchni ław.  

Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, na każde 100 m 
ławy, trzymetrowej łaty. 
Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm. 
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 Zagęszczenie ław.  
Zagęszczenie ław bada się w dwóch przekrojach na każde 100 m. Ławy ze żwiru lub piasku nie mogą 
wykazywać śladu urządzenia zagęszczającego.  
Ławy z tłucznia, badane próbą wyjęcia poszczególnych ziarn tłucznia, nie powinny pozwalać na wyjęcie 
ziarna z ławy.  

 Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku.  
Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać ± 2 cm na każde 100 
m wykonanej ławy. 

 

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krawężników 
 

Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać:  
 dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi ± 1 cm na każde 100 m 

ustawionego krawężnika,  
 dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej, które wynosi ± 1 cm na 

każde 100 m ustawionego krawężnika,  
 równość górnej powierzchni krawężników, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch punktach na każde 100 m 

krawężnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną powierzchnią krawężnika i przyłożoną łatą nie 
może przekraczać 1 cm,  

 dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

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

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

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:  
 wykonanie koryta pod ławę,  
 wykonanie ławy,  
 wykonanie podsypki. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

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

9.2. Cena jednostki obmiarowej  
Cena wykonania 1 m krawężnika betonowego obejmuje:  
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  
 dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,  
 wykonanie koryta pod ławę,  
 ew. wykonanie szalunku,  
 wykonanie ławy,  
 wykonanie podsypki,  
 ustawienie krawężników na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskowej),  
 wypełnienie spoin krawężników zaprawą,  
 ew. zalanie spoin masą zalewową,  
 zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika gruntem i ubicie,  
 przeprowadzenie 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-06251 Roboty betonowe i żelbetowe 
4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 
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7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 
  Żwir i mieszanka 

8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 
9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 

10. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
11. PN-B32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

 BN-88/6731-08Cement. Transport i przechowywanie 
 BN-74/6771-04Drogi samochodowe. Masa zalewowa 
 BN-80/6775-03/01   Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów  

i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania  
 BN-80/6775-03/04   Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 

torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe 
 BN-64/8845-02Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru. 

 

10.2. Inne dokumenty  
17. Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 i 1982 r. 
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SST – 02  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
CPV 45112723 – 9   WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW 

 

 

1.WSTĘP 

1.1.Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
dostarczenia i montażu wyposażenia placu zabaw dla przedszkola w Grodźcu.  

1.2.Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) 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 
dostarczenia i montażu wyposażenia placu zabaw. 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i 
wytycznych oraz określeniami podanymi w ST – 0 ,,Wymagania ogólne” pkt. 1.4 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 
terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 „Wymagania 
ogólne” punkt 1.5. 

2.MATERIAŁY 

2.1.Wymagania ogólne 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST i 
dokumentacji projektowej. 

Wszystkie urządzenia i elementy wyposażenia placu zabaw należy fundamentować i instalować zgodnie 
z PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009 

Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w: 

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz. 2016; z 
późniejszymi zmianami). 
- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz. 881); 
- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności(Dz. U. z 2002r., Nr 166. poz. 1360, z 
późniejszymi zmianami). 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez 
w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. Ogólne wymagania dotyczące 
stosowanych materiałów podano w ST-00 „Wymagania ogólne” p-kt 2. 
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3.SPRZĘT 

Montaż elementów ręcznie. Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego 
przez Inspektora Nadzoru. Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie 
i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w 
ST- 00  "Wymagania ogólne" punkt 3. 

 

4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

4.1.Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne" pkt . 4 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania 
zamierzonych robót. 

Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia dróg publicznych i dojazdów do terenu budowy wykonawca 
będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt. 

Wykonawca robót będący posiadaczem odpadów (wytwórca) zobowiązany jest posiadać stosowne 
pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 o 
odpadach -Dz. U. nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami). 

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać 
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 

Transport obrzeży betonowych powinien odbywać się w liczbie sztuk nieprzekraczających obciążenia 
zastosowanego środka transportu. Przewożone elementy należy zabezpieczyć przed przesuwaniem. 

 

5.WYKONANIE ROBÓT 

5.1.Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00 "Wymagania ogólne" punkt 5. 
Wszystkie urządzenia i elementy wyposażenia placu zabaw musza poosiadać atesty i certyfikaty 
bezpieczeństwa, które potwierdzają, że zostały wykonane w oparciu o obowiązujące normy w tym 
zakresie. Powinny również posiadać dopuszczenie do stosowania w kontakcie z dziećmi.  

Montaż urządzeń zabawowych mogą wykonywać tylko osoby, firmy przeszkolone w tym  w oparciu o 
instrukcje montażu i pod nadzorem dostawcy oraz instytucji dozoru technicznego.  

5.2.Montaż urządzeń 

Dopuszcza się tolerancję odchyleń wymienionych urządzeń zabawowych +/- 10% jeśli urządzenia te 
posiadają odpowiednią dla każdego strefę bezpieczeństwa i nie kolidują ze strefami bezpieczeństwa 
sąsiednich urządzeń zabawowych.  

 

• Huśtawka podwójna  

Konstrukcja huśtawki stalowa ocynkowana oraz dwukrotnie pokryta farbą proszkową. Zawiesia 

wykonane ze stali nierdzewnej  ułożyskowane, co gwarantuje bezgłośną pracę. Siedziska wykonane z 

materiałów najwyższej jakości, posiadające certyfikaty bezpieczeństwa TUV. Połączenie siedzisk z ramą 

za pomocą łańcucha.  

Wymiary: 185 x 385 cm;  

Strefa bezpieczeństwa: 750 x 310 cm;  
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Wysokość całkowita: 244 cm; 

 Wysokość swobodnego upadku: 128 cm. 

 Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009 i PN-EN 1176-2:2009. 

 

Urządzenie musi spełniać wymóg dopuszczenia do użytkowania przez dzieci od 3 roku życia.  

Wykonawca ma obowiązek zachować odpowiednią strefę bezpieczeństwa dla oferowanego urządzenia. 

 

• Przeplotnia 

Przeplotnia z drabinkami pionowymi, drabinką poziomą, liną i ścianką wspinaczkową zapewni aktywną 

zabawę każdemu maluchowi.  

Materiał: Stal cynkowana, dwukrotnie malowana proszkowo i stal nierdzewna.  

Ścianka wspinaczkowa z kolorowego tworzywa HPL o grubości 13 mm, najwyższej jakości, całkowicie 

odpornego na wilgoć i UV. 

Wymiary: 130 x 701 cm; 

Strefa bezpieczeństwa: 464 x 1035 cm; 

Wysokość całkowita: 248 cm; 

Wysokość swobodnego upadku: 200 cm;  

Produkt zgodny z PN EN 1176-1:2009. 

 

Urządzenie musi spełniać wymóg dopuszczenia do użytkowania przez dzieci od 3 roku życia.  

Wykonawca ma obowiązek zachować odpowiednią strefę bezpieczeństwa dla oferowanego urządzenia 

 

• Zjeżdżalnia  

Wysokość umieszczonego podestu gwarantuje, że zjeżdżalnia jest idealna dla dzieci w wieku przedszkolnym. 

Wytrzymała i bezpieczna konstrukcja zjeżdżalni w pełni wykonana ze stali nierdzewnej i płyt HDPE jest 

odporna na zniszczenia oraz działanie czynników zewnętrznych, takich jak wilgoć, rdza, deszcz, śnieg, wiatr, 

promieniowanie słoneczne, eksploatacja czy akty wandalizmu.  

Wymiary: 72 x 250 cm; 

Strefa bezpieczeństwa:372 x 600 cm;  

Wysokość całkowita: 195 cm;  

Wysokość swobodnego upadku: 120 cm. 

Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009 i PN-EN 1176-3:2009 

 

Urządzenie musi spełniać wymóg dopuszczenia do użytkowania przez dzieci od 3 roku życia.  

Wykonawca ma obowiązek zachować odpowiednią strefę bezpieczeństwa dla oferowanego urządzenia 

 

• Karuzela  

Mocna konstrukcja karuzeli została pomalowana proszkowo, siedziska i część kierownicy wykonano z płyty 

PE całkowicie odpornej na warunki atmosferyczne. W karuzeli zastosowano podwójny system ułożyskowania 

gwarantujący płynną i cichą pracę przez wiele lat.  

Wymiary: 150 x 150 cm;  

Strefa bezpieczeństwa: 550 x 550 cm;  

Wysokość całkowita: 70 cm. 

Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009 i PN-EN 1176-5:2009. 

 

Urządzenie musi spełniać wymóg dopuszczenia do użytkowania przez dzieci od 3 roku życia.  

Wykonawca ma obowiązek zachować odpowiednią strefę bezpieczeństwa dla oferowanego urządzenia 
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• Bujak  

Dwuosobowy bujak na sprężynie, działający na zasadzie huśtawki. Konstrukcja stal nierdzewna AISI304 

całkowicie odporna na warunki atmosferyczne. Płyty ścianek z kolorowego trójwarstwowego polietylenu 

HDPE o grubości 15 mm, najwyższej jakości, całkowicie odporne na wilgoć i UV. Sprężyny o śr. 20 cm ze stali 

sprężynowej o śr. pręta 2 cm.  

Wymiary: 145 x 45 cm. 

Strefa bezpieczeństwa: 345 x 245 cm. 

Wysokość całkowita: 85 cm.  

Wysokość swobodnego upadku: 77 cm. 

 Produkt zgodny z PN EN 1176-1:2009. 

 

Urządzenie musi spełniać wymóg dopuszczenia do użytkowania przez dzieci od 3 roku życia.  

Wykonawca ma obowiązek zachować odpowiednią strefę bezpieczeństwa dla oferowanego urządzenia 

 

• Ławki z oparciem (2 sztuki) 

Ławki wykonane w konstrukcji stalowej rurowej, malowane proszkowo. Siedzisko i oparcie wykonane z 

tworzywa sztucznego lub drewna. Ławki zakotwione trwale w gruncie według instrukcji producenta. 

Ławki zgodne z PN – EN 1176 – 1:2009 i PN – EN 1176 – 7:2009  w zakresie szczelin i otworów, bez 

ostrych krawędzi.  

 

• Tablica informacyjna z regulaminem placu zabaw 

Tablica informacyjna powinna znajdować się przy wejściu na plac zabaw.  

Wymiary tablicy A4 lub A3. Wysokość min. 1,80m. Tablica powinna być trwale zakotwiona w gruncie 

według wytycznych producenta.  

• Kosz na śmieci  

Konstrukcja kosza z tworzywa sztucznego o średnicy min. 100mm.  Wysokość ok. 0,80m 

 

 

5.2. Oświadczenie zgodności 

Ja, niżej podpisany, ……………………………., przedstawiciel oddelegowany z firmy …………………., producenta 
zbiorowego wyposażenia placów zabaw, zaświadczam, iż wyposażenie placu zamontowanego na terenie 
…………………………………………………..usytuowanej pod poniższym adresem: 
………………………………………………………………………………………………. przez ekipę montażystów zatwierdzoną 
przez producenta, jest zgodne w każdym punkcie z wyposażeniem wg stosownej SST i posiada atest 
zgodny z wymaganiami bezpieczeństwa EN-1176-1:2008; EN-1176–3:2008; EN-1176-11:2008 o 
wyposażeniu placów zabaw. 

Sporządzono w………………………….., dnia………………… Oddelegowany 
przedstawiciel Wyznaczony montażysta 

Kolorystyka urządzeń do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia.  

Procedury kontroli i sprzątania ze względu na ich częstotliwość Każdego dnia 

· Kontrola czystości przestrzeni konstrukcji 
· Kontrola czystości wyposażenia 
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· Wzrokowa weryfikacja poszczególnych elementów stanowiących plac zabaw (brak śladów 
zużycia, zniszczenia, aktów wandalizmu, kradzieży...). 

· Kontrola obecności regulaminów: zasady użytkowania, plakietka zgodności, dane użytkownika. 
Co miesiąc 

· Sprawdzić wizualnie 
· Wejść do gry i sprawdzić stabilność elementów oraz ich właściwe połączenie. 
· Wykryć ewentualne ślady wandalizmu (rozcięcia, spalenia...). Zlikwidować lub naprawić, jeśli 

potrzeba 
· Sprawdzić stan i umocowanie elementów ruchomych. 
· Sprawdzić stan ogrodzenia. 

Dwa razy do roku 

· Doprowadzić do sprawdzenia całości metalowej struktury nośnej oraz 
dociągnięcia klem aluminiowych przez kompetentny personel. 

· Doprowadzić do kontroli wszystkich elementów ruchomych, ich złączek, spawów i 
mocowań. 

· Wykorzystać ten moment na szczegółowe sprzątanie wyposażenia. 
 
 

5.3. Regulamin placu zabaw 

Na terenie szkolnego placu zabaw należy umieścić tablicę z regulaminem jego użytkowania. 
Sporządzenie regulaminu należy do inwestora. 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne" pkt 6. 

6.2.Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenie o 
jakości (atesty) oraz wykonać badania materiałów przeznaczonych do wykonania robót i 
przedstawić ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiałów. 

Do materiałów, których producenci są zobowiązani (przez właściwe normy PN iBN) dostarczyć 
zaświadczenie o jakości (atesty) należą: 

-urządzenia zabawowe wraz z fundamentami prefabrykowanymi 

 -obrzeża betonowe 

6.3.Badania w czasie wykonywania robót 

6.3.1. Badania materiałów w czasie wykonywania robót 

Wszystkie materiały dostarczone na budowę z zaświadczeniem o jakości (atestem) producenta 
powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów. 

Częstotliwość badań i ocena ich wyników powinna być zgodna z zaleceniami tablicy 2. 

Tablica 2. Częstotliwość badań przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarów wyrobów 
dostarczonych przez producenta. 

Lp. Rodzaj badania Liczba badań                   Opis badań wyników 
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    badań 

1 Sprawdzenie Od 5 do 10 Powierzchnię zbadać 

nieuzbrojonym okiem. Do ew. 

sprawdzenia głębokości wad 

użyć dostępnych narzędzi (np. 

liniałów z czujnikiem, 

suwmiarek, mikrometrów, itp.) 

Wyniki powinny 

 powierzchni 

badań z 

wybranych 

losowo 

elementów w 

każdej 

dostarczanej 

partii wyrobów 

być zgodne z 

  

wymaganiami 

  

 

Sprawdzenie 

wymiarów 

Przeprowadzić uniwersalnymi  

2 przyrządami pomiarowymi lub 

 

 

 

liczącej do 1000 sprawdzianami 

 

   

 

W przypadkach budzących wątpliwości można zlecić uprawnionej jednostce zbadanie 
właściwości dostarczonych wyrobów i materiałów w zakresie wymagań. 

7. PRZEDMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące przedmiaru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”punkt 7. 

Jednostką przedmiarową wykonanego urządzenia jest szt. 

Jednostką przedmiarową wbudowanych obrzeży jest mb wykonanego krawężnika zgodnie z 
dokumentacją projektową i pomiarami w terenie. 

8.ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-00 ”Wymagania ogólne”punkt 8. 

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robót poprawkowych do 
wykonania, a wykonawca wykona je na koszt własny we własnym terminie. 

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne zasady 

9.2.Cena jednostki przedmiarowej urządzenia sportowego 

Cena wykonania 1 sztuki urządzenia sportowego obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze; 
- dostarczenie na miejsce wbudowania elementów konstrukcji urządzenia oraz materiałów 
pomocniczych; 
- ustawienie urządzenia w sposób zapewniający stabilność; 
- uporządkowanie terenu; 
- przeprowadzenie badań i pomiarów kontrolnych wymaganych w specyfikacji technicznej; 
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10.PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy i Rozporządzenia 

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

PN-H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie  powierzchni stali, staliwa i 

żeliwa do malowania. Ogólne wytyczne 

PN-H-97053  Ochrona  przed  korozją. Malowanie  konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne 

PN-M-80006 Zanurzeniowe powłoki cynkowe na drutach stalowych. Badania 

PN-M-80026 Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia 

PN-M-80201 Liny stalowe z drutu okrągłego. Wymagania i badania 

PN-M-82054 Śruby, wkręty i nakrętki stalowe ogólnego przeznaczenia. Ogólne wymagania i badania 

PN-ISO-8501-1 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. 
Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania nie zabezpieczonych podłoży stalowych oraz podłoży 
stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok 

BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciągnione na zimno. Wymiary BN -89/1076-02 Ochrona przez 
korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach stalowych, staliwnych i 
żeliwnych. Wymagania i badania BN-83/5032-02 Siatki bezwęzełkowe ciężkie z polietylen 

BN-80/6366-02 Siatki metalowe. Siatki plecione ślimakowe (lub odpowiadające im normy EN) 

10.2.Inne dokumenty 

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

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

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U z 2002 r., Nr 166, poz.1360, z 
późniejszymi zmianami), 

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z późniejszymi zmianami), 

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001r., Nr 62, poz. 627; z późniejszymi 
zmianami), 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CZĘŚĆ                

OGÓLNA nr ST - 0  kod CPV 45000000-7 

                                                         Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.   

 

DO PROJEKTU P.T.  

                          PROJEKT  BUDOWLANY  BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA 

                             WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ 

 

  

   

Adres:                 46-040  Grodziec ul. Ogrodowa   dz. nr 235, 983    
                                         
                    
 
Zamawiający:     Gmina Ozimek 
                           ul. ks. J. Dzierżonia 4b, 46-040  Ozimek 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA, 

1.1. Nazwa zamówienia. 

   Wykonanie i odbioru robót instalacyjnych elektrycznych do projektu pt. „Budowa budynku przedszkola wraz z niezbędną 

infrastrukturą ” w Grodzcu ul. Ogrodowa  dz. nr 235, 983  dla Gminy Ozimek. 

1.1.1Ogólny zakres robót przewiduje:  
 • Roboty elektryczne wewnętrzne i zewnętrzne. 
1.1.2. Informacja o terenie budowy  
Budynek żłobka zlokalizowany jest na dz. nr 126/8 i 126/9 w Ozimku. Projektowany budynek  posiada jedną kondygnacje 
nadziemną. 
1.1.3. Organizacja robót budowlanych i przekazanie placu budowy . 
  Do obowiązków Zamawiającego należy:  
 • zawiadomienie Urzędu Gminy o zamiarze rozpoczęcia robót; 
 • przekazanie placu budowy całościowo w formie protokołu w terminie uzgodnionym  w umowie;  
 • ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego;  
 • wydanie dziennika budowy;  
 • odbiór robót. 
 1.1.4. Obowiązki Wykonawcy: Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.  Do obowiązków 
Wykonawcy należy:  
• przejęcie placu budowy;  
• zabezpieczenie robót w czasie ich trwania;  
• oznakowanie placu budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego  i odpowiednim  rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury; 
 • zabezpieczenie materiałów i sprzętu przed kradzieżą od dnia przejęcia placu budowy do dnia spisania protokołu odbioru   
   robót;  
• sukcesywne porządkowanie placu budowy, usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, opakowań i sprzętu. 
• zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem gleby szkodliwymi substancjami,  a w szczególności paliwem i olejami; 
 • zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem roślinności znajdującej się na terenie budowy i na terenach przyległych; 
 • odpowiedzialność za wszystkie zanieczyszczenia i uszkodzenia własności publicznej i prywatnej, powstałe podczas  
   wykonania robót.  
1.1.5. Ochrona środowiska  W trakcie realizacji robót Wykonawca ma obowiązek znać i stosować się do przepisów w 
zakresie ochrony środowiska. 
 1.1.6. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona zdrowia  Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia zatrudnionym na 
budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno–sanitarnego oraz środków ochrony osobistej tj. odzież ochronna, 
maseczki i okulary ochronne itp., zgodnie ze specyfiką prowadzonych robót. Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia 
pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ze szczególnym uwzględnieniem robót niebezpiecznych lub 
stwarzających zagrożenie dla zdrowia.   Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do wszystkich obowiązujących 
przepisów prawnych w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie utrzymywał środki ochrony przeciwpożarowej  
w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisów dotyczących bezpieczeństwa przeciwpożarowego na 
terenie placu budowy.  
1.1.7. Ogrodzenie placu budowy  Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia i zainstalowania tymczasowego ogrodzenia 
zabezpieczającego plac budowy, oznakowanego zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, przepisów BHP oraz zgodnie 
z potrzebami wynikającymi ze specyfiki prowadzenia robót. 
1.1.8. Wymagania dotyczące wyrobów budowlanych. 
• Materiały wykorzystane do wykonywania robót objętych niniejszą specyfikacją muszą spełniać wymogi odnośnie przepisów 
i być dopuszczone do stosowania w budownictwie na podstawie atestów, certyfikatów zgodności, aprobat technicznych.  
• Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane o takich właściwościach użytkowych 
umożliwiających wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wszystkich wymagań określonych w art. 5 ust.1 ustawy 
Prawo budowlane 2.2. Wymagania ogólne dotyczące przechowywania, transportu, dostaw, składowania i kontroli jakości 
materiałów i wyrobów  
• Przechowywanie materiałów i ich składowanie powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producenta, tak aby nie doszło 
do obniżenia ich jakości i przydatności dla robót.  
• Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości.  
• Wykonawca odpowiedzialny jest za to, aby wszystkie wyroby budowlane i materiały, stosowane i używane w trakcie 
realizacji robót odpowiadały wymaganiom określonym w art.10 ustawy Prawo budowlane oraz w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. 
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 • Wyroby budowlane i materiały dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, nie uzyskujące akceptacji inspektora 
nadzoru inwestorskiego (np. brak atestów, certyfikatów zgodności lub aprobat technicznych) zostaną przez Wykonawcę 
usunięte z terenu budowy.  
• Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie materiałów i wyrobów budowlanych na placu budowy.   
•Wymagania dotyczące sprzętu do wykonania robót budowlanych • Wykonawca jest zobowiązany do użytkowania tylko 
takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.  
 • Sprzęt powinien być zgodny z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych dla konkretnego 
rodzaju robót.  
• Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, szczegółowych specyfikacjach technicznych, w terminie przewidzianym umową.  
• Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być utrzymany w dobrym stanie i gotowości 
do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.. 
1.1.9. Wymagania dotyczące środków transportu • Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 
transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót, właściwości przewożonych materiałów i wyrobów oraz nie 
spowodują ich uszkodzeń mechanicznych bądź zmiany parametrów technicznych. • Wykonawca jest zobowiązany do 
usuwania na własny koszt wszelkich zanieczyszczeń spowodowanych jego pojazdami na drogach publicznych oraz na 
dojazdach do terenu budowy.   
• Wykonawca usunie na własny koszt wszelkie uszkodzenia nawierzchni dróg publicznych i terenu budowy oraz terenów 
przyległych, spowodowane prowadzeniem robót niezgodnie z warunkami umowy lub przepisami  ogólnymi o ruchu 
drogowym. 
 • Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, szczegółowych specyfikacjach technicznych, w terminie przewidzianym umową.  
• Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
1.1.10. Wymagania dotyczące właściwości wykonania robót budowlanych 
  -  Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  
• Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z postanowieniami umowy, pozwoleniem na budowę, 
zgodnie ze sztuką budowlaną, normami, przepisami, wymaganiami specyfikacji technicznej dla poszczególnych rodzajów 
robót wyszczególnionych w przedmiarze robót oraz poleceniami inspektor nadzoru inwestorskiego i innych osób  
uprawnionych do kontroli budowy.  
• Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w trakcie realizacji budowy wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.  
 • W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych kierownik budowy wspólnie z inspektorem nadzoru 
inwestorskiego uzgodnią w formie protokołu „konieczności” zakres tych prac, uzasadniając jednocześnie konieczność ich 
wykonania.  
• Wykonawca może przystąpić do wykonania robót dodatkowych dopiero po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu 
„konieczności”, otrzymaniu pisemnego zlecenia wykonania robót  i podpisaniu przez Wykonawcę i Zamawiającego 
stosownego aneksu do umowy (względnie nowej umowy) określającego zakres oraz wartość robót dodatkowych.   
• Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wykonanie wszystkich elementów robót zgodnie    z wymaganiami 
określonymi w dokumentacji projektowej.  
• Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wykonaniu robót zostaną, jeśli wymagać będzie 
tego inspektor nadzoru inwestorskiego, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  
• Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 
na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, a także w odpowiednich 
normach i wytycznych.  
 • Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu 
przez Wykonawcę.  
 • Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest do ustanowienia kierownika budowy posiadającego 
odpowiednie przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych  
funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli robót budowlanych). Kierownik budowy dostarczy 
Zamawiającemu kserokopię posiadanych uprawnień budowlanych oraz kserokopię aktualnego zaświadczenia o 
przynależności do odpowiedniej Izby.  
• Wykonawca robót zobowiązany jest do prowadzenia dziennika budowy.  
1.1.11. Likwidacja placu budowy  Wykonawca robót zobowiązany jest do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania 
terenu wokół budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony odpowiednimi przepisami administracyjnymi.   
1.1.12.  Kontrola jakości, odbiór wyrobów i robót budowlanych 6.1. Zasady kontroli jakości robót: • Wykonawca jest 
odpowiedzialny za pełną kontrolę robót oraz za jakość wyrobów budowlanych zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
specyfikacji technicznej.  
• Wykonawca zobowiązany jest do posiadania wszystkich niezbędnych atestów, certyfikatów zgodności lub aprobat 
technicznych dla stosowanych materiałów i przedłożenia ich na żądanie inspektora nadzoru inwestorskiego.  
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• Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli prowadzonych robót, jakości zabudowanych 
materiałów z częstotliwością gwarantującą, by roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacjach 
technicznych.    
 • Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót.  
1.1.13. Wymagania w zakresie odbioru wyrobów: Wykonawca ma obowiązek:  
• Egzekwować od dostawcy wyroby odpowiedniej jakości. 
 • Przestrzegać warunków transportu i przechowywania wyrobów w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakości. 
• Określić i uzgodnić warunki dostaw dla ciągłości prowadzenia robót.  
1.1.14.  Dokumentacja budowy: W trakcie realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest  prowadzić, przechowywać  i 
zabezpieczyć następujące dokumenty:  
• dziennik budowy;  
• księgę obmiarów;  
• atesty, certyfikaty zgodności lub aprobaty techniczne wbudowanych materiałów;  
• protokoły odbiorów częściowych i końcowych robót.  
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 spoczywa na kierowniku budowy, ściśle wg wymogów obowiązujących w 
Prawie budowlanym.  
• 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 imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw, na oryginałach i kopiach stron.  
• W razie konieczności wprowadzenia poprawek do dokonanych wcześniej wpisów tekst niewłaściwy należy skreślić w 
sposób umożliwiający jego odczytanie, a następnie wprowadzić treść właściwą – wraz z uzasadnieniem wprowadzonej 
zmiany. Skreśleń oraz poprawek należy dokonywać w formie wpisu do dziennika budowy.   
• Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnymi numerami załącznika i opatrzone 
datą i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru inwestorskiego.  
• Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego do ustosunkowania się.  
• Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  
• Prawo do dokonywania wpisów, oprócz kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego, przysługuje również: 
- przedstawicielom państwowego nadzoru budowlanego,  
- Zamawiającemu,  
- projektantowi,  
- innym organom uprawnionym do kontroli przestrzegania przepisów na budowie. 
• Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania się. Projektant nie 
jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
Do Dziennika Budowy należy wpisać w szczególności: - datę przekazania Wykonawcy terenu budowy; - datę przekazania 
przez Zamawiającego dokumentacji projektowej; - 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 inwestorskiego, 
 - zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych    i końcowych  odbiorów robót, 
 - wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  
- inne istotne informacje o przebiegu robót. Księga obmiaru Księga obmiaru stanowi dokument budowy pozwalający na 
rozliczenie faktycznego postępu każdego rodzaju robót. Na jej podstawie dokonuje się wyliczeń i zestawień wykonywanych 
robót, w układzie asortymentowym, zgodnie z przedmiarem. Księgę obmiaru prowadzi kierownik budowy, a pisemne 
potwierdzenie obmiaru przez inspektora nadzoru inwestorskiego stanowi podstawę do obliczeń. Obmiary wykonanych robót 
przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kalkulacjach kosztorysowych i wpisuje się do księgi obmiaru.  
Pozostałe dokumenty budowy Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych wyżej, następujące dokumenty:  
• protokoły przekazania terenu budowy,  
• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  
• protokoły odbioru robót,  
• protokoły z narad i ustaleń,  
• korespondencję prowadzoną na budowie.  
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.  
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• Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego.   
1.1.15. Wymagania dotyczące obmiaru robót Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót  prowadzenia księgi obmiarów:  
• Obmiar robót polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robót i wbudowanych  
materiałów. 
 • Obmiaru wykonanych robót, w sposób ciągły, dokonuje kierownik budowy. Powiadamia on pisemnie inspektora nadzoru 
inwestorskiego o terminie i zakresie dokonywanych obmiarów robót, na co najmniej 3 dni robocze przed terminem odbioru 
robót.  
• Wyniki obmiaru zamieszcza się w księdze obmiarów robót.  
• Obmiar obejmuje roboty zawarte w przedmiarze robót oraz roboty dodatkowe. • Obmiarów należy dokonywać zgodnie ze 
specyfikacją techniczną, przedmiarem robót, w ustalonych jednostkach, z dokładnością podaną w opisie danej pozycji.  
• Dokonane pomiary powinny być wykonane w sposób jednoznaczny, zrozumiały, potwierdzone przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego za zgodność ze stanem faktycznym. Pisemne potwierdzenie dokonanych obmiarów stanowi podstawę do 
obliczeń.  
• Jakiekolwiek przeoczenie lub błąd w ilościach podanych w przedmiarze robót lub specyfikacji technicznej nie zwalnia 
Wykonawcy z obowiązku ukończenia tych robót. Błędne dane w przedmiarach lub obmiarach robót zostaną poprawione 
przez inspektora nadzoru inwestorskiego (z odpowiednią adnotacją).  
• Księgę obmiaru prowadzi kierownik budowy.  
• Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w przypadku występowania 
dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót.  
• Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób  
zrozumiały i jednoznaczny. 
 • Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości uzupełniane będą odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie 
księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie osobnego załącznika do książki obmiaru, 
którego wzór zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego.       
1.1.16.  Odbiór robót budowlanych  
- Rodzaje odbiorów Roboty do odbioru Wykonawca zgłasza zapisem w dzienniku budowy i jednocześnie zawiadamia 
pisemnie Zamawiającego w terminie ustalonym umową. Celem odbioru robót jest sprawdzenie zgodności wykonania robót 
zgodnie z umową. Dla robót ujętych umową określa się następujące  
rodzaje odbiorów: a) odbiór częściowy b) odbiór końcowy c) odbiór ostateczny  
  - Odbiór częściowy 
 • Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót, stanowiących zakończony element całego 
zadania, wyszczególniony umową.  
 • Odbiór częściowy danego zakresu robót nastąpi po akceptacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego zapisu o 
gotowości do odbioru w dzienniku budowy oraz pisemnym powiadomieniu Zamawiającego przez Wykonawcę o powyższej 
gotowości z wyprzedzeniem 3 dni roboczych.  
• Jeżeli w toku kontroli stwierdzone zostaną wady lub usterki, to Zamawiający odmówi odbioru i zapłaty za roboty do czasu 
ich usunięcia. 
 • Częściowego odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.  
  - Odbiór końcowy robót 
 • Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót wchodzących w zakres zadania budowlanego w 
odniesieniu do ich ilości i jakości.  
• Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzone przez Wykonawcę, po akceptacji 
przez inspektora nadzoru inwestorskiego, wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym Zamawiającego z 
wyprzedzeniem 3 dni roboczych. Na tej podstawie Zamawiający powiadamia Wykonawcę o wyznaczonym terminie odbioru 
robót. 
 • Komisja odbiorowa, w skład której wchodzą przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy, w obecności inspektora 
nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy dokonuje wizualnej oceny przedłożonych dokumentów (protokoły odbiorów 
częściowych, atesty, certyfikaty zgodności, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności itp.).   
  • Wykonawca zobowiązany jest do uczestniczenia w odbiorze. W przypadku jego nieobecności, pomimo powiadomienia, 
nie wstrzymuje się czynności odbiorowych. W takim wypadku Wykonawca traci jednak prawo do zgłaszania zastrzeżeń i 
uwag co do treści protokołu. 
 • Z przeprowadzonych czynności odbiorowych sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia poczynione w 
trakcie odbioru i być podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego. Każda ze stron 
uczestnicząca w odbiorze otrzymuje egzemplarz protokołu odbioru.   
• Zauważone w trakcie odbioru robót usterki i braki (również w stosunku do kompletności wymaganych dokumentów) 
stwierdza się w wykazie stanowiącym załącznik do protokołu odbioru końcowego robót. Wykonawca nie może przy tym 
powoływać się na to, że poszczególne roboty były wykonane pod nadzorem inspektora nadzoru inwestorskiego. Może 
natomiast przedstawić dokumenty stwierdzające, ze wykonał roboty ściśle z pisemnym poleceniem inspektora nadzoru, jeśli 
w swoim czasie zgłosił zastrzeżenia co do treści odpowiedniego polecenia, a inspektor nadzoru inwestycyjnego ponownie 
potwierdził swoje polecenie.  
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• Usterki i braki, stwierdzone w czasie odbioru Wykonawca winien usunąć własnym kosztem  w terminie ustalonym w 
protokole odbioru. O usunięciu usterek Wykonawca zawiadamia inspektora nadzoru inwestycyjnego, z prośbą o dodatkowy 
odbiór zakwestionowanych robót. Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia usterek czynności odbioru uznane są za 
zakończone, co stanowi początek przebiegu okresu gwarancyjnego.  
• Niezastosowanie się Wykonawcy do obowiązku usunięcia usterek oraz braków w wyznaczonym terminie powoduje 
usunięcie ich przez Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy.  
• Jeżeli wady w czasie odbioru uniemożliwiają użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem, 
Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.  
-. Odbiór pogwarancyjny ostateczny 
 • Jest to ocena zachowania wymaganej jakości poszczególnych elementów robót w okresie gwarancyjnym oraz prac 
związanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.  
• Przed upływem terminu gwarancji Zamawiający zwołuje odbiór pogwarancyjny ostateczny, pisemnie powiadamiając o tym 
Wykonawcę. Polega ona na ocenie wizualnej robót w celu stwierdzenia usunięcia ewentualnych usterek powstałych na 
skutek wadliwego wykonania robót. 
 • Z przeprowadzanych czynności spisywany jest protokół na zasadach jak dla odbioru końcowego.  
- Dokumenty do odbioru końcowego Do odbioru częściowego i końcowego robót Wykonawca   zobowiązany jest 
przygotować następujące dokumenty:  
• dziennik budowy,  
• księga obmiaru, 
 • atesty, certyfikaty zgodności, aprobaty techniczne,   
- Sposób rozliczenia robót : 
• Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych w umowie. 
• Roboty dodatkowe zaakceptowane na podstawie protokołów „konieczności” rozliczane są na podstawie wykonanych 
faktycznie robót i ceny jednostkowej dla poszczególnych robót w kosztorysie.  
• Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania składające się na jej wykonanie. 
 • Cena jednostkowa obejmować będzie: - robociznę bezpośrednią, - wartość materiałów wraz z kosztami ich zakupu,  
 - wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzętu na teren   budowy i z powrotem, montażu i 
demontażu na stanowisku pracy itp.) - koszty pośrednie w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 
koszty   urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, koszty dotyczące oznakowania robót, wydatki    dotyczące BHP, usługi 
obce na rzecz budowy, ubezpieczenia oraz koszty zarządu   przedsiębiorstwa Wykonawcy, - zysk kalkulacyjny zawierający 
ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków   mogących wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie 
gwarancyjnym - podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
• Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.   
1.1.16. Przepisy związane  
• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. z 2003r Nr207 poz. 2016 – wraz ze zmianami). 
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki 
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.  
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 czerwca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu robót budowlanych, 
stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
 • Rozporządzanie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków 
bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest.  
• Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.132 z 1996r. poz.662–ze zmianami). 
 
1.2. Przedmiot specyfikacji i zakres robót instalacyjnych. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania techniczne związane z wykonaniem robót elektrycznych oraz  ogólne 
zasady organizacji pracy na budowie, transportu, przyjmowania i składowania materiałów na budowie, założeń 
kalkulacyjnych, kontroli zużycia środków produkcji, warunków obmiaru, koordynacji robót instalacyjnych z innymi rodzajami 
robót w trakcie ich wykonywania i przekazanie wykonanych instalacji do eksploatacji. 
Zakres robót: 
- złącze rozdzielcze  ZP-0.4kV  na zewnątrz i  tablica  T1-0,4kV w pom. 0.15 -parter 
- tablica Tk-0,4kV dla potrzeb instalacji wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania-parter pom. 0.10  
- instalacja awaryjnego oświetlenia dróg ewakuacyjnych o czasie podtrzymania 1h 
- instalacja oświetlenia ogólnego w obiekcie i  zewnętrze przy wejściach i na elewacji budynku. 
- instalacja gniazd wtykowych 230V i siły 400/230V  
- Instalacje niskopradowe ( komputerowa, telefoniczna  , TV-SAT ,instalacja CCTV  ) 
- instalacja ochrony przeciwprzepięciowej 
- instalacja ochrony przed dotykiem pośrednim 
Zakres robót instalacyjnych w budynku w kolejności technologicznej wykonywania jest następujący:  
- kucie bruzd pod przewody kabelkowe 
- układanie przewodów pod tynkiem i w sufitach oidwieszanych 
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- zaprawianie bruzd 
- montaż tablic i rozdzielnio elektrycznych 
- montaż opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego oraz elementów systemu oddymiania 
- podłączenie osprzętu, aparatów i urządzeń technologiczny 
- pomiary i badania instalacji elektrycznych 
- odbiory robót 
1.3. Wyszczególnienie robót towarzyszących i tymczasowych. 
1.3.1. Wykonanie przebić i przekuć przez ściany i stropy. 
1.3.2. Wykonanie korytek kablowych w suficie podwieszanym 
1.4. Nazwy i kody grup, klas i kategorii robót (wg wspólnego słownika zamówień CPV). 
- Instalacje elektryczne wewnętrzne – 45310000-3 
- Montaż tablic rozdzielczych – 45317300-5 
- Montaż przewodów – 45311100-1 
- Instalacyjne roboty elektryczne 4535100-9 
- Montaż osprzętu 45315100-9 
- Instalacje p. poż. i systemy alarmowe – 453121008-8 
1.5. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi przepisami. 
 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW.  
2.1. Ogólne wymagania. 
1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów stosowanych w instalacjach elektrycznych zawarte są w publikacji „Warunki 
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, cz. D: Roboty instalacyjne, zeszyt 2: Instalacje elektryczne i 
piorunochronne w budynkach użyteczności publicznej." 
2. Należy stosować wyroby posiadające stosowne certyfikaty zgodności i aprobaty techniczne lub deklaracje zgodności. 
3. Parametry techniczne materiałów i wyrobów powinny być zgodne z wymogami podanymi w projekcie budowlano-
wykonawczym i powinny odpowiadać wymaganiom obowiązujących norm i przepisów. Materiały i wyroby o zbliżonych, lecz 
nie o identycznych parametrach jak w projekcie lub kosztorysie można zastosować na budowie wyłącznie za zgodą 
projektanta i Inwestora 
 

2.2. Przewody elektryczne i okablowania strukturalnego. 
Przewody i kable elektroenergetyczne do układania na stałe, z żyłami miedzianymi jedno-lub wielodrutowymi, o izolacji z 
polietylenu usieciowanego  i powłoce bezhalogenowej, okrągłe oraz płaskie trzy- i pięciożyłowe.  
Żyła: miedziana jednodrutowa (D) 
Izolacja : polietylen usieciowany 
Powłoka: bezhalogenowa 
Barwy izolacji: 3-żyłowe: zielono-żółta, niebieska i czarna 4-żyłowe: zielono-żółta, niebieska, czarna i brązowa 
5-żyłowe: zielono-żółta, niebieska, czarna, brązowa i czarna lub brązowa Zastosowanie: do układania na stałe w 
urządzeniach elektroenergetycznych, w pomieszczeniach suchych i wilgotnych, na tynku i pod tynkiem 
 - przewody o żyłach miedzianych jednodrutowych D 
Kabel: np.N2XH-J-  z żyłą ochronną zielono-żółtej 
maks. temp. pracy: 70°C 
przewód                 NHXMH-J-  z żyłą ochronną zielono-żółtej 
oraz przewód: EL-Instal HP750-  z żyłą ochronną zielono-żółtej 
maks. temp. pracy: 70°C 
Do prowadzenia instalacji kablem niepalnym  np.HDGs (sterowanie urządzeniami zewnętrznymi, wykonawczymi) należy 
zastosować metalowe rurki, uchwyty i kołki. Przewody przechodzące przez ścianę lub stropy należy prowadzić w osłonach 
rurkowych (przepustach). Przepusty w ścianach i stropach należy wykonać w klasie odporności ogniowej odpowiadającej 
klasie elementów budowlanych, przez które przechodzą. Wszystkie przewody należy prowadzić w odległości, co najmniej 0,3 
m od instalacji energetycznej. Przejścia przez ściany i stropy należy wykonać w rurkach. W instalacji niedopuszczalne są 
połączenia żył przewodów przez skręcanie. Metalowe korytka i rurki uziemić. 

 

2.3. Oprawy oświetleniowe. 
 
Stosować oprawy oświetleniowe wg projektu. Zastosowanie innych opraw, o parametrach i jakości nie gorszych niż w 
projekcie, możliwe jest po wykonaniu ponownych obliczeń natężenia oświetlenia oraz po uzyskaniu zgody Inwestora 
1 - Oprawa LED świetlówkowa 1x30W, K=4000, ~4000lm, IP54 (IP66), moduł awaryjny Aw- 1h- praca” na jasno” ,  
          certyfikat CNBOP 
2 - Oprawa LED do sufitów podwieszanych ,wym. 600x600x45, 36-40W, K=4000, 4320lm,  IP40 
3 -  Oprawa Led ( plafoniera) do sufitów podwieszanych  ~19W 4000K ,2090lm, IP54 
4AW - Oprawa Led ( plafoniera ) do sufitów podwieszanych  ~19W 4000K ,2090lm, IP54 + moduł awaryjny Aw- 1h- „praca na 
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          jasno” certyfikat CNBOP 

5CR -  Oprawa zewnętrzna wymienne źródło LED ~12-17W, min IP54 ( z czujnikiem ruchu lub ustalenia przez użytkownika) 
5  -   Oprawa zewnętrzna wymienne źródło LED ~12-17W, min IP54  
6  -   Oprawa podszafkowa LED 13Wz wyłącznikiem, IP44 (54) 
7 AW1 - Oprawa awaryjna AWEXLVPO_E-385lm 
8 – Oprawa ewakuacyjna Safe LEDI ,1W z modułem awaryjnym 1h jednostronna 
9 – Oprawa ewakuacyjna Safe LEDI ,1W z modułem awaryjnym 1h dwustronna 
10 – Oprawa ewakuacyjna Safe LED( +grzałka) ,3W z modułem awaryjnym 2h, IP66 
11 – Oprawa LED + czujnik  zmierzchu,  nr lokalu, IP66\ 
12 – Oprawa z wymiennym źródłem światła LED~12-17W na słupku oświetleniowym h~0.8 -1,0m. 550lm, IP54 (IP66) 
12 – Oprawa parkowa z wymiennym źródłem światła LED~25-40W ze słupkiem oświetleniowym h~2.5 -3,0m, IP54 (IP66) 
  Uwaga: Oprawy zewnętrzne nr 5,12 i 13 o tym samym wzorze po ustaleniu z użytkownikiem obiektu. 
 

2.4. Rozdzielnice elektryczne 
W projektowanym złączu  ZP-0,4kV projektuje się wyłącznik główny budynku  3P, 160/250  z wyzwalaczem podnapięciowym  
230V , który sprawować będzie wspólnie z przyciskiem P.poż funkcję wyłącznika p.poż budynku.  
Projektowana  rozdzielnica główna T1 -04kV,  przedstawiono  na rys. E-6.1 i E-6.2  zasila obwody siłowe 400/230V, 
oświetleniowe , gniazd wtyczkowych , tablice: kotłowni Tk-0,4kV, tablice TV-SAT, tablicę CCTV (kamer zewnętrznych).  
Projektowane złącze ZP-0,4kV  jest w obudowie termoutwardzalnej z fundamentem, natomiast tablice T1-0,4kV, Tk-0,4kV ,  
montować we wnękach, zamocować w sposób trwały przez obsadzenie na kotwach, drzwiczki tablic zlicować z powierzchnią 
tynku lub zabudowy. Tablice są rozwiązaniami systemowymi modułowymi. Minimalny odstęp pomiędzy szynami TH35-15cm. 
Aparatura modułowa osłonięta od frontu maskownicami. Zabezpieczenia poszczególnych obwodów należy opisać w sposób 
trwały, jednoznaczny i czytelny. Tablice wykonać jako podtynkowe, w II klasie ochronności. 
Schematy ideowe oraz wyposażenie tablic rozdzielczych wg projektu. 

Wszystkie tablice należy zaopatrzyć w schematy strukturalne z opisami obwodów i wartościami zabezpieczeń. 
 

2.5. Osprzęt łącznikowy i gniazda wtyczkowe. 
- puszki odgałęźne z tworzywa sztucznego fi80 podtynkowe 
- puszki instalacyjne fi 60,podtynkowe, 

- łączniki instalacyjne 16A -230VAC podtynkowe standard podwyższony, 
- gniazda wtyczkowe 3-biegunowe 16A/N+PE-230VAC podtynkowe pojedyncze i podwójne IP20,  standard podwyższony, 
- gniazda wtyczkowe 3-biegunowe 16A/N+PE-230VAC podtynkowe pojedyncze i podwójne z przesłonami zabezpiecza-  
  jącymi IP20,  standard podwyższony,( pomieszczenia pobytu dzieci) 
- gniazda wtyczkowe 3-biegunowe 16A/N+PE-230VAC podtynkowe pojedyncze i  podwójne IP44,  standard podwyższony, 
 

2.6 .Instalacja niskoprądowa. 
Dla instalacji niskoprądowych  przewidziano  tablice teleinformatyczne CCTV ,  gdzie zamontowany będzie router 
umożliwiający połączenie z internetem, siecią telefoniczną oraz instalacja monitoringu. 
 Z tablicy CCTV wyprowadzone będą przewody UTP kat. 6 do gniazd RJ45,R12, kamer KZ-1 do Kz-9, oraz TV SAT. 

- INSTALACJA  TELEFONICZNA. 
Instalację telefoniczną zasilić (ze słupa telefonicznego kablem typu XzYTKMXwpn 5x4x0.8 lub studzienki telefonicznej)  do 
tablicy CCTV ( zabudowanej w pom. dyrekcji nr 0.17), a następnie należy prowadzić kablem  transmisyjnym kat.6e typ 
F/UTP    w rurkach  bezhalogenowych nierozprzestrzeniających płomienia fi 18-20 do gniazd telefonicznych  w pom.0.02, 
0.11, 0.12 oznaczenie „T1 ”. Podłączenia przewodów  dokona firma telekomunikacyjna. 
- INSTALACJA  KOMPUTEROWA. 
Stanowisko komputerowe K1 w pom. 0.17 lub dodatkowe K2, K3 i K4 w wybranych przez inwestora pomieszczeniach (0.02 
,0.11, 0.12) wyposażyć w dwa gniazda ( zabudować  gniazda informatyczne RJ45, DATA  na wysokości ~30 do 90cm. Do 
stanowisk komputerowych prowadzić  kable transmisyjne kat.6 typ F/UTP LSZH 4 parowy w rurce bezhalogenowej fi18 
.Gniazda HDMI zabudować w pomieszczeniach 0.02, 0.11, 0,12 na suficie np. nr 1/01b i połączyć z gniazdem 1/01a, 
podobnie wykonać połączenie gniazda 1/02a- 1/02b oraz 1/03-IDF. 
- INSTALACJA TV-SAT 
Na elewacji południowej lub na dachu należy wykonać maszt antenowy mocowany do konstrukcji budynku w sposób 
zapewniający odpowiednia sztywność. Zaprojektowano instalację TV-SAT dystrybującą sygnał satelitarny do 4 gniazd . 
Umożliwia odbiór w gnieździe telewizyjnym sygnału z telewizji naziemnej oraz sygnału z telewizji satelitarnej. Dzięki 
zastosowaniu konwertera oraz multiswitcha możliwe jest doprowadzenie zsumowanego sygnału SAT oraz DVB-T do 
każdego z czterech gniazd końcowych RTV/SAT .Połączenia wykonać przewodem koncentrycznym np.TRISET-113 
układanym w rurkach bezhalogenowych 20.pt. i na drabince kablowej pod sufitem. 
 
2.6.2  Prowadzenie okablowania szkieletowego (pionowego). 
Trasy kablowe należy zbudować z elementów trwałych pozwalających na zachowanie odpowiednich promieni gięcia wiązek 
kablowych na zakrętach. Wartości minimalne promieni gięcia kabli są podane w kartach katalogowych kabli danego 
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producenta. Rozmiary (pojemność) kanałów kablowych należy dobierać w zależności od maksymalnej liczby kabli 
projektowanych w danym miejscu instalacji. Należy przyjąć zapas 20% na potrzeby ewentualnej rozbudowy systemu. 
2.6.3  Okablowanie poziome 
Zadaniem instalacji teleinformatycznej jest zapewnienie transmisji danych poprzez okablowanie Klasy E / Kategorii 6. 
Projektowane okablowanie strukturalne obejmuje 5 nieekranowane tory logiczne kat.6 rozmieszczone w budynku.  
2.6.4  Medium transmisyjne miedziane. 
Ze względu na przyjęte wymiary przepustów kablowych oraz zaprojektowane trakty prowadzenia kabli i związane z tym 
prześwity, wymagane jest zastosowanie medium transmisyjnego o maksymalnej średnicy zewnętrznej 6,5mm. Nie 
dopuszcza się kabli o większej średnicy zewnętrznej. Kabel ten ma spełniać wymagania stawiane komponentom Kategorii 6 
przez obowiązujące specyfikacje norm, równocześnie zapewniając pełną zgodność z niższymi kategoriami okablowania.  
 

WYMAGANE PARAMETRY KABLA TELEINFORMATYCZNEGO 

Opis konstrukcji: 

Opis: Kabel U/UTP Kat.6 250MHz 

Zgodność z 
normami: 

ISO/IEC 11801:2002 wyd.II, ISO/IEC 61156-5:2002, EN 50173-1:2007, EN 
50288-3-1 EIA/TIA-854, palność: klasa C wg. IEC 60332-3 

Średnica przewodnika: drut 23 AWG (Ø 0,574mm) 

Średnica zewnętrz. 
kabla 

6,3 ± 0,2 mm 

Osłona zewnętrzna: LSZH, kolor biały 

Minimal. promień gięcia 45 mm 

Waga 50 kg/km 

Temperatura pracy -20ºC do +70ºC 

Temperat. instalacji -5ºC do +50ºC 

Tabela 1. Specyfikacja kabla U/UTP kat. 6 użytego w projekcie 
 

 

Rys. 4 Przekrój kabla U/UTP 250MHz, kat.6 

Charakterystyka elektryczna – wartości typowe: 

Pasmo przenoszenia (robocze) 250MHz 

Pasmo przenoszenia (zakres max.) 300MHz 

Vp 71% 

Tłumienie: 32dB/100m przy 250MHz; 35dB przy 300MHz 

NEXT: Min.40,8dB przy 250MHz; typ.60dB przy 300MHz 

PSNEXT: 41,3dB przy 250MHz 

RL: Min.18,0dB przy 250MHz; typ.28dB przy 300MHz 

ACR: 25dB przy 300MHz;  

Rezystancja pętli stałoprądowej 16,5Ω / 100m 
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Opóźnienie propagacji 420ns / 100m 

Różnica opóźnienia propagacji ≤25ns / 100m 

Pojemność wzajemna 4,4 nF max. /100m 

Rezystancja izolacji 5 GOhm min. /km 

Rezystancja przewodnika 19 Ohm max. /100m 

Tabela 2. Charakterystyki transmisyjne kabla użytego w projekcie 

 

 
2.7. Instalacja zasilania urządzeń grzewczych i wentylacyjnych.  
W pomieszczeniu nr 0.15 przedszkola zabudowano rozdzielnie główną T1-0,4kV, z której zasilono kablem N2XH-JRE 5x16 
rozdzielnię Tk-0,4kV dla potrzeb urządzeń wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania wg. rysunku E-7. 
Centrala wentylacyjna -nawiewna N1W1 zabudowana na dachu budynku  zasilana jest z tablicy kotłowej Tk obw. Tk/7-1  
kablem bez halogenowym 1kV, N2XH-JRE 5x6. Sterowanie układem nawiewnym i wywiewnym z programatora czasowego 
tygodniowego oraz automatyki dostarczonej wraz z centralą tego samego producenta. 
Pomieszczenie szatni wyposażone będzie w wentylację mechaniczną nawiewną zapewnioną z centrali wentylacyjnej N1W1 
oraz wywiewną za pomocą wentylatora wywiewnego W4 współpracującego z centralą . Wentylator zabudowane na dachu 
zasilany kablem N2XH-JRE 3x1,5 z rozdzielni Tk/7-3. 
Sterowanie układami wywiewnymi z programatora czasowego tygodniowego. 
Sale pobytu, pomieszczenie socjalne oraz biuro będą wyposażone w wentylację nawiewno-wywiewną z odzyskiem ciepła z 
centrali wentylacyjnej N1W1 i sterowanie układem nawiewnym i wywiewnym z programatora czasowego tygodniowego. 
Pomieszczenia 0.06 i 0.07 mają wentylację mechaniczną nawiewną oraz wywiewną. Napływ powietrza do pomieszczeń 
odbywać się będzie za pomocą kompaktowej centrali nawiewnej N2W2 podwieszanej ( zabudowa w pom. 0.10 ). 
Nagrzewnica elektryczna  zasilana z rozdzielni Tk-04kV kablem bez halogenowym 3x4 obw. nr Tk/4. 
 Do zasilania jednostek  chłodniczych Multi Split nr 1, 2, 3  zabudowanych na dachu budynku wykorzystano kable N2XH-JRE 
3x4 zasilane z rozdzielni  obwody: Tk/2-1, Tk/5-1, Tk/6-1. 
 Przy przejściu kabla przez dach zastosować uszczelniony przepust kablowy dachowy. 
Dla  zasilania i sterowania węzła cieplnego przedszkola zabudowano szafkę ELP-RWC , z są zasilane urządzenia węzła 
grzejnego  . W pomieszczeniu węzła  zabudowano  regulator Rg do sterowania urządzeniami grzewczymi  węzła . Regulator 
należy  zasilić  z  rozdzielni Tk/3-2 k przewodem HP7503G2,5żo, a szafkę RWC przewodem np. HP7505G2,5żo. 
Hydrofor dla instalacji p.poż. przedszkola zasilany jest kablem  ziemnym  5x2,5. Przy załączeniu przycisku P.poż.  
automatyka zasilania uruchomi hydrofor . 
 Rozprowadzenie instalacji automatyki z tablicy kotłowni Tk-0.4kV do urządzeń grzewczych i wentylacji z klimatyzacją oraz 
niezbędnej aparatury  współpracującej dostarczy i wykona dostawca urządzeń.  
Sterowanie jednostkami klimatyzacji  , sterowanie wentylatorów wykonać zgodnie z założeniami przedstawionymi w 
projekcie instalacji sanitarnych oraz zabudowę sterowników centrali uzgodnić z Inwestorem. 
Sterowanie jednostkami klimatyzacji  , sterowanie wentylatorów wykonać zgodnie z założeniami przedstawionymi w 
projekcie instalacji sanitarnych. 
2.7.1 Instalacja ogrzewania podgrzewaczy wpustu na dachu 
Ochrona przed zalodzeniem  rur spustowych na dachu polega  na zabudowie samoregulujących podgrzewaczy wpustu PG1 
do PG5. Zasilanie obwodów grzewczych podgrzewaczy wpustu nr T1/28 do  T1/32 wykonano z tablicy T1-04kV, kablem 
bezhalogenowym750V, 3x1,5żo.      
 

2.8  Instalacja odgromowa . 
Opracowanie obejmuje wykonanie instalacje odgromową urządzeń LPS budynku przedstawioną na rys.nr E-4 
 Projekt obejmuje wykonanie instalacji dla:  
 - zwodów poziomych niskich, 
- przewodów  odprowadzających , 
- połączeń wyrównawczych EB 

     Urządzenie LPS dla budynku żłobka w części zewnętrznej (uziom) pracuje w układzie B. 
Urządzenie LPS dla budynku – w części zewnętrznej (uziom) pracuje w układzie B. Instalację odgromową LPS należy 

wykonać jako sieć zwodów poziomych przewodem DFe/Zn8. Uchwyty wsporcze należy mocować w odległości  około ~0,8-
1,0m na dachu zastosować uchwyty dachowe klejone np. KF,  mocowane za pomocą pasków wym. 90x300mm z materiałów 
pokrycia dachowego wg. zaleceń producenta danego pokrycia. Połączenia przewodów zwodów poziomych z metalowym 
pokryciem  attyki ( która spełnia role zwodu poziomego) należy zastosować mostki elastyczne i sztywne. 
Wszystkie części metalowe należy połączyć z uziomami poziomymi jak najkrótszą drogą. Przewody odprowadzające należy 

prowadzić możliwie najkrótszą drogą do uziomu LPS, wykonać drutem stalowym ocynkowanym Fe/Zn8 mocować  

uchwytami Każdy przewód odprowadzający Fe/Zn8   łączyć z prętem o   w złączu kontrolno-pomiarowym zabudowanym w 
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studzience probierczej w ziemi ( lub zabudować złącze na wysokości 1,8m i osłonić przed uszkodzeniami mechanicznymi do 
wysokości 1,5m nad i 0,2m pod powierzchnią ziemi osłonami stalowymi.  Konstrukcje metalowe w obrębie budynku oraz na 
jego ścianach zewnętrznych należy połączyć z przewodami odprowadzającymi uziomu. W części podziemnej LPS  
zaprojektowanej instalacji zastosowano  uziom otokowy z bednarki Fe/Zn 30x4 ułożona na głębokości 0,8m, w odległości 
minimum 1,0m od zewnętrznej ściany budynku. Wartość rezystancji uziemienia nie może być większa niż 10 Ω).    
Wszystkie części metalowe - konstrukcje, znajdujące się w obrębie budynku należy przyłączyć do LPS ( szynę połączeń 
wyrównawczych, przewód neutralny złącza kablowego i.tp.) 
 

3.0 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
3.1 pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy robotach powinny odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom 

co do ich jakości i wytrzymałości. 
1. Maszyny, urządzenia i sprzęt zmechanizowany Urządzenia powinny mieć ustalone parametry techniczne i powinny być 
ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem. 
2. Należy uniemożliwić dostęp do maszyn i urządzeń na miejscu prowadzenia robót osobom nieupoważnionym do obsługi. 

Używane na budowie maszyny i urządzenia można uruchamiać dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i 
działania. Należy je zabezpieczyć przed możliwością uruchomienia przez osoby  
Niepowołane. 
3. Urządzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy robotach powinny odpowiadać ogólnie przyjętym 
wymaganiom co do ich jakości i wytrzymałości. 
4. Maszyny, urządzenia i sprzęt zmechanizowany powinny mieć ustalone parametry techniczne i powinny być ustawione 
zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem. 
5. Należy uniemożliwić dostęp do maszyn i urządzeń na miejscu prowadzenia robót osobom nieupoważnionym do obsługi. 
6. Używane na budowie maszyny i urządzenia można uruchamiać dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i 
działania. Należy je zabezpieczyć przed możliwością uruchomienia przez osoby niepowołane. 

7. Przekroczenie warunków technicznych określonych przez producenta jest zabronione. 
 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU. 
1. Środki i urządzenia Transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów, 
elementów, urządzeń itp. niezbędnych do wykonania robót. 
2. W czasie transportu należy zabezpieczyć przemieszczane przedmioty w sposób zapobiegający ich uszkodzeniu. 
3. Podczas transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania materiałów i urządzeń należy przestrzegać 
zaleceń wytwórców. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT. 

5.1. Wymagania ogólne. 
1. Roboty winny być wykonywane zgodnie z przepisami i zasadami obowiązującymi w tym zakresie, a w szczególności z 
aktualnymi normami oraz niniejszą specyfikacją techniczną. 
2. Normy zużycia materiałów przewidują zastosowanie materiałów odpowiadających wymaganiom jakościowym , określonym 
w branżowych normach. 
3.Nakłady pracy sprzętu uwzględniają zastosowanie pełnosprawnego sprzętu i maszyn oraz środków transportu 
technologicznego, właściwych dla danego rodzaju robót, a także wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania 
na budowie. 
4. Nakłady są wyliczone i ustalone dla robót wykonywanych w przeciętnych warunkach, umożliwiających 
dowóz i składowanie materiałów na stanowiskach przy obiektowych. 
5. W nakładach uwzględniono całość procesów technologicznych, przy założeniu właściwej organizacji i technologii 
wykonywania robót oraz przy uwzględnieniu wszystkich czynności i nakładów niezbędnych do wykonania elementów lub 
robót. 
6. Nakłady robocizny obejmują oprócz czynności podstawowych również następujące roboty i czynności: 
- transport technologiczny sprzętu, materiałów, wyrobów i narzędzi ze składowiska przy obiektowego do miejsca 
wbudowania 
− dokonanie kontroli stanu jakości materiałów 
− przemieszczanie sprzętu w obrębie stanowiska roboczego 
− montaż, demontaż i przestawianie rusztowań dla prac wykonywanych na wys. do 4 m 

− wykonywanie nie wymienionych w wyszczególnieniach robót i czynności pomocniczych - obsługę sprzętu  nie 
posiadającego obsługi etatowej - usuwanie wad i usterek zawinionych przez wykonawcę 

− udział brygadzisty w przeprowadzaniu wewnętrznego obmiaru i odbioru robót 
7. Rodzaj, typ oraz wymagania techniczne materiałów należy przyjmować z dokumentacji projektowej. 
8. Nakłady zużycia materiałów należy uzupełnić o nakłady na materiały pomocnicze. W zależności od potrzeb do 
materiałów pomocniczych zaliczono przykładowo: cement, drut aluminiowy i elektrody do spawania, farby, gips, kit 
uszczelniający, kleje, kołki rozporowe i wstrzeliwane z nabojem, lepik asfaltowy, nakrętki, deski, papier ścierny, podkładki 
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okrągłe i sprężynujące, proszek do spawania aluminium, rozpuszczalnik do farb, śruby, taśmę izolacyjną, wkręty do 
drewna, wazelinę techniczną koszulki igielitowe, klamerki, uchwyty do mocowania przewodów, itp. 
9. Nakłady są wyliczone i ustalone dla robót wykonywanych w przeciętnych warunkach, umożliwiających dowóz i składowanie 
materiałów na stanowiskach przy obiektowych. 
10.Nakłady rzeczowe robocizny dotyczą elementów i robót wykonywanych w budynkach do 5 kondygnacji, oraz budowlach 
naziemnych W nakładach uwzględniono całość procesów technologicznych, przy  właściwej organizacji i technologii wyko-
nywania robót oraz przy uwzględnieniu wszystkich czynności i nakładów niezbędnych do wykonania elementów lub robót. 
11.Nakłady robocizny obejmują oprócz czynności podstawowych również następujące roboty i czynności: 
- transport technologiczny sprzętu, materiałów, wyrobów i narzędzi ze składowiska przy obiektowego do miejsca wbudo- 
wania. 
Wymagania dodatkowe: 
1. Należy zapewnić równomierne obciążenie faz linii zasilających oraz  przyłączenie odbiorów jednofazowych. 
2. Tablice z aparatami zabezpieczającymi należy sytuować w taki sposób, aby zapewnić łatwy dostęp i zabezpieczenie 
przed dostępem niepowołanych osób. 
3. Mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtyczkowych powinno zapewniać wytrzymałość na wyciąganie wtyczki z 
gniazda. 
4. Gniazda wtyczkowe i wyłączniki należy instalować w sposób niekolidujący z wyposażeniem pomieszczania. 
5. Położenie wyłączników klawiszowych należy przyjmować takie, aby w całym obiekcie było jednakowe. 
6. Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym należy instalować w takim położeniu, aby styk ten    występował 
u góry. 
7. Przewody do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych należy podłączyć w taki sposób, aby przewód fazowy dochodził    do 
lewego bieguna, a przewód neutralny do prawego bieguna. 

5.2. Trasowanie. 
1. Trasowanie należy wykonać uwzględniając konstrukcję budynku oraz zapewnić bezkolizyjność z innymi  instalacjami. 

2. Trasa instalacji podtynkowej powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji i remontu. 
3. Trasa winna przebiegać w liniach poziomych i pionowych:- 
         -dla tras poziomych (o szerokości 30 cm): 

SH-g: 30cm pod gotową powierzchnią sufitu w pomieszczeniach (15 - 45 cm) 
SH-d: 30 cm powyżej gotowej powierzchni podłogi (15 - 45 cm) 
SH-s: 100 cm powyżej gotowej powierzchni podłogi (90 - 120 cm) 

          - dla tras pionowych (o szerokości 20 cm): 
SP-o/d: 10-30 cm od skraju ościeżnic okien/drzwi 
SP-k: 10-30 cm od linii zbiegu ścian w kącie 

4. Trasy instalacji i korytek instalacyjnych winny być skoordynowane z trasami innych instalacji: c.o., gazowej, 
wodociągowej i kanalizacyjnej. 
5.3. Kucie i zaprawianie bruzd. Układanie listew . 
1. Zabrania się wykonywania bruzd w cienkich ścianach działowych w sposób osłabiający ich konstrukcję. 
2. Zabrania się kucia bruzd, przebić i przepustów w betonowych elementach konstrukcyjno-budowlanych. 
3. Bruzdy wykuwać mechanicznie. 

4. Listwy elektroinstalacyjne przewidziane do ułożenia w nich Instalacji elektrycznych, powinny być zamocowane do 
podłoża (ścian, stropów, elementów konstrukcji budynku itp.) w sposób trwały, uwzględniający rodzaj instalacji, warunki 
lokalne i technologiczne w jakich dana instalacja będzie pracować. 
5.4. Układanie i mocowanie przewodów. 
1. Instalacje podtynkowe należy wykonywać przewodami wielożyłowymi płaskimi. 
2. Przewody wprowadzane do puszek powinny mieć nadwyżkę długości niezbędną do wykonania połączeń. 
3. Zagięcia i łuki w płaszczyźnie przewodu powinny być łagodne. 
4. Podłoże do układania na nim przewodów powinno być gładkie. 
5. Przewody należy mocować do podłoża za pomocą klamerek. 
6. Mocowanie klamerkami należy wykonywać w odstępach około 50 cm, wbijając je tak, aby nie uszkodzić  żył przewodu. 

7. Do puszek należy wprowadzać tylko te przewody, które wymagają łączenia w puszce. Pozostałe przewody należy  

         prowadzić obok puszki. 

8. Przed tynkowaniem końce przewodów należy zwinąć w luźny krążek i włożyć do puszek, a puszki zakryć   

          pokrywami lub w inny sposób zabezpieczyć je przed zatynkowaniem. 
9. Zabrania się układania przewodów bezpośrednio w betonie, w warstwie wyrównawczej podłogi, w złączach płyt  
         itp. bez stosowania osłon w postaci rur. 

10. Przy układaniu przewodów w ścianach g-k należy stosować osłony z rur przy przejściu przewodów przez wsporniki  

          montażowe. 

11. Przewody niepalne (do wyłączników p.poż. oraz do systemu oddymiania) należy układać na certyfikowanych  

         uchwytach E90, pod tynkiem. Uchwyty należy mocować do ścian i stropów. 

5.5. Montaż sprzętu i osprzętu. 
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1. Stosować osprzęt instalacyjny wg p. 2.5. 
2. Osprzęt instalacyjny należy mocować o podłoża w sposób trwały zapewniający mocne i bezpieczne jego osadzanie w 
ślepych otworach na zaprawie gipsowej. 
3. Łączniki i gniazda montować na wysokościach podanych w projekcie. 
4. Gniazda wtyczkowe, łączniki i wypusty przyłączeniowe, które muszą być umieszczone poza zalecanymi strefami  

   instalowania powinny być zasilane liniami biegnącymi prostopadle do najbliżej położonej poziomej strefy instalacyjnej. 
5.6. Łączenie przewodów. 
1. Łączenia przewodów należy wykonywać w aparatach, w osprzęcie instalacyjnym i w puszkach rozgałęźnych.  
2. Nie wolno stosować połączeń skręcanych w tynku. 
3. Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia. 
4. Do danego zacisku należy przyłączać przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest 
       przystosowany. 
5. W przypadku stosowania zacisków, do których przewody są przyłączane za pomocą oczek, pomiędzy oczkiem a  
      nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki metalowe, zabezpieczone przed korozją w  
       sposób umożliwiający przepływ prądu. 
6. Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie. 
7. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych.  
      W przypadku stosowania żył ocynkowanych proces oczyszczenia nie powinien uszkodzić warstwy cyny. 
8. Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny być zakończone zaprasowanymi  
      tulejkami lub ocynowane. 
5.7. Przyłączanie odbiorników. 
1. Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone. Samo połączenie musi  
      być wykonane w sposób pewny pod względem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem  
      siły docisku i korozją. 
2. W miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzone do odbiorników muszą być  
      chronione rurami osłonowymi z PCV. 
3. Przejścia przewodów przez dach należy wykonać w rurkach i uszczelnić. 
5.8. Montaż opraw oświetleniowych. 
1. Montaż opraw oświetleniowych obejmuje następujące czynności: 
- wyznaczenie miejsca zawieszenia, przykręcenia 
- przygotowanie podłoża do zamocowania oprawy 
- rozpakowanie oprawy 
- oczyszczenie oprawy 

− otwarcie oprawy 
- obcięcie i zarobienie końców przewodów 
- wyposażenie oprawy w źródła światła, zapłonniki i sprawdzenie przed zamontowaniem – zabudowa oprawy 
− podłączenie przewodów 
− uzupełnienie oprawy w odbłyśniki, osłony, siatki i klosze 
− zamknięcie oprawy 
2. Przewody opraw oświetleniowych należy łączyć z przewodami wypustów za pomocą złączek śrubowych. 

3. Oświetlenie zaprojektowano w oparciu o oprawy z kloszem z elektronicznym układem zapłonowym EVG, w piwnicach 
dodatkowo o stopniu ochrony lP65. W oprawach stosować świetlówki o stopniu oddawania barw 840. 

4. Istniejące oprawy oświetlenia zewnętrznego na rogach budynku (4 szt.) należy zdemontować. Nad wszystkimi 
wyjściami ewakuacyjnymi zamontować oprawy z modułem awaryjnym 1,5h z autotestem. 

5.9. Ochrona przepięciowa klasy B+C. 
W tablicy T1-0,4kV  należy zainstalować ochronniki przepięciowe jako podstawową ochronę przed przepięciami 
łączeniowymi, awariami w sieci elektroenergetycznej oraz przepięciami atmosferycznymi (kl. B+C). 
Ze względu na zastosowanie ochronników uziemienie szyny PE w tablicy głównej powinno być mniejsze od 10 Om. 
5.10. INSTALACJA OCHRONY ODGROMOWEJ. 
1. Zwody poziome niskie nieizolowane - drut stalowy ocynkowany o8mm montowany w systemie naciągowym  
          oraz na uchwytach klejonych. 
2. Zwody poziome nieizolowane powinny być układane przy zachowaniu odstępów od powierzchni dachu co najmniej  
          2 cm na dachach o pokryciach niepalnych i trudno zapalnych, 
3. Układ i lokalizacja zwodów powinny być zgodne z dokumentacją zwody niskie powinny stanowić sieć, której  
         krańcowe przewody muszą przebiegać wzdłuż krawędzi dachu 
4. Zwody należy prowadzić bez ostrych zagięć i załamań. Nad szczelinami dylatacyjnymi należy stosować kompensację. 
5. Przy zastosowaniu wsporników naruszających szczelność pokrycia dachowego po ich zamontowaniu należy    
         uszczelnić miejsca zainstalowania. 
6. Wszystkie wystające ponad dach elementy (kominy itp.), należy połączyć z siecią zwodów poziomych niskich. 
7. Przewody odprowadzające (drut stalowy ocynkowany o8mm) układać należy na zewnętrznych ścianach obiektu 
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          na wspornikach. 
8. Połączenia przewodów odprowadzających ze zwodami - śrubowe za pomocą złączek uniwersalnych. 
9. Połączenia przewodów odprowadzających z uziomami sztucznymi należy wykonać w sposób rozłączny za  
          pomocą zacisków probierczych. 
10. Znormalizowane zaciski probiercze powinny mieć co najmniej dwie śruby zaciskowe M6 lub jedną śrubę M10. 
          Należy je umieszczać w taki sposób, aby były łatwo dostępne na potrzeby okresowej konserwacji oraz podczas  
          pomiaru rezystancji uziomu. 
11. Do ochrony wentylatorów na dachu stosować iglice kominowe i maszty wolnostojące. 
5.11. Zabezpieczenia pożarowe — montaż uszczelnień p.poż. 
Przy przejściu instalacji przez ściany (stropy) oddzielenia pożarowego należy wykonać uszczelnienie o odporności ogniowej 
ściany (stropu). W/w prace powinna wykonywać firma posiadająca certyfikat wydany przez dostawcę systemu. 
Wykonane uszczelnienia zaopatrzyć w odpowiednie tabliczki z opisem. Wszelkie zastosowane urządzenia i materiały p.poż. 
muszą posiadać odpowiednie świadectwa i atesty techniczne. Do uszczelnień stosować materiały, które uzyskały certyfikaty na 
podstawie Dz. U. nr 55/98, póz. 362. Instalacje elektryczne spełniają wymagania p-poż. 
W tablicy zewnętrznej TP projektuje się wyłącznik główny budynku  3P, 160/250  z wyzwalaczem napięciowym  230V , który 
sprawować będzie wspólnie z przyciskiem P.poż funkcję wyłącznika p.poż budynku. Przycisk P.poż należy zabudować przy 
drzwiach głównych do budynku i połączyć je do wyłącznika głównego rozdzielni „TP” przewodem 4x1,5 mm2 
bezhalogenowym, 750V, PH90 w rurce stalowej . Rozmieszczenie przycisku pokazano na rzucie parteru rys. nr E-2, E-3 i 
schemacie ideowym rys nr E-5. 
5.12. Próby po montażowe. 
1. Po zakończeniu robót w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia technicznego 
sprawdzenia jakości wykonanych robót wraz z dokonaniem potrzebnych pomiarów i próbnym uruchomieniem 
poszczególnych instalacji itp. 
2. Wyniki prób montażowych powinny być ujęte w szczegółowych protokołach lub udokumentowane odpowiednim wpisem 
w dzienniku budowy (robót). Stanowią one podstawę odbioru robót oraz podstawę do stwierdzenia przygotowania do  
podjęcia prac rozruchowych. 
3. Zakres podstawowych prób montażowych 
a) sprawdzenie obwodów elektrycznych niskiego napięcia, w skład którego wchodzą: - określenie obwodu 
- oględziny instalacji 
s p r a w d z e n i e  s t a n u  p o ł ą c z e ń  w  p u s z k a c h  i  ł ą c z n i k a c h  o d ł ą c z e n i e  o d b i o r n i k ó w  -  p o m i a r  
c i ą g ł o ś c i  o b w o d u  w  t y m  d o d a t k o w y c h  p o ł ą c z e ń  w y r ó w n a w c z y c h  

− podłączenie odbiorników 
b) pomiary rezystancji izolacji instalacji, które należy wykonać dla każdego obwodu oddzielnie pomiędzy przewodami    
c) czynnymi /L1,L2,L3,PE,N/ oraz między przewodami czynnymi a ziemią (przewody PE należy traktować jako ziemię) 
d) pomiary ochrony przeciwporażeniowej obwodów z wył. różnicowoprądowymi: 

− sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próba działania wył. różnicowoprądowego 

d) pomiar rezystancji uziemienia 
e) pomiar natężenia oświetlenia 
f) przeprowadzenie prób działania systemu oddymiania poszczególnych klatek schodowych 
4. Pomiary rezystancji izolacji instalacji należy wykonać dla każdego obwodu oddzielnie od strony zasilania  
     miernikiem izolacji 500 V lub 1000 V. 
5. Po pozytywnym zakończeniu wszystkich badań i pomiarów objętych próbami montażowymi, należy załączyć instalację  
     pod napięcie i sprawdzić czy punkty świetlne są załączane zgodnie z założonym programem oraz czy w gniazdach  

     wtyczkowych przewody fazowe są dołączone do właściwych zacisków. 

6. Nakłady rzeczowe robocizny za "pierwszy pomiar" dla określonej grupy badań lub grupy urządzeń występują raz na 

     obiekcie. 
7. Nakłady rzeczowe na sprawdzenie "obwodu elektrycznego", uwzględniają badanie i sprawdzenie odcinka końcowego  
     instalacji elektrycznej, począwszy od ostatniego zabezpieczenia obwodu, łącznie z przyłączeniami pośrednimi w puszkach  
     rozdzielczych do zacisków odbiornika elektrycznego. 
8. Próba działania wyłącznika różnicowoprądowego testerem instalacji jest jednocześnie próbą ciągłości  
     przewodów ochronnych. 

9. Nakłady rzeczowe uwzględniają również sporządzenie protokołu z pomiarów i badań, zawierającego   

    wyniki pomiarów wraz z oceną. 

 

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ I ODBIOREM ROBÓT.  
Szczegółowy zakres kontroli i badań odbiorczych powinien być określony w umowie pomiędzy inwestorem i wykonawcą. 
6.1. Zasady kontroli jakości robót. 
1. Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość 
robót. 
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system 
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kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do wykonania robót. 
3. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w 
celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

4. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 

stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. 
5. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych.  
    W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
6. Wykonawca dostarczy do Inspektora Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 
procedury badań. 

7. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
6.2. Badania i pomiary. 
1. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
2. Stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
3. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi lnspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. 

Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji lnspektora Nadzoru. 
6.3.Protokóły pomiarów i nadzoru 
1. Wykonawca będzie przekazywać do lnspektora Nadzoru kopie raportów z wynikami badań. 
2. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane do lnspektora Nadzoru na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
6.4. Certyfikaty i deklaracje. 
1. lnspektor 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 
2. Aparaty i osprzęt muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami, 
wykonanych przez niego, badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę lnspektorowi 
Nadzoru. 
3. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
6.5. Dokumenty budowy. 
1. Dziennik budowy 
2. Pozostałe dokumenty budowy: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego 
b) protokoły przekazania terenu budowy 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne 
d) protokoły odbioru robót 
e) protokoły z narad i ustaleń 
f) korespondencja na budowie 
6.6. Przechowywanie dokumentów budowy. 

1. Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
2. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej     
prawem. 
3. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 
 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT.  
Obmiar robót obejmuje całość instalacji elektrycznych. Jednostką obmiarową jest komplet robót — ryczałt. 
 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT. 
8.1. Rodzaje odbiorów robót. 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 
b) odbiorowi częściowemu 
c) odbiorowi ostatecznemu 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
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2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
3. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

4. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiado-
mieniem lnspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
dokumentacją projektową ST i uprzednimi ustaleniami. 
 
 
 

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 lnspektor Nadzoru. 
8.4. Odbiór ostateczny robót. 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót. 
1. Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. 
2. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem 
do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie lnspektora Nadzoru. 
3. 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. 

4. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności lnspektora 
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i ST. 
5. 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. 

6. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych, robót uzupełniających lub robót wykończeniowych, 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
7. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu 
na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego. 
1. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego 
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
2. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: - dokumentację 
projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji 
umowy 

− s p e cy f i ka c je  t e ch n i cz ne  (p o d s t a wo w e  z  d o ku me n t ów  u mo w y  i  e w .  u zu p e ł n ia ją c e  l ub  
z a m ie nn e )  -  wy t y cz n e  i  us t a le n ia  t e ch n o l og i c zn e  -  d z i en n ik i  b u do w y  

− wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań, zgodnie z ST 

− deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST 
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. tymczasowe zasilanie rozdzielnicy budowlanej, czasowe 
uziemienia rusztowań itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń 
3. 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. 
4. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
5. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
8.5. Odbiór pogwarancyjny. 
1. Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
2. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w 
punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót". 
 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT. 
Podstawę płatności stanowi komplet wykonanych robót i pomiarów po montażowych jako ryczałt. 
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10. Dokumenty odniesienia 

10.1. Dokumentacja projektowa. 
1. Projekt Budowlany instalacji elektrycznych.  

10.2. Rozporządzenia. 

1. Ustawa Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r (Dz.U.Nr 106/100 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr 120/00 poz. 
1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229,Nr 129101 poz. 1439, Nr 154/01 
poz. 1800, Nr 80103 poz. 718). 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75/02 poz. 690, Nr 109/04 poz. 1156). 
3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 31 lipca 1998 r w sprawie systemów oceny 
zgodności deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i 
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U.Nr 113/92 poz. 728). 
4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r w sprawie aprobat i kryteriów 
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U.Nr 107/98 poz. 679, Nr 8102 poz. 71). 
5. Rozporządzenie Ministra lnfrastruktury 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 202/04 poz. 2072). 
6. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.08.2003 r w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 
rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
(Dz.U.Nr 169/2003, poz. 1650). 

7. Rozporządzenie Ministra lnfrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonania robot budowlanych (Dz.U.Nr 47/03 poz. 401). 
8. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i 
instalacjach energetycznych (Dz.U.Nr 80/1999, poz. 912). 
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UWAGA : 

Wszystkie nazwy własne elementów budowlanych, systemów, urządzeń i wyposażenia, zostały 

użyte w niniejszym opracowaniu w celu określenia odpowiedniego standardu wykonania i 

wyposażenia budynku. Dopuszcza się zastosowanie materiałów, technologii i systemów 

równoważnych. 

Pod pojęciem „materiał równoważny” rozumie się produkt: o parametrach i standardach 

jakościowych nie gorszych, takich samych bądź w stosunku do materiału oryginalnego 

(wzorcowego), w pełni kompatybilny z proponowaną technologią/systemem. 
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CZĘŚĆ I : WYMAGANIA OGÓLNE 
 

 

1.  WSTĘP 

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

 Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

zewnętrznych(przyłączy i instalacji) i wewnętrznych instalacji sanitarnych w zakresie: 

• przyłącza wody; 

• przyłącza kanalizacji sanitarnej; 

• przyłącza ciepłowniczego; 

• instalacji grzewczej; 

• instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej; 

• instalacji wentylacji, klimatyzacji; 

 

1.2.  Roboty towarzyszące i specjalne 

Na Wykonawcy spoczywa wykonanie świadczeń towarzyszących nawet, jeśli nie są one wymienione  

w umowie i przedmiarze robót (kosztorysie ofertowym). Należą do nich: 

• pomiary do rozliczenia robót wraz z dostarczeniem niezbędnych w tym celu urządzeń, 

• działania zgodne z warunkami bhp, 

• zapewnienie zaplecza socjalnego dla pracowników, 

• bezpieczne składowanie i wywóz materiałów rozbiórkowych i odpadowych, 

• ubezpieczenie robót do chwili ich odbioru i ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, 

• ustawienie, utrzymanie i usunięcie urządzeń do zabezpieczenia bezpiecznej komunikacji w rejonie 

prowadzenia robót, zarówno dla pracowników zatrudnionych na budowie, jak i osób 

odwiedzających budowę. 

 

1.3.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz wytycznymi i poleceniami wynikającymi z 

nadzoru autorskiego projektantów. Niniejszą specyfikację należy rozpatrywać razem ze specyfikacją 

wykonania i odbioru zawartych w pozostałych branżach towarzyszących, a w szczególności z branżą 

architektoniczną. 

 

1.31. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i 

współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz egzemplarze 

dokumentacji projektowej i komplety SST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów geodezyjnych 

pomiarowych do chwili odbioru końcowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe 

geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

 

1.3.2. Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną i dokumenty, zgodne z 

wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy. 

 

1.3.3. Zgodność robot z dokumentacją projektową i SST 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 

Nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 

obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może 

wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien 

natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek w 

porozumieniu z autorami opracowania. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być 

zgodne z dokumentacją projektową i SST. 
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Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 

elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 

rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy 

dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub SST i 

mają wpływ na niezadowalającą, jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione 

innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

Odstępstwa od Dokumentacji Projektowej mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do 

wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów (w 

przypadku niemożności ich pozyskania) przez inne materiały lub elementy o zbliżonych 

charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej Dokumentacji 

Projektowej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli 

dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w Dokumentacji Projektowej na inne, nie mogą 

powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Zmiany wymagają akceptacji Inspektora 

Nadzoru, Zamawiającego i Projektanta. 

 

1.3.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 

utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, 

sygnały i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robot, wygody społeczności 

i innych.  

 

1.3.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robot 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robot Wykonawca będzie 

podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 

uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 

przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem środowiska pyłami lub substancjami toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza, 

c) możliwością powstania pożaru. 

 

1.3.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie 

budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały 

łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 

pożarem wywołanym, jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy. 

 

1.3.7. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów i wyposażenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co 

do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 

powiadamiał Inspektora Nadzoru i stosowne służby lokalne. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne 

obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu 

budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robot w ten sposób uszkodzonych, 

zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru i stosownych służb lokalnych 
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1.3.8. 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 niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony Życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że 

wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 

zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 

1.3.9. Ochrona i utrzymanie robot 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

 

1.3.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej 

i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny 

za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i 

Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 

pracy (Dz. U. Nr 169 poz.1650). 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w 

sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 

zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 

 

2.  MATERIAŁY 

Wykonawca będzie stosował tylko materiały dopuszczone do stosowania w budownictwie 

zgodnie z obowiązującymi przepisami na ten temat. Wykonawca musi posiadać i okazywać 

Inspektorowi Nadzoru dokumenty potwierdzające autentyczność i legalność stosowanych materiałów. 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby materiały, które są zgodne w 

szczególności z: 

Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 wraz z 

późniejszym zmianami 

• Ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o 

systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2015 r. poz. 1165) 

• Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. 

ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i 

uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG. 

oraz posiadają: 

• aktualne Deklaracje Właściwości Użytkowych 

• pozytywną opinie PZH 

• aktualne terminy ważności 

• pozostałe dokumenty (indywidualne dokumentacje techniczne, rekomendacje, badania, atesty) 

 

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 

zamawiania tych materiałów oraz aktualne: certyfikaty, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, 
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świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Przedstawiciela 

Zamawiającego. 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z 

danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

 

Materiały i urządzenia nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy 

rodzaj robot, w których znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje 

na własne ryzyko licząc się, że nie będzie przyjęty i zostanie usunięty na koszt Wykonawcy oraz 

niezapłacony. 

 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, były zabezpieczone przed 

zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość i były dostępne do kontroli przez 

Inspektora, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót. Miejsca czasowego składowania będą 

zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza 

terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. Należy bezwzględnie stosować 

się do instrukcji składowania opracowanej przez producenta. 

 

3.  SPRZĘT 

Roboty będą wykonywane ręcznie, przy użyciu elektronarzędzi oraz sprzętu. Sprzęt musi 

spełniać odpowiednie wymogi BHP. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego 

sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt będący 

własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 

gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 

użytkowania. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie 

przewidzianym umową. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, 

urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków Umowy, zostaną przez Inspektora 

Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Nadzór o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 

akceptacje przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Nadzoru, nie może być później 

zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące 

zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do 

robót. 

 

4. TRANSPORT 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie 

środki transportu. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu 

będzie zapewniać prowadzenie robot zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, 

SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu po drogach 

publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 

dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na 

bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 

publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Przed rozpoczęciem robot wykonawca opracuje: 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ), 
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- ewentualne propozycje optymalizacji lub zmian do projektu zagospodarowania placu budowy, 

technologii lub projektu organizacji budowy 

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umową lub kontraktem oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robot, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora 

Nadzoru oraz wytycznymi nadzoru autorskiego. 

 

5.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 

wszystkich elementów robot określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie 

przez Inspektora Nadzoru 

 

5.4. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wykonywaniu robot zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. 

 

5.5. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robot 

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w 

SST, a także w normach i wytycznych. 

 

5.6. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robot będą wykonywane przez Wykonawcę nie 

później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robot. Ewentualne skutki 

finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca na zasadach umownych 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 

Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób 

wykonania robot, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robot 

zgodnie z dokumentacją projektową, SST. 

Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

- organizację wykonania robot, w tym termin i sposób prowadzenia robot, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robot, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robot, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów, 

 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robot i stosowanych materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, sprzęt, zaopatrzenie i 

wszystkie urządzenia niezbędne do badań materiałów oraz robot. Wykonawca będzie przeprowadzać 

pomiary i badania materiałów oraz robot z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty 

wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne 

wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy nie 

zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 

wykonanie robót zgodnie z umową. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne 

informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących sprzętu oraz pracy personelu. Wszystkie 

koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem robot 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 
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prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość 

udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać 

dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane 

materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Pojemniki do 

pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. 

Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 

zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Zamawiający ma prawo każdorazowo dokonać badań 

próbek materiałów i urządzeń niezależnie od badań prowadzonych przez Wykonawcę. 

 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm i wymagań 

opisanych w SST dla poszczególnych instalacji. W przypadku, gdy normy nie obejmują 

jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 

procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru i projektanta. 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. Zamawiający ma prawo każdorazowo dokonać badań próbek 

materiałów i urządzeń niezależnie od badań prowadzonych przez Wykonawcę. 

 

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 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu 

kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 

materiałów. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robot z wymaganiami SST na podstawie wyników 

badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor  

 

6.7. Dokumenty budowy 

6.7.1. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku 

budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robot, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 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, 

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów 

robot, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robot, 

- przebieg robot, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

- daty zarządzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu, 
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- zgłoszenia i daty odbiorów robot zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robot, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robot podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom 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 robot,  

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robot, 

- 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 robot. 

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.  

 

6.8.2. Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 

elementów robot.  

 

6.8.3. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych wcześniej, następujące dokumenty: 

a) zezwolenie na rozpoczęcie robot, 

b) pozwolenie na budowę, . 

c) protokoły przekazania terenu budowy, 

d) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

e) protokoły odbioru robot, 

f) protokoły z narad i ustaleń, 

g) operaty geodezyjne, 

h) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

i) inne dokumenty mające związek prowadzonymi pracami budowlanymi, a nie wymienione 

powyżej. 

6.8.4. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane przez kierownika budowy na terenie budowy w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie, w formie przewidzianej prawem. W przypadku zagubienia lub 

zniszczenia dziennika budowy kierownik budowy powinien niezwłocznie złożyć do organu nadzoru 

budowlanego stosowane oświadczenie informujące o fakcie utraty dziennika budowy.  Dokumenty 

budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego i przedstawiane do wglądu na życzenie 

Zamawiającego. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robot będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacją 

projektową i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarach stanowiących odrębne opracowanie. 

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 

obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru 
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będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robot 

podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

ukończenia wszystkich robot. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora Nadzoru, na 

piśmie. Obmiar gotowych robot będzie przeprowadzony z częstością wymaganą umową lub ustalenia 

mi z Inspektorem Nadzoru. Sposób rozliczeń będzie prowadzony wg szczególnych ustaleń 

wynikających z umowy bez względu na prowadzoną książkę obmiarów. 

 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót. Obmiar robót 

zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania, a robót podlegających zakryciu 

przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 

odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Księdze Obmiarów. 

Poszczególne jednostki obmiarowe i ilości podane są w PRZEDMIARZE ROBÓT,  

 

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objętych projektem są: 

m – dla instalacji rurowych 

sztuka, komplet – dla armatury, urządzeń i wyposażenia 

m2 – dla kanałów wentylacyjnych i ich izolacji 

m3 i m2 – dla prac ziemnych 

inne (tj. studnia, złącze, próba, odcinek)– zgodnie z PRZEDMIAREM ROBÓT 

 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot będą zaakceptowane 

przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 

Jeśli 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 robot. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

a) odbiorowi robot zanikających i ulegających zakryciu, 

a) odbiorowi instalacji i urządzeń technicznych, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi końcowemu, 

d) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 

e) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 

robot oraz ilości tych robot, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robot 

zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robot. Odbioru tego dokonuje 

Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robot do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika 

budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 

powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robot 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 robot. Odbioru częściowego 

robot dokonuje się dla zakresu robot określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy 

odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru. 

 

8.4. Odbiór końcowy 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu 

(ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robot oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór ostateczny robot nastąpi w 

terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru 

zakończenia robot i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego 

robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego 

w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej 

oraz zgodności wykonania robot z dokumentacją projektową i SST. W toku odbioru ostatecznego 

robot, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robot zanikających i 

ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robot 

uzupełniających i robot poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot 

poprawkowych lub robot uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i 

wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W 

przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robot w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem 

tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną 

wartość wykonywanych robot w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

 

8.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego. 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru końcowego robot, sporządzony wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 

następujące dokumenty: 

• dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi wtoku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

• szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające 

lub zamienne), 

• protokoły odbiorów robot ulegających zakryciu i zanikających, 

• protokoły odbiorów częściowych, 

• ustalenia technologiczne, 

• dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i 

programem zapewnienia jakości (PZJ), 

• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów,  

• rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszących oraz protokoły odbioru i 

przekazania tych robot właścicielom urządzeń, 

• wyniki przeprowadzonych prób 

• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robot, 

• kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 

odbioru końcowego robot. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające 

będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robot 

poprawkowych i robot uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
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8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot 

związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancyjnym. Odbiór po 

upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej 

obiektu i raportów z użytkowania obiektu w okresie rękojmi i gwarancji, z uwzględnieniem zasad 

opisanych w punkcie 8.4. "Odbiór końcowy". 

 

9.  WARUNKI PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności są wystawione faktury w oparciu o protokoły odbioru poszczególnych etapów 

robót (zgodnie z umową zawartą między Inwestorem i Wykonawcą). 
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CZĘŚĆ II (SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) 
  

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) 

 

ST 01 – PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE 
 

 

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 

 

CPV 45110000-1 –  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 

CPV 45230000-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 

elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 

CPV 45330000-9 –  Hydraulika i roboty sanitarne 

CPV 45232150-8 - Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody 

 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru przyłącza wody na cele bytowe i pożarowe. 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy wykonania przyłączy zewnętrznych, zakres stosowania 

dotyczy budowy przyłącza wodociągowego. 

Ogólne zestawienie zakresu rzeczowego robót: 

▪ wcinka do istniejącego wodociągu  

▪ montaż zasuwy przyłączeniowej 

▪ montaż zestawu wodomierzowego 

▪ montaż zaworu antyskażeniowego typu BA 

▪ montaż taśmy ostrzegawczej  

▪ montaż wodociągu z rur PEHD 50x3,0 SDR17 PN10 PE100 – o łącznej długości 34,39 m 

 

Zakres robót przy wykonywaniu w/w przyłącza obejmuje: 

▪ zabezpieczenie terenu robót, 

▪ dostawę materiałów, 

▪ wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiórki istniejących nawierzchni, przekopy 

próbne oraz podwieszenie instalacji obcych, 

▪ wykonanie wykopów w wraz z umocnieniem ścian wykopu; kategoria gruntu I-III, 

▪ przygotowanie podłoża pod przewody i obiekty na sieci, 

▪ ułożenie przewodów wodociągowych, montaż armatury, 

▪ wykonanie próby ciśnieniowej 

▪ płukanie rurociągów 

▪ zasypanie i zagęszczenie wykopu z demontażem umocnień ścian wykopu, 

▪ odtworzenie nawierzchni po robotach, 

▪ wykonanie niezbędnych pomocniczych robót budowlanych; przekuć, bruzd, zamurowań, 

przepustów 

▪ montaż przewodów, wodomierza wraz z armaturą, 

▪ przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 

  



 

Strona | 14  

 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Wymagania ogólne zgodnie z pkt. 2. Część I : Wymagania ogólne 

 

2.2. Rury przewodowe 

Do wykonania sieci wodociągowej stosuje się rury ciśnieniowe z polietylenu (PE) wg PN-EN 12201, 

PN-EN 13244-1: 2004 i ZAT/97-01-001. Do wykonania przyłącza wodociągowego stosować należy 

rurociągi PE100 SDR17 PN10 łączonych przez elektrozłączki oraz zgodnie z częścią rysunkową 

opracowania. 

 

2.3. Kruszywo na podsypkę 

Podsypka pod rurociągi może być wykonana z piasku. Użyty materiał na podsypkę powinien 

odpowiadać wymaganiom norm: PN-86/B-06712, PN-B-11111. Wskaźnik zagęszczenia powinien być 

nie niższy niż Is=0,97.  

 

2.4. Armatura 

Wszystkie materiały i armatura stosowane do budowy muszą posiadać : 

• atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny, 

• znak CE świadczący o zgodności materiału z normą zharmonizowaną lub europejską aprobatą 

techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego UE, 

• znak budowlany B lub CE 

• odpowiadać wymaganiom projektowym oraz być zgodne z wymaganiami gestora sieci 

• Skrzynka do zasuw należy zabezpieczona przed osiadaniem „krążkami” żelbetowymi. 

Skrzynka do zasuw o wymiarach zgodnych z DIN 4056. 

 

2.5. Elementy montażowe 

Jako elementy montażowe należy stosować: 

▪ mufy elektrooporowe 

▪ złącza kołnierzowe do rur PE, 

▪ elektrozłączki i złączki ISO 

▪ łączniki rurowe systemu producenta rur, 

▪ rury osłonowe stalowe lub tworzywowe, 

▪ bloki podporowe i oporowe 

 

3. SPRZĘT 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Wymagania ogólne zgodnie z pkt. 3 Część I : Wymagania ogólne 

 

3.2. Sprzęt do robót ziemnych przygotowawczych i wykończeniowych 

W zależności od potrzeb, Wykonawca zapewni następujący sprzęt do wykonania robót ziemnych i 

wykończeniowych: 

▪ samochód samowyładowczy od 25 do 30 t, 

▪ koparkę podsiębierną 0,4 m3 do 0,6 m3, 

▪ koparkę przedsiębierną 0,4 m3 do 0,6 m3, 

▪ spycharkę kołową lub gąsienicową do 100 KM, 

▪ sprzęt do zagęszczania gruntu; zagęszczarkę wibracyjną, ubijak spalinowy. 

 

3.3. Sprzęt do robót montażowych 

W zależności od potrzeb i przyjętej technologii robót, Wykonawca zapewni następujący sprzęt 

montażowy: 

▪ samochód dostawczy do 0,9 t, 

▪ samochód skrzyniowy do 5 t, 

▪ samochód beczkowóz 4 t, 
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▪ żurawie samochodowe od 5 do 6 t, 

▪ wciągarkę ręczną od 3 do 5 t, 

▪ zgrzewarkę do rur PE, 

▪ giętarkę do rur PE, 

▪ zespół prądotwórczy trójfazowy przewoźny 55 kVA, 

 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu i składowania. 

Wymagania ogólne Zgodnie z pkt. 4. Część I : Wymagania ogólne 

 

4.2. Rury przewodowe i ochronne 

Rury można przewozić środkami transportu wyłącznie w położeniu poziomym. Rury powinny być 

ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się przez 

podklinowanie lub inny sposób. Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi 

przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenia mechaniczne. 

Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, przeciągać po podłożu, a szczególną ostrożność 

należy zachować przy przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0oC i niższej. 

Przy przeładunku z użyciem żurawi lub dźwigów należy stosować liny miękkie, np. nylonowe, 

bawełniano-konopne, z tworzyw sztucznych. 

Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu o 

więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. Pierwszą warstwę rur kielichowych i kołnierzowych 

należy układać na podkładach drewnianych, podobnie poszczególne warstwy należy przedzielać 

elementami drewnianymi o grubości większej niż wystające części rur. 

Rury należy składować w położeniu poziomym na płaskim, równym podłożu, w sposób gwarantujący 

zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spełnienie warunków BHP. 

Ponadto rury z tworzyw sztucznych (PE) należy składować w taki sposób, aby stykały się one z 

podłożem na całej swej długości. Można je składować na gęsto ułożonych podkładach. Wysokość 

sterty rur PE nie powinna przekraczać 1,5 m. Składowane rury nie powinny być narażone na 

bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie 

powinna przekraczać 30oC, 

 

4.3. Armatura przemysłowa 

Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna być zabezpieczona przed 

przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. 

Armatura drobna (do DN25) powinna być pakowana w skrzynie lub pojemniki. 

Armatura zgodnie z normą PN-92/M-74001 powinna być przechowywana w pomieszczeniach 

zabezpieczonych przed wpływami atmosferycznymi i czynnikami powodującymi korozję. 

 

4.4. Skrzynki uliczne 

Skrzynki mogą być transportowane dowolnymi środkami komunikacyjnymi. Wykonawca zabezpieczy 

w czasie transportu elementy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Skrzynki należy łączyć w 

jednostki ładunkowe i układać je na paletach. Rozmieszczenie jednostek powinno umożliwiać użycie 

sprzętu mechanicznego do rozładunku. 

 

4.5. Kruszywo 

Kruszywa użyte na podsypkę mogą być transportowane dowolnymi środkami. Wykonawca zapewni 

środki transportowe w ilości gwarantującej ciągłość dostaw materiałów, w miarę postępu robót. 

Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka wodociągu. 

Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, 

zabezpieczające kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego składowania i poboru. 

 

4.6. Prefabrykaty betonowe 

Transport powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji 

wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca dokona 



 

Strona | 16  

 

 

ich usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych 

odpowiednich materiałów. Podnoszenie i opuszczanie należy wykonywać za pomocą minimum trzech 

lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 

Kręgi można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk przekazywany na 

grunt nie przekracza 0,5 MPa. 

Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna przekraczać 

1,8 m. Składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub 

pojedynczych prefabrykatów. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót. 

Wymagania ogólne Zgodnie z pkt. 5. Część I : Wymagania ogólne 

 

5.2. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca sporządzi plan BIOZ oraz dokona wytyczenia robót i 

trwale oznaczy je w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków krawędziowych. W przypadku 

niedostatecznej ilości reperów stałych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi 

sprawdzanymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże 

Kierownikowi budowy. 

Wykonawca zgłosi pisemnie zamiar rozpoczęcia robót do wszystkich właścicieli i użytkowników 

uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalając warunki wykonywania 

robót w strefie tych urządzeń. 

W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą pompowaną z wykopów lub z opadów 

atmosferycznych powinny być zachowane przez Wykonawcę co najmniej następujące warunki: 

▪ górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać co najmniej 15 cm ponad szczelnie 

przylegający teren; 

▪ powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ 

wody poza teren przylegający do wykopu; 

▪ w razie konieczności wykonany zostanie ciąg odprowadzający wodę na bezpieczną odległość. 

 

5.3. Prace rozbiórkowe 

Prace rozbiórkowe obejmują usunięcie z pasa montażowego resztek starych budowli, chodników, 

krawężników, nawierzchni drogowych, ogrodzeń i innych, w stosunku do których zostało to 

przewidziane w Dokumentacji Projektowej lub nakazane przez Inspektora Nadzoru. 

Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiórki, wykonane z elementów możliwych do powtórnego 

wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń i odwiezione w miejsce 

wskazane przez Inspektora Nadzoru. Bezużyteczne elementy i materiały powinny być utylizowane 

oraz usuwane zgodnie z obowiązującymi przepisami gospodarki odpadami. W przypadku składowania 

tych materiałów poza pasem montażowym Wykonawca powinien uzyskać na to pisemną zgodę 

właściciela gruntu. Doły (wykopy) po usuniętych budowlach lub ich elementach, znajdujące się w 

miejscach, gdzie zgodnie z Dokumentacją Projektową będą wykonywane wykopy powinny być 

tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody 

opadowej. Jeżeli budowle przeznaczone do usunięcia stanowią elementy użytkowanego układu 

komunikacyjnego (przepusty, nawierzchnie) Wykonawca może przystąpić do prac rozbiórkowych 

dopiero po zapewnieniu odpowiedniego objazdu. 

 

5.4. Roboty ziemne 

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbiórki nawierzchni i podbudowy, 

a materiał z rozbiórki odwiezie i złoży w miejscu uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru. 

Przed rozpoczęciem wykonywania wykopów należy wykonać przekopy próbne w celu zlokalizowania 

istniejącego uzbrojenia. Istniejące uzbrojenie należy zabezpieczyć i podwiesić na szerokości wykopu. 

Wykopy należy wykonać jako otwarte obudowane. Jeżeli materiały obudowy nie są fabrycznie 

zabezpieczone przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych, to powinny one być 

zabezpieczone przez Wykonawcę poprzez zastosowanie odpowiednich środków antykorozyjnych lub 

impregnacyjnych właściwych dla danego materiału. 
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Metoda wykonywania wykopów mechanicznie z wywozem przez Wykonawcę na odkład lub ze 

złożeniem urobku wzdłuż wykopu oraz ręcznie z zastosowaniem urządzeń do mechanicznego 

wydobycia urobku.  

Szalowanie wykopów powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami „Warunków technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” – tom I rozdz. IV -1989 r. – Roboty ziemne. 

Szalowanie powinno zapewniać sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. 

Szalowanie powinno być skonstruowane w sposób umożliwiający jego montaż i demontaż, 

odpowiednie rozparcie oraz montaż i posadowienie rur wodociągowych wg Dokumentacji 

Projektowej. 

Wykopy pod przewody powinny być rozpoczynane od najniżej położonego punktu rurociągu 

przesuwając się stopniowo do góry. Wykonanie obrysu wykopu należy dokonać przez ułożenie przy 

jego krawędziach bali lub dyli deskowania w ten sposób, aby jednocześnie były ustalone odcinki 

robocze. Elementy te należy przytwierdzić kołkami lub klamrami. 

Minimalna szerokość wykopu w świetle obudowy powinna być dostosowana do średnicy przewodu i 

wynosić 0,8 m plus średnica zewnętrzna przewodu. Deskowanie ścian wykopu należy prowadzić w 

miarę jego głębienia. 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub 

biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie potrzeby 

podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację.  

Wykop powinien być zabezpieczony barierą o wysokości 1,0 m. 

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej, 

przy czym powinno być ono na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,20 m. 

Zdjęcie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu należy wykonać bezpośrednio przed wykonaniem 

podsypki i ułożeniem przewodów. Usunięcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób 

uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 

 

5.5. Przygotowanie podłoża 

Należy wykonać podłoże z piasku zagęszczonego o minimum grubości 15 cm zgodnie z 

Dokumentacją Projektową. 

Wskaźnik zagęszczenia powinien być nie niższy niż Is=0,97. Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów 

Wykonawca uzgodni z Inspektorem nadzoru. 

 

5.6. Roboty montażowe 

5.6.1. Warunki ogólne 

Najmniejsze spadki przewodów powinny zapewnić możliwość spuszczenia wody z rurociągów nie 

mniej jednak niż 0,1%. 

Głębokość ułożenia przewodów przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i środków zabezpieczających 

podłoże i przewód przed przemarzaniem powinna być taka, aby jego przykrycie mierzone od wierzchu 

przewodu do powierzchni projektowanego terenu było większe niż głębokość przemarzania gruntów, 

wg PN-81/B-03020 o 0,6m dla rur o średnicy poniżej 1000 mm. I tak przykrycie powinno wynosić 

minimum 1,4 m.  

Dławice zasuw powinny być zabezpieczone izolacją cieplną w przypadku, gdy wierzch dławicy 

znajduje się powyżej granicy przemarzania w danej strefie. 

Odległość osi przewodu w planie od urządzeń podziemnych i naziemnych oraz od ściany budowli 

powinna być zgodna z Dokumentacją Projektową. 

 

5.6.2. Wytyczne wykonania przewodów 

Przewód powinien być tak ułożony na podłożu naturalnym, aby opierał się na nim wzdłuż całej 

długości co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Poszczególne odcinki rur 

powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku długości rury i mocno podbite tak, 

aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania złączy. 

Połączenie rur należy wykonywać w sposób następujący: 

▪ rury z tworzyw sztucznych poprzez zgrzewanie doczołowe i elektrooporowe, 
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▪ kształtki żeliwne kołnierzowe przez skręcenie kołnierzy śrubami z podkładką i nakrętką w 

wykonaniu odpornym na korozję (ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej) po uprzednim 

założeniu uszczelki gumowej pomiędzy łączonymi kołnierzami. 

Do wykonywania zmian kierunków przewodu należy stosować łuki, kolana i trójniki w, przypadkach, 

gdy kąt nachylenia w stopniach przekracza następujące wielkości: 

▪ dla przewodów z tworzyw sztucznych, gdy kąt odchylenia przekracza wielkość dopuszczalnej 

strzałki ugięcia przewodu podaną w warunkach technicznych wytwórni, 

▪ dla pozostałych przewodów, gdy wielkość zmiany kierunku w pionie lub poziomie na 

połączeniu rur (złączu kielichowym) przekracza 2o kąta odchylenia. 

Wykonawca jest zobowiązany do układania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do 

+30oC. 

 

5.6.3. Wytyczne wykonania bloków oporowych i podporowych 

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem się w planie i pionie na skutek parcia wody oraz 

wydłużalności termicznej przewodów powinno być zgodne z dokumentacją, przy czym bloki oporowe 

lub inne umocnienia należy umieszczać: przy końcówkach, ugałęzieniach, pod zasuwami, hydrantami, 

a także na zmianach kierunku. 

Blok oporowy powinien być tak ustawiony, aby swą tylną ścianą opierał się o grunt nienaruszony. W 

przypadku braku możliwości spełnienia tego warunku, należy przestrzeń między tylną ścianą bloku a 

gruntem rodzimym zalać betonem klasy B15. 

Odległość między blokiem oporowym i ścianką przewodu wodociągowego powinna być nie mniejsza 

niż 0,10 m. Przestrzeń między przewodem a blokiem należy zalać betonem klasy B15 izolując go od 

przewodu dwoma warstwami papy. 

Wykop do rzędnej wierzchu bloku można wykonywać dowolną metodą, natomiast poniżej - do 

rzędnej spodu bloku - wykop należy pogłębić ręcznie tuż przed jego posadowieniem. 

Wykop w miejscu wbudowania bloku należy zasypywać (do rzędnej wierzchu bloku) od strony 

przewodu wodociągowego. 

 

5.6.4. Armatura odcinająca 

Armaturę odcinającą (zasuwy) należy instalować: 

▪ na węzłach wodociągowych (przy odgałęzieniach), 

▪ na odgałęzieniu do hydrantu, 

▪ w innych miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej. 

 

5.6.5. Próby, płukanie 

Projektowany rurociąg należy poddać próbie szczelności na ciśnieniu 1,0 MPa zgodnie z PN-EN 

805:2002 

Po próbie należy przeprowadzić płukanie rurociągu, a następnie dezynfekcję wodnym roztworem 

podchlorynu sodu, czas trwania dezynfekcji 24 h. 

Po usunięciu roztworu dezynfekcyjnego rurociąg należy ponownie przepłukać wodą wodociągową. 

Po ułożeniu rurociągu i odbiorze należy sporządzić powykonawczą inwentaryzację geodezyjną. 

 

5.7. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 

Użyty materiał i sposób zasypania nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i 

obiektów na przewodzie oraz izolacji antykorozyjnej, przeciwwilgociowej i cieplnej. Zasypywanie rur 

w wykopie należy prowadzić warstwami grubości 20 cm. Materiał zasypkowy powinien być 

równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu (do wysokości 30cm ponad wierzch 

rury materiał zagęszczać ręcznie). 

Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud i 

kamieni, mineralny, sypki, drobno- i średnioziarnisty wg PN-B-02480. 

Materiał zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być zagęszczony ubijakiem ręcznym po 

obu stronach przewodu. 

Pozostałe warstwy gruntu dopuszcza się zagęszczać mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia 

przewodu. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być zgodny z Dokumentacją Projektową. 
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Wskaźnik zagęszczenia powinien być nie niższy niż Is=0,97 dla rur zagłębionych poniżej 1,40m i 

Is=1,00 powyżej 1,40m i dla rurociągów prowadzonymi pod drogami dla ruchu kołowego. Rodzaj 

gruntu do zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z Inspektorem nadzoru. 

W przypadku prowadzenia robót ziemnych w istniejącej drodze o nawierzchni ulepszonej i trudności 

osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia gruntu równego 1, należy zastąpić górną warstwę zasypu 

wzmocnioną podbudową drogi. 

 

5.8. Odwadnianie wykopów 

Analogicznie do ST 02 – PRZYŁĄCZA ZEWNĘTRZNE KANALIZACJI SANITARNEJ; pkt. 5.6÷5.8 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót. 

Zgodnie z pkt. 6. Część I : Wymagania ogólne” 

 

6.2. Kontrola, pomiary i badania 

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu: 

▪ zakwalifikowania gruntów do odpowiedniej kategorii, 

▪ określenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia, 

▪ określenie stanu terenu, 

▪ ustalenie składu betonu i zapraw, 

▪ ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

▪ ustalenie metod wykonywania wykopów, 

▪ ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy. 

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

W szczególności kontrola powinna obejmować: 

▪ sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na placu 

budowy stałych punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 5 mm, 

▪ sprawdzenie metod wykonywania wykopów, 

▪ zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami podanymi w 

Dokumentacji Projektowej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę, 

▪ badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 

▪ badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

▪ sprawdzenie zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia w wykopie 

▪ badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, 

wilgotności i zgodności z określonym w dokumentacji, 

▪ badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża wzmocnionego z 

kruszywa, 

▪ badanie w zakresie zgodności z Dokumentacją Projektową i warunkami określonymi w 

odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni materiałów, 

ewentualnie innymi umownymi warunkami, 

▪ sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienki wodomierzowej, 

▪ badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i ich 

zabezpieczenia, 

▪ badanie ułożenia przewodu na podłożu, 

▪ badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, 

▪ badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie, 

▪ badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem, 

▪ badanie zabezpieczenia przed korozją, 

▪ sprawdzenie montażu armatury, sprawdzenie rzędnych posadowienia skrzynek zasuw, 

▪ badanie szczelności odcinków oraz całego przewodu; ciśnienie próbne p.prob.=1,0 MPa 

▪ badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, 

▪ badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszczenia 

poszczególnych jego warstw, 

▪ badanie zabudowy zestawu wodomierzowego. 
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6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

▪ odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 

powinno wynosić więcej niż ± 5 cm, 

▪ odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 

▪ odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże nie powinno przekroczyć 

±3 cm, 

▪ dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od 

ustalonego na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczać dla 

przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm,  

▪ różnice rzędnych wykonanego podłoża nie powinny przekroczyć w żadnym jego punkcie dla 

przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 cm, 

▪ dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie powinny 

przekroczyć dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostałych przewodów 2 cm, 

▪ dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w żadnym jego punkcie przekroczyć: 

dla przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 cm i nie mogą spowodować na odcinku przewodu 

przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera, 

▪ stopień zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości przyłącza 

nie powinien wynosić mniej niż w Dokumentacji Projektowej, 

▪ wymagania dla prób szczelności sieci wodociągowych zgodnie z PN-B-10725, pkt. 8. 

 

7. ODBIÓR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Wymagania ogólne zgodnie z pkt. 8. Część I : Wymagania ogólne 

 

7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wyszczególnione technologiczne 

czynności związane z wykonaniem sieci wodociągowych, a mianowicie: 

▪ roboty przygotowawcze, 

▪ roboty ziemne z obudową ścian wykopów, 

▪ przygotowanie podłoża, 

▪ roboty montażowe wykonania rurociągów, 

▪ próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopu. 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i 

poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m i powinna 

wynosić około 300 m dla przewodów z tworzywa sztucznego PE bez względu na sposób prowadzenia 

wykopów. 

Dopuszcza się zwiększenie lub zmniejszenie długości przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z 

tym, że powinna być ona uzależniona od warunków lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub 

uzasadniona względami techniczno-ekonomicznymi. Inspektor nadzoru dokonuje odbioru robót 

zanikających. 

Próby ciśnieniowe wykonać wg PN-EN 805: 2002 z zachowaniem następujących zasad: 

• łuki, trójniki, zaślepki i zamontowana armatura muszą być odkryte podczas próby proste 

odcinki rurociągu (między złączami) powinny być przysypane i grunt zagęszczony, a próba 

może się odbyć w 24 godzinach po zasypaniu, 

• próbę szczelności należy przeprowadzać po całkowitym zakończeniu montażu i wzrokowym 

sprawdzeniu połączeń, 

• po całkowitym napełnieniu i odpowietrzeniu rurociągu należy pozostawić go na 12 godzin dla 

ustabilizowania, 

• po ustabilizowaniu się ciśnienia próbnego wody w przewodzie należy przez 30 minut 

sprawdzać jego wielkość, 

• rurociąg powinien być poddany podwyższonemu ciśnieniu tylko przez czas wymagany przez 

normy , nie dłużej niż 24 godziny, 
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• po zakończeniu próby zmniejszać ciśnienie powoli w sposób kontrolowany. Próby 

przeprowadzić na ciśnienie 1,0 MPa. Wynik prób można uznać za pozytywny jeżeli w czasie 

30 min nie wystąpi obniżka ciśnienia. Po zakończeniu prób szczelności wykonać płukanie 

przewodu wodą w ilości przekraczającej 10-ciokrotną objętość płukanego odcinka. 

• protokół z przeprowadzenia próby ciśnieniowej przedstawić do akceptacji Inspektora nadzoru 

7.3. Odbiór końcowy 

Odbiorowi końcowemu podlega: 

▪ sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające 

m.in. na sprawdzeniu protokołów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych 

częściowych), 

▪ badanie szczelności całego przewodu (przeprowadzone przy całkowicie ukończonym i 

zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach), 

▪ Po przeprowadzeniu dezynfekcji i płukaniu przedstawić próbki wody wodociągowej do 

kontroli przez 

właściwą terenowo Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną. 

 

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokołu, 

szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz 

członków komisji przeprowadzającej badania. Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru 

końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i 

szczelności całego przewodu) zostały spełnione. Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym 

końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić jego wpływ na stopień sprawności działania przewodu 

i w zależności od tego określić konieczne dalsze postępowanie. 

 

8. OBMIAR ROBÓT 

Podstawowymi jednostkami obmiarowymi są: 

m     – dla montażu instalacji rurowych 

sztuka, komplet   – dla armatury, urządzeń i wyposażenia 

m3,m2
, m    – dla prac ziemnych 

inne (tj. odcinek, próba, złącze) – zgodnie z PRZEDMIAREM ROBÓT 

 

Pozostałe wymagania zgodnie z pkt. 7. Część I : Wymagania ogólne 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Wymagania ogólne zgodnie z pkt. 9. Część I : Wymagania ogólne 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Podstawowe akty prawne 

10.2. Normy 

1. PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. 

Terminologia 
2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowanie 
3. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania 
4. PN-88/B-06250 Beton zwykły 
5. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
6. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Żwir i mieszanka 
7. PN-B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze 
8. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
9. PN-86/H-74374 Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogólne 
10. PN-92/M-74001 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania 
11. PN-83/M-74024/00 Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe żeliwne. 
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Wymagania i badania 
12. PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych 
13. PN-B-01706: 1992 

+ Az1:1999 
Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 
Zmiana Az1 – Zabezpieczenie przed wtórnym zanieczyszczeniem instalacji 

wodociągowych. 
14. PN-B-10720:1998 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach 

wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
15.   PN-EN 12201 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 

wody. Polietylen (PE) 
16. PN-EN 13244-1 

:2004 
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych 

rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, 

układanie pod ziemią. Polietylen (PE). 
17. ZAT/97-01-001 Rury i kształtki z polietylenu PE i elementy łączące w rurociągach 

ciśnieniowych do wody. 
10.3. Inne dokumenty 

1. 
2. 
3. 
4. 
 

 

 

Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci 

wodociągowych – 2001 r. 
Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 1. Zabezpieczenie wody przed wtórnym 

zanieczyszczeniem – 2001 r. 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – tom I rozdz. IV, 

Arkady 1989 r. – Roboty ziemne 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

ST 02 –PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ  
 
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 

 

CPV 45110000-1 – Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 

CPV 45230000-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 

elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 

CPV 45330000-9 – Hydraulika i roboty sanitarne 

CPV 45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru przyłącza kanalizacji sanitarnej. 

 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem przyłącza kanalizacji sanitarnej. 

Ogólne zestawienie zakresu rzeczowego robót: 

▪ sieć kanałów sanitarnych, grawitacyjnych PVC klasy S, SN8 SDR34 

▪ studnie nieprzełazowe PVC/PP d=600mm z włazami B125 – D400 

▪ studnie przełazowe betonowe z elementów prefabrykowanych d=1000mm z włazami B125 – 

D400 

 

Zakres prac przy wykonywaniu w/w robót obejmuje : 
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▪ zabezpieczenie terenu robót, 

▪ dostawę materiałów, 

▪ wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiórki istniejących nawierzchni, przekopy 

próbne oraz podwieszenie instalacji obcych, 

▪ wykonanie wykopów wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnieniem, kategoria 

gruntu I÷III, 

▪ przygotowanie podłoża i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci, 

▪ ułożenie przewodów kanalizacyjnych, odgałęzień, studni kanalizacyjnej, 

▪ wykonanie studzienek, 

▪ zasypanie i zagęszczenie wykopu z demontażem umocnień ścian wykopu, 

▪ odtworzenie nawierzchni po robotach 

▪ odwodnienia wykopów 

▪ przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Wymagania ogólne zgodnie z pkt. 2. Część I : Wymagania ogólne 

 

2.2. Przewody rurowe 

2.2.1. Rury kanalizacyjne  

▪ rury kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVCØ160 klasy S, SN8 SDR34 

 

2.3.1 Studnie kanalizacyjne  

▪ studnie PVC/PP systemowe d=600mm z włazami żeliwnymi B125 ÷ D400. Na komplet 

studzienki tworzywowej składa się kineta PP przelotowa, połączeniowa lub zbiorcza o 

średnicy dostosowanej do średnicy przewodu kanalizacyjnego z kielichem dla rury trzonowej, 

rura trzonowa (PVC-U lub PP), rura teleskopowa, zwieńczenie studni kanalizacyjnej – właz 

żeliwny B125 – D400 w zależności od lokalizacji w terenie. Wszystkie elementy łączone na 

uszczelki spełniające wymagania normy PN-EN 681-1: 2002. Stosować system jednego 

dostawcy dla elementów składowych studzienki. 

 

- studnie betonowe z betonu wibroprasowanego C35/45 (beton B45), w klasie 

wodoszczelności W-8, nasiąkliwość betonu do 4%, o mrozoodporność F150, łączonych na 

uszczelki. Należy stosować uszczelki z kauczuku styrenowego SBR, Kauczuku etylenowo – 

propylenowego EPDM lub kauczuku nitrylowo – butadienowego NBR. Studnie uzbroić w 

płyty nastudzienne z pierścieniami odciążającymi oraz włazami  w klasie B125-D400 wg PN-

EN 124:2000. Dno studzienki wykonane jako część monolityczna wraz z kinetą w dnie z 

wodoszczelnego betonu kl. B15- (B20) W4 M-100 wg BN-62/6738-07 (Beton 

hydrotechniczny). 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Wymagania ogólne zgodnie z pkt. 3. Część I : Wymagania ogólne 

 

3.2. Sprzęt do robót ziemnych przygotowawczych i wykończeniowych 

W zależności od potrzeb, Wykonawca zapewni następujący sprzęt do wykonania robót ziemnych i 

wykończeniowych: 

▪ samochód samowyładowczy od 25 do 30 t, 

▪ koparkę podsiębierną 0,4 m3 do 0,6 m3, 

▪ koparkę przedsiębierną 0,4 m3 do 0,6 m3, 

▪ spycharkę kołową lub gąsienicową do 100 KM, 

▪ sprzęt do zagęszczania gruntu; zagęszczarkę wibracyjną, ubijak spalinowy, walec wibracyjny. 
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3.3. Sprzęt do wykonania kanalizacji sanitarnej 

Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu: 

▪ żurawi budowlanych samochodowych, 

▪ wciągarek mechanicznych, 

▪ pomp spalinowych do odwadniania wykopów, 

▪ igłofiltrów 

▪ kolektorów odprowadzających,  

 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu i składowania. 

Wymagania ogólne zgodnie z pkt. 4. Część I : Wymagania ogólne 

 

4.2. Rury  

4.2.1. Rury przewodowe 

Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed 

uszkodzeniem lub zniszczeniem.  

Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu, z wyjątkiem rur 

betonowych o stosunku średnicy nominalnej do długości, większej niż 1,0 m, które należy przewozić 

w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie. 

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i 

przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. Przy wielo-

warstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu o więcej niż 

1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. Pierwszą warstwę rur kielichowych należy układać na podkładach 

drewnianych, zaś poszczególne warstwy w miejscach stykania się wyrobów należy przekładać 

materiałem wyściółkowym (o grubości warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu). 

Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, przeciągać po podłożu, a szczególną ostrożność 

należy zachować przy przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0oC i niższej. 

Przy przeładunku z użyciem żurawi lub dźwigów należy stosować liny miękkie, np. nylonowe, 

bawełniano-konopne, z tworzyw sztucznych. 

Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno- lub 

wielowarstwowo, albo w pozycji stojącej. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i 

zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych. 

W przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach drew-

nianych. Podobnie na podkładach drewnianych należy układać wyroby w pozycji stojącej i jeżeli 

powierzchnia składowania nie odpowiada w/w wymaganiom. 

Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w 

sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub 

pojedynczych rur. Wysokość sterty rur PVC nie powinna przekraczać 1,5 m. Składowane rury nie 

powinny być narażone na bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego. Temperatura w 

miejscu przechowywania nie powinna przekraczać 30oC, 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Wymagania ogólne zgodnie z pkt. 5. Część I : Wymagania ogólne 

 

5.2. Roboty przygotowawcze 

Analogicznie do.   ST-01 –INSTALACJA ZEWNĘTRZNA WODY - pkt. 5.2 

 

5.3. Prace rozbiórkowe 

Analogicznie do.   ST-01 –INSTALACJA ZEWNĘTRZNA WODY - pkt. 5.3 
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5.4. Roboty ziemne 

Analogicznie do.   ST-01 –INSTALACJA ZEWNĘTRZNA WODY - pkt. 5.4 

W miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej odcinki o zmniejszonym przykryciu należy na 

całej długości i szerokości wykopu wzdłuż i po bokach rurociągu izolować termicznie keramzytem 

minimum 0,5m ponad wierzch rury.  Aby ograniczyć zawilgocenie keramzytu wskazane należy 

przykryć go od góry folią, na której układa się wierzchnią warstwę gruntu. 

 

5.5. Przygotowanie podłoża 

Należy wykonać podłoże z piasku o grubości 15 cm zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

Wskaźnik zagęszczenia powinien być nie niższy niż Is=0,97. Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów 

Wykonawca uzgodni z Inspektorem nadzoru. 

 

5.6. Odwodnienie wykopów 

Podczas prowadzenia wykopów na trasie kanałów grawitacyjnych oraz wykopów w miejscu 

włączenia do sieci może wystąpić konieczność wykonania odwodnienia. Tam, gdzie odwodnienie 

wykopów będzie niezbędne, należy je odwodnić i utrzymywać odwodnienie przez czas montażu, aż 

do zakończenia wszystkich prób i zasypania wykopów.  

Odwodnienie wykopów w rejonie poziomów wody zawieszonej i stref sączeń możliwe jest wyłącznie 

jako pompowanie bezpośrednie wody z wykopu.  

Na terenach gdzie występują grunty niespoiste odwodnienie prowadzić należy w następujący sposób:  

a) 0,5 m powyżej dna wykopu - odwodnienie powierzchniowe,  

b) od 0,5 - 1,0 - igłofiltry rozstawione co 2,0 m,  

c) od 1,0 m do 1,5m- igłofiltry rozstawione co 1,0 m  

d) 1,5 m i wyżej - igłofiltry rozstawione co 0,5 m  

Na terenach gdzie występują grunty spoiste odwodnienie prowadzić należy w następujący sposób:  

a) do 1,0 m powyżej dna wykopu - odwodnienie powierzchniowe,  

b) od 1,0- 2,0 - igłofiltry rozstawione co 2,0 m,  

c) powyżej 2,0 m - igłofiltry rozstawione co 1,0 m  

d) W szczególnych przypadkach może zaistnieć zmiana sposobu odwodnienia:  

e) przy wystąpieniu wyższego poziomu wód gruntowych, poprzez zagęszczenie rozstawu 

igłofiltrów,  

f) przy wystąpieniu niższego poziomu wód gruntowych, poprzez rzadsze rozstawienie 

igłofiltrów lub zastosowanie odwodnienie powierzchniowego.  

Każdorazowo sposób odwadniania należy dobrać do aktualnie panujących warunków gruntowo-

wodnych i uzgodnić go z Inżynierem geologiem i inspektorem nadzoru.  

Wodę z odwodnienia wykopów należy odprowadzić rurociągiem tymczasowym do najbliższego rowu 

lub studni kanalizacji deszczowej. Zgodę oraz sposób odprowadzania wody do rowu lub studni należy 

uzgodnić z jego właścicielem. Wszelkie wymagania stawiane przez właściciela rowu będą 

przestrzegane przez Wykonawcę Robót 

 

5.7. Zabezpieczenie wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych 
W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych powinny być 

zachowane co najmniej następujące warunki: 

a) górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać co najmniej 15 cm ponad 

szczelnie przylegający teren, 

b)  powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umożliwiającym łatwy 

odpływ wody poza teren przylegający do wykopu, 

c) wprowadzenie wód z drenażu odwadniającego do studzienek zbiorczych w wykopie 

powinno być wykonane zgodnie z dokumentacją, w miejscach odpowiednio 

zabezpieczonych przed rozmyciem. 
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d) w przypadku zaistnienia konieczności odwodnienia wykopów zakłada się ich odwodnienie 

za pomocą pompowania powierzchniowego. W dnie wykopu należy wykonać studzienkę 

zbiorczą, w której umieszczona zostanie pompa zanurzeniowa.  

e) odwadnianie prowadzić w sposób ciągły, aż do zasypania wykopu, nie dopuszczając 

doprzerw w pracy pompy, 

f) w przypadku zaistnienia przerwy ponowne usuwanie wody z wykopu prowadzić powoli, 

aby nie powodować wymywania cząsteczek gruntu, 

g) w żadnym wypadku nie dopuszczać do pompowania wody z zawiesiną gruntu. 

5.8. Pozostałe uwagi 

Nie wyklucza się zastosowania innych sposobów odwadniania wykopów zgodnie z osobnym 

opracowaniem projektowym w przypadku stwierdzenia odmiennych niż zakładane na etapie 

projektu warunków geologiczno – wodnych podczas realizacji robót. Rozwiązanie te będą na 

bieżąco uzgadnianie przez Wykonawcę z kierownikiem budowy i uprawnionym geologiem. 

 

Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnia 

odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć 

grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania 

wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, 

zapewniające prawidłowe odwodnienie. Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulęgną 

nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwała nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia 

tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi  

Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być 

poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie 

trwania robót ziemnych. 

Wodę z odwodnienia wykopów należy odprowadzić rurociągiem tymczasowym zgodnie z odrębnym 

opracowaniem projektowym spoczywającym na Wykonawcy robót. 

 

5.9. Roboty montażowe 

Spadki i głębokość posadowienia rurociągu powinny spełniać poniższe warunki: 

▪ spadki i trasy kanałów powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową, 

▪ głębokość ułożenia przewodów przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i środków zabezpiecza-

jących podłoże i przewód przed przemarzaniem powinna być taka, aby jego przykrycie mie-

rzone od wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu było większe niż 

głębokość przemarzania gruntów, wg PN-81/B-03020 o 0,2 m; i tak przykrycie to powinno 

wynosić minimum 1,4 m. Przy mniejszych zagłębieniach zachodzi konieczność 

odpowiedniego ocieplenia kanału. 

▪ W miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej odcinki o zmniejszonym przykryciu 

należy na całej długości i szerokości wykopu wzdłuż i po bokach rurociągu izolować 

termicznie keramzytem minimum 0,5m ponad wierzch rury.  Aby ograniczyć zawilgocenie 

keramzytu wskazane należy przykryć go od góry folią, na której układa się wierzchnią 

warstwę gruntu. 

5.10. Odgałęzienia; przyłącza 

Przy wykonywaniu odgałęzień należy przestrzegać następujących zasad: 

▪ trasa odgałęzienia powinna być prosta, bez załamań w planie i pionie, 

▪ minimalny przekrój przewodu odgałęzienia powinien wynosić 160 mm, 

▪ włączenie odgałęzienia do kanału może być wykonane za pośrednictwem studzienki rewizyj-

nej, 

▪ spadki odgałęzień powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową  

▪ w przypadku konieczności włączenia odgałęzienia na wysokości większej niż 0,5 m nad dnem 

studzienki należy stosować kaskady umieszczone na zewnątrz poza ścianką studzienki. 
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5.11. Izolacje 

Rury z tworzyw sztucznych nie wymagają żadnych izolacji. Studzienki betonowe zabezpiecza się 

przez posmarowanie z zewnątrz izolacją bitumiczną. Dopuszcza się stosowanie innego środka 

izolacyjnego uzgodnionego z Inspektorem Nadzoru. W środowisku słabo agresywnym, niezależnie od 

czynnika agresji, studzienki należy zabezpieczyć przez zagruntowanie izolacją asfaltową oraz 

trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym na zimno.  

 

5.12. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 

Zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić warstwami grubości 20 cm. Materiał zasypkowy 

powinien być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu (do wysokości 30cm 

ponad wierzch rury materiał zagęszczać ręcznie). 

Wskaźnik zagęszczenia powinien być nie niższy niż Is=0,97 dla rur zagłębionych poniżej 1,40m i 

Is=1,00 powyżej 1,40m i dla rurociągów prowadzonymi pod drogami dla ruchu kołowego. Rodzaj 

gruntu do zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z Inspektorem nadzoru. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót. 

Wymagania ogólne zgodnie z pkt. 6. Część I : Wymagania ogólne 

 

6.2. Kontrola, pomiary i badania 

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu: 

▪ zakwalifikowania gruntów do odpowiedniej kategorii, 

▪ określenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia, 

▪ określenie stanu terenu, 

▪ ustalenie składu betonu i zapraw, 

▪ ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

▪ ustalenie metod wykonywania wykopów, 

▪ ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy. 

 

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

W szczególności kontrola powinna obejmować: 

▪ sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych 

punktów wysokościowych z dokładnością do 5 mm, 

▪ badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

▪ sprawdzenie zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia w wykopie 

▪ badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z 

kruszywa mineralnego lub betonu, 

▪ badanie odchylenia osi kanałów, 

▪ sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową założenia przewodów i studzienek, 

▪ badanie odchylenia spadku kanałów, 

▪ sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 

▪ sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 

▪ badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 

▪ sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek i pokryw włazowych, 

▪ sprawdzenie wykonanych izolacji. 

 

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

▪ odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 

powinno wynosić więcej niż 5 cm, 

▪ odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 

▪ odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać 3 cm, 

▪ odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać 5 cm, 
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▪ odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego przewodu od 

osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać 2 cm, 

▪ odchylenie spadku ułożonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno 

przekraczać –5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% 

projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku), 

▪ wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m  

▪ rzędne pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do 1 cm. 

 

7. ODBIÓR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Wymagania ogólne zgodnie z pkt. 8.  Część I : Wymagania ogólne 

 

7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadza się dla poszczególnych faz robót 

podlegających zakryciu. Roboty te należy odebrać przed wykonaniem następnej części robót, 

uniemożliwiających odbiór robót poprzednich.  

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

▪ roboty montażowe wykonania rur kanałowych i odgałęzień wraz z podłożem i drenażem, 

▪ badanie szczelności przewodów wykonać zgodnie z PN-EN 1610 

▪ protokoły odbioru technicznego zgodne z Załącznik 1,2 „Zeszyt 9 - COBRTI INSTAL WTWiO 

sieci kanalizacyjnych” 

▪ zasypany, zagęszczony wykop. 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i 

poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Wyniki przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołu, szczegółowo omówione, 

wpisane do dziennika budowy, zinwentaryzowane przez służby geodezyjne i podpisane przez nadzór 

techniczny. 

 

7.3. Odbiór końcowy 

Odbiorowi końcowemu podlega: 

▪ zbadanie zgodności Dokumentacji Projektowej ze stanem faktycznym i inwentaryzacją 

geodezyjną, 

▪ zbadaniu zgodności protokołu odbioru wyników badań stopnia zagęszczenia gruntu zasypki 

wykopu, 

▪ zbadanie protokołów odbiorów z prób szczelności przewodów kanalizacyjnych.  

Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli 

wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelności przewodów) zostały spełnione. Jeżeli 

któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić jego 

wpływ na stopień sprawności działania przewodu i w zależności od tego określić konieczne dalsze 

postępowanie. 

Wyniki przeprowadzonych badań należy udokumentować wpisem do dziennika budowy oraz 

przekazać wraz z kompletną dokumentacją Inwestorowi i podpisane przez nadzór techniczny oraz 

członków komisji przeprowadzającej badania.  

 

8. OBMIAR ROBÓT 

 

Podstawowymi jednostkami obmiarowymi są: 

m      – dla montażu instalacji rurowych 

sztuka, komplet    – dla armatury, urządzeń i wyposażenia 

m3,m2
, m     – dla prac ziemnych 

inne (tj. odcinek, próba, separator)  – zgodnie z PRZEDMIAREM ROBÓT 

 

Pozostałe wymagania zgodnie z pkt. 7. Część I : Wymagania ogólne 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

Wymagania ogólne zgodnie z pkt. 9.  Część I : Wymagania ogólne 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

10.1. Podstawowe akty prawne 

1. 

 

 

 

 

 
3. 
 

 

 
4. 

 

 
5. 
 

6. 
 

7. 

 

 
8. 
 

9. 

 
10. 

 
11. 

 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Obwieszczenie Marszałka Sejmu 

Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 

ustawy – Prawo budowlane – Dz.U. nr 207 poz. 2016 z 2003 r. z późniejszymi zmianami 

wraz z rozporządzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy), 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 poz. 881 z 2004r. 

wraz z rozporządzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy) 
Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz.U. nr 169 poz. 1386 z 2002 r. z 

późniejszymi zmianami wraz z rozporządzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy), 
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. nr 204 poz. 2087 z 

1998 r. wraz z rozporządzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy) 
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. nr 21 poz. 94 z 2004 

r. z późniejszymi zmianami wraz z rozporządzeniami dotyczącymi szczegółowych przepisów 

BHP wydanymi z delegacji w/w ustawy) 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. nr 62 poz. 627 z 2001 

r. z późniejszymi zmianami wraz z rozporządzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy) 
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz.U. nr 115 poz. 1229 z 2001 r. z 

późniejszymi zmianami wraz z rozporządzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy) 
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzeniu ścieków (Dz.U. nr 72 poz. 747 z 2001 r. z późniejszymi zmianami wraz z 

rozporządzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy) 
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz.U. nr 147 

poz. 1229 z 2002 r. z późniejszymi zmianami wraz z rozporządzeniami wydanymi z delegacji 

w/w ustawy) 
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. nr 122 poz. 1321 z 2000 r. z 

późniejszymi zmianami wraz z rozporządzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy) 
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. nr 204 poz. 

2068 z 2004 r. z późniejszymi zmianami wraz z rozporządzeniami wydanymi z delegacji w/w 

ustawy) 
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U. nr 153 poz. 

1504 z 2003 r. z późniejszymi zmianami wraz z rozporządzeniami wydanymi z delegacji w/w 

ustawy) 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92 poz. 880 z 2004 r. z 

późniejszymi zmianami wraz z rozporządzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy) 

 

 
10.2. Normy 

1.    PN-EN 1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
2.    PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowanie 
3.    PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
4.    PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
5.    PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Żwir i mieszanka 

  
6.    PN-EN-295 Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i 

kanalizacyjnej 
7.    PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
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8.    PN-H-74051-00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania 
9.  PN-EN 124 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni 

dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, 

znakowanie, sterowanie jakością 
10.  PN-H-74051-02 Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego) 
11.  PN-H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych 
12.  BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
13.  BN-62/6738-03,04,07         Beton hydrotechniczny 
14.  PN-B-10729 Kanalizacja – studzienki kanalizacyjne 
15.  PN-EN 1917 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu 

zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe 
16. PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 
17. PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
18. PN-C-89221 Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 
29. BN-84/6366-10 Kształtki drenarskie typ 50 z polietylenu wysokociśnieniowego. 
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10.3. Inne dokumenty 

  
1. 
 

 

 
2. 

 
3. 
4. 
 

 

Katalog budownictwa 
KB4-4.12.1.(6)     Studzienki połączeniowe (lipiec 1980) 
KB4-4.12.1.(7)     Studzienki przelotowe (lipiec 1980) 
KB4-4.12.1.(8)     Studzienki spadowe (lipiec 1980) 
Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci 

kanalizacyjnych – 2003 r. 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – tom I rozdz. IV, 

Arkady 1989 r. – Roboty ziemne. 

 

ST 03 –PRZYŁĄCZE CIEPŁOWNICZE  
 
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 
 
CPV 45110000-1 – Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty 

ziemne 
CPV 45230000-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 

elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 
CPV 45330000-9 – Hydraulika i roboty sanitarne 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru przyłącza ciepłowniczego. 

 
Podstawowe zagadnienia: 
Sieć ciepłownicza – Układ rurociągów ze wszystkimi urządzeniami na nich zamontowanymi 

(armatura odcinająca i regulacyjna, urządzenia kontrolno-pomiarowe, odpowietrzenia, 

odwodnienia, studzienki, kompensatory, drenaże, konstrukcje nośne sieci nadziemnych itp.). 
Preizolowana sieć ciepłownicza – układ rurociągów j.w. lecz wykonany z rur, kształtek i 

elementów preizolowanych, zgodnie z założeniami technicznymi producenta systemu 

preizolacji. 
System preizolacji – Kompletny zespół rur, kształtek i elementów służących wykonaniu 

preizolowanych sieci ciepłowniczych, zaprojektowany, wyprodukowany i oferowany przez 

jednego producenta. Umożliwiający realizowanie w pełni funkcjonalnej sieci ciepłowniczej. 
Rura preizolowana – prefabrykat składający się z rury przewodowej, izolacji piankowej i rury 

osłonowej. Rura preizolowana posiada niezaizolowane końcówki rury przewodowej służące do 

łączenia z innymi rurami, kształtkami, lub elementami sieci preizolowanej.  
Kształtka preizolowana - prefabrykat składający się kształtki przewodowej (kolano, zwężka, 

odgałęzienie, kompensator, zawór itp.), izolacji piankowej i płaszcza osłonowego. Kształtka 

preizolowana posiada niezaizolowane końcówki służące do łączenia z rurami lub innymi 

kształtkami  

i elementami sieci preizolowanej. 
Element preizolowany - prefabrykat składający się na system preizolacji niebędący rurą ani 

kształtką preizolowaną.  
Rura przewodowa – rura służąca przesyłaniu czynnika grzewczego. 
Pianka izolacyjna – pianka o strukturze zamkniętych komórek będąca efektem reakcji 

odpowiednich związków chemicznych, służąca izolacji termicznej rury przewodowej i będąca 

na trwałe z nią związana. 
Rura osłonowa – zewnętrzna rura wykonana z twardego polietylenu HDPE (za wyjątkiem rur 

SPIRO) na stałe połączona poprzez piankę izolacyjną z rurą przewodową i służąca ochronie ich 
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przed wpływem czynników zewnętrznych. Jak również przejmująca na cały układ siłę tarcia 

gruntu w przypadku sieci podziemnej. 
Płaszcz osłonowy - zewnętrzny płaszcz wykonany z twardego polietylenu HDPE (za wyjątkiem 

rur spiro) na stałe połączony poprzez piankę izolacyjną z kształtką przewodową i służący 

ochronie ich przed wpływem czynników zewnętrznych. Jak również przejmująca na cały układ 

tarcie lub opór gruntu  

w przypadku sieci podziemnej. 
Zespół złącza, mufa – jest to komplet elementów służących połączeniu rury osłonowej lub 

płaszcza osłonowego i wypełnienia pianką izolacyjną przestrzeni między rurą przewodową a 

osłonową, w miejscu łączenia (spawania, lutowania, zgrzewania) rury lub kształtki 

przewodowej. 
Instalacja alarmowa – elektroniczna instalacja wykrywania i lokalizacji zawilgocenia i 

uszkodzenia pianki izolacyjnej. Składająca się z drutów alarmowych zatopionych w piance 

izolacyjnej, elementów łączących, oraz urządzeń wykrywających i lokalizujących uszkodzenia i 

zawilgocenia. 
"Roboty" - oznacza stałe i tymczasowe roboty, które mają zostać wykonane (włączając 

projekty wykonawcze, urządzenia, sprzęt, które mają być dostarczone) dla osiągnięcia 

założonych celów Projektu. 
„Usługi” - oznacza stałe i tymczasowe usługi, które mają być wykonane (włączając wykonanie 

dokumentacji technicznych, i działania promujące i informujące) dla osiągnięcia założonych 

celów Projektu. 

 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem przyłącza ciepłowniczego. 
Ogólne zestawienie zakresu rzeczowego robót: 

▪ sieć kanałów ciepłowniczych wykonanych z rur preizolowanych giętkich.  
 
Zakres prac przy wykonywaniu w/w robót obejmuje : 

▪ zabezpieczenie terenu robót, 
▪ dostawę materiałów, 
▪ wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiórki istniejących nawierzchni, 

przekopy próbne oraz podwieszenie instalacji obcych, 
▪ wykonanie wykopów wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnieniem, 

kategoria gruntu I÷III, 
▪ przygotowanie podłoża i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci, 
▪ ułożenie przewodów ciepłowniczych preizolowanych,  
▪ zasypanie i zagęszczenie wykopu z demontażem umocnień ścian wykopu, 
▪ odtworzenie nawierzchni po robotach 
▪ przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Wymagania ogólne zgodnie z pkt. 2. Część I : Wymagania ogólne 
 
2.2. Przewody rurowe 

2.2.1. Rury ciepłownicze  
▪ rury ciepłownicze preizolowane podwójne w rurze ochronnej zbudowane z: Rura 

robocza - PE-Xa z EVOH, SDR 11, materiał izolacyjny - Spieniony polietylen 

sieciowan, rura osłonowa - PE-80 np. Ecoflex Thermo Twin prod. Uponor. 
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3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Wymagania ogólne zgodnie z pkt. 3. Część I : Wymagania ogólne 

 
3.2. Sprzęt do robót ziemnych przygotowawczych i wykończeniowych 

W zależności od potrzeb, Wykonawca zapewni następujący sprzęt do wykonania robót 

ziemnych i wykończeniowych: 
▪ samochód samowyładowczy od 25 do 30 t, 
▪ koparkę podsiębierną 0,4 m3 do 0,6 m3, 
▪ koparkę przedsiębierną 0,4 m3 do 0,6 m3, 
▪ spycharkę kołową lub gąsienicową do 100 KM, 
▪ sprzęt do zagęszczania gruntu; zagęszczarkę wibracyjną, ubijak spalinowy, walec 

wibracyjny. 

 
3.3. Sprzęt do wykonania przyłącza ciepłowniczego 

Wykonawca przystępujący do wykonania przyłącza ciepłowniczego powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
▪ żurawi budowlanych samochodowych, 
▪ wciągarek mechanicznych, 
▪ pomp spalinowych do odwadniania wykopów, 
▪ igłofiltrów 
▪ kolektorów odprowadzających,  

 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu i składowania. 

Wymagania ogólne zgodnie z pkt. 4. Część I : Wymagania ogólne 

 
4.2. Rury  

4.2.1. Rury przewodowe 
Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed 

uszkodzeniem lub zniszczeniem.  
Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. 
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i 

przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów.  
Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, przeciągać po podłożu, a szczególną 

ostrożność należy zachować przy przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 

0oC i niższej. Przy przeładunku z użyciem żurawi lub dźwigów należy stosować liny miękkie, 

np. nylonowe, bawełniano-konopne, z tworzyw sztucznych. 
Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno- lub 

wielowarstwowo, albo w pozycji stojącej. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i 

zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych. 
W przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach drew-

nianych. Podobnie na podkładach drewnianych należy układać wyroby w pozycji stojącej i 

jeżeli powierzchnia składowania nie odpowiada w/w wymaganiom. 
Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i gatunków 

w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub 

pojedynczych rur. Składowane rury nie powinny być narażone na bezpośrednie działanie 

promieniowania słonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna 

przekraczać 30oC, 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
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5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Wymagania ogólne zgodnie z pkt. 5. Część I : Wymagania ogólne 
 
5.2. Roboty przygotowawcze 

Analogicznie do.   ST-01 –INSTALACJA ZEWNĘTRZNA WODY - pkt. 5.2 
 
5.3. Prace rozbiórkowe 

Analogicznie do.   ST-01 –INSTALACJA ZEWNĘTRZNA WODY - pkt. 5.3 

 
5.4. Roboty ziemne 

Analogicznie do.   ST-01 –INSTALACJA ZEWNĘTRZNA WODY - pkt. 5.4 
W miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej odcinki o zmniejszonym przykryciu 

należy na całej długości i szerokości wykopu wzdłuż i po bokach rurociągu izolować termicznie 

keramzytem minimum 0,5m ponad wierzch rury.  Aby ograniczyć zawilgocenie keramzytu 

wskazane należy przykryć go od góry folią, na której układa się wierzchnią warstwę gruntu. 
 
5.5. Przygotowanie podłoża 

Należy wykonać podłoże z piasku o grubości 15 cm zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
Wskaźnik zagęszczenia powinien być nie niższy niż Is=0,97. Rodzaj gruntu do zasypywania 

wykopów Wykonawca uzgodni z Inspektorem nadzoru. 

 
5.6. Odwodnienie wykopów 

Podczas prowadzenia wykopów na trasie kanałów grawitacyjnych oraz wykopów w miejscu 

włączenia do sieci może wystąpić konieczność wykonania odwodnienia. Tam, gdzie 

odwodnienie wykopów będzie niezbędne, należy je odwodnić i utrzymywać odwodnienie przez 

czas montażu, aż do zakończenia wszystkich prób i zasypania wykopów.  
Odwodnienie wykopów w rejonie poziomów wody zawieszonej i stref sączeń możliwe jest 

wyłącznie jako pompowanie bezpośrednie wody z wykopu.  
Na terenach gdzie występują grunty niespoiste odwodnienie prowadzić należy w następujący 

sposób:  
e) 0,5 m powyżej dna wykopu - odwodnienie powierzchniowe,  

f) od 0,5 - 1,0 - igłofiltry rozstawione co 2,0 m,  

g) od 1,0 m do 1,5m- igłofiltry rozstawione co 1,0 m  

h) 1,5 m i wyżej - igłofiltry rozstawione co 0,5 m  

Na terenach gdzie występują grunty spoiste odwodnienie prowadzić należy w następujący 

sposób:  
g) do 1,0 m powyżej dna wykopu - odwodnienie powierzchniowe,  

h) od 1,0- 2,0 - igłofiltry rozstawione co 2,0 m,  

i) powyżej 2,0 m - igłofiltry rozstawione co 1,0 m  

j) W szczególnych przypadkach może zaistnieć zmiana sposobu odwodnienia:  

k) przy wystąpieniu wyższego poziomu wód gruntowych, poprzez zagęszczenie rozstawu 

igłofiltrów,  

l) przy wystąpieniu niższego poziomu wód gruntowych, poprzez rzadsze rozstawienie 

igłofiltrów lub zastosowanie odwodnienie powierzchniowego.  

Każdorazowo sposób odwadniania należy dobrać do aktualnie panujących warunków gruntowo-

wodnych i uzgodnić go z Inżynierem geologiem i inspektorem nadzoru.  
Wodę z odwodnienia wykopów należy odprowadzić rurociągiem tymczasowym do najbliższego 

rowu lub studni kanalizacji deszczowej. Zgodę oraz sposób odprowadzania wody do rowu lub 

studni należy uzgodnić z jego właścicielem. Wszelkie wymagania stawiane przez właściciela 

rowu będą przestrzegane przez Wykonawcę Robót 
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5.7. Zabezpieczenie wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych 
W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych powinny 

być zachowane co najmniej następujące warunki: 
h) górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać co najmniej 15 cm ponad 

szczelnie przylegający teren, 

i)  powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umożliwiającym 

łatwy odpływ wody poza teren przylegający do wykopu, 

j) wprowadzenie wód z drenażu odwadniającego do studzienek zbiorczych w wykopie 

powinno być wykonane zgodnie z dokumentacją, w miejscach odpowiednio 

zabezpieczonych przed rozmyciem. 

k) w przypadku zaistnienia konieczności odwodnienia wykopów zakłada się ich 

odwodnienie za pomocą pompowania powierzchniowego. W dnie wykopu należy 

wykonać studzienkę zbiorczą, w której umieszczona zostanie pompa zanurzeniowa.  

l) odwadnianie prowadzić w sposób ciągły, aż do zasypania wykopu, nie 

dopuszczając doprzerw w pracy pompy, 

m) w przypadku zaistnienia przerwy ponowne usuwanie wody z wykopu prowadzić 

powoli, aby nie powodować wymywania cząsteczek gruntu, 

n) w żadnym wypadku nie dopuszczać do pompowania wody z zawiesiną gruntu. 

5.8. Pozostałe uwagi 
Nie wyklucza się zastosowania innych sposobów odwadniania wykopów zgodnie z 

osobnym opracowaniem projektowym w przypadku stwierdzenia odmiennych niż 

zakładane na etapie projektu warunków geologiczno – wodnych podczas realizacji robót. 

Rozwiązanie te będą na bieżąco uzgadnianie przez Wykonawcę z kierownikiem budowy i 

uprawnionym geologiem. 

 
Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które 

zapewnia odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby 

zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek 

takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym 

okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. Jeżeli, wskutek 

zaniedbania Wykonawcy, grunty ulęgną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwała 

nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami 

przydatnymi  
Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi 

być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym 

okresie trwania robót ziemnych. 
Wodę z odwodnienia wykopów należy odprowadzić rurociągiem tymczasowym zgodnie z 

odrębnym opracowaniem projektowym spoczywającym na Wykonawcy robót. 
 
5.9. Roboty montażowe 

Spadki i głębokość posadowienia rurociągu powinny spełniać poniższe warunki: 
▪ spadki i trasy kanałów powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową, 
▪ głębokość ułożenia przewodów przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i środków zabez-

pieczających podłoże i przewód przed przemarzaniem powinna być taka, aby jego 

przykrycie mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu 

było większe niż głębokość przemarzania gruntów, wg PN-81/B-03020 o 0,2 m; i tak 

przykrycie to powinno wynosić minimum 1,4 m. Przy mniejszych zagłębieniach 

zachodzi konieczność odpowiedniego ocieplenia kanału. 
▪ W miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej odcinki o zmniejszonym 

przykryciu należy na całej długości i szerokości wykopu wzdłuż i po bokach rurociągu 
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izolować termicznie keramzytem minimum 0,5m ponad wierzch rury.  Aby ograniczyć 

zawilgocenie keramzytu wskazane należy przykryć go od góry folią, na której układa 

się wierzchnią warstwę gruntu. 

 
5.10. Izolacje 
Rury z tworzyw sztucznych nie wymagają żadnych izolacji. Studzienki betonowe zabezpiecza 

się przez posmarowanie z zewnątrz izolacją bitumiczną. Dopuszcza się stosowanie innego 

środka izolacyjnego uzgodnionego z Inspektorem Nadzoru. W środowisku słabo agresywnym, 

niezależnie od czynnika agresji, studzienki należy zabezpieczyć przez zagruntowanie izolacją 

asfaltową oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym na zimno.  

 
5.11. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 
Zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić warstwami grubości 20 cm. Materiał zasypkowy 

powinien być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu (do wysokości 

30cm ponad wierzch rury materiał zagęszczać ręcznie). 
Wskaźnik zagęszczenia powinien być nie niższy niż Is=0,97 dla rur zagłębionych poniżej 1,40m 

i Is=1,00 powyżej 1,40m i dla rurociągów prowadzonymi pod drogami dla ruchu kołowego. 

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z Inspektorem nadzoru. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót. 

Wymagania ogólne zgodnie z pkt. 6. Część I : Wymagania ogólne 

 
6.2. Kontrola, pomiary i badania 

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu: 

▪ zakwalifikowania gruntów do odpowiedniej kategorii, 
▪ określenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia, 
▪ określenie stanu terenu, 
▪ ustalenie składu betonu i zapraw, 
▪ ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
▪ ustalenie metod wykonywania wykopów, 
▪ ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy. 

 
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 

▪ sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych 

stałych punktów wysokościowych z dokładnością do 5 mm, 
▪ badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
▪ sprawdzenie zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia w wykopie 
▪ badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z 

kruszywa mineralnego lub betonu, 
▪ badanie odchylenia osi kanałów, 
▪ badanie odchylenia spadku kanałów, 
▪ sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 
▪ sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 
▪ badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 
▪ sprawdzenie wykonanych izolacji. 

 
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

▪ odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 
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powinno wynosić więcej niż 5 cm, 
▪ odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 
▪ odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać 3 cm, 
▪ odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać 5 cm, 
▪ odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego 

przewodu od osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać 

2 cm, 
▪ odchylenie spadku ułożonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno 

przekraczać –5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% 

projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku), 
▪ wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 

100 m  
 

7. ODBIÓR ROBÓT 

 
7.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Wymagania ogólne zgodnie z pkt. 8.  Część I : Wymagania ogólne 
 
7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadza się dla poszczególnych faz 

robót podlegających zakryciu. Roboty te należy odebrać przed wykonaniem następnej części 

robót, uniemożliwiających odbiór robót poprzednich.  
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

▪ roboty montażowe wykonania rur kanałowych i odgałęzień wraz z podłożem i 

drenażem, 
▪ badanie szczelności przewodów wykonać zgodnie z PN-EN 1610 
▪ protokoły odbioru technicznego zgodne z Załącznik 1,2 „Zeszyt 9 - COBRTI INSTAL 

WTWiO sieci kanalizacyjnych” 
▪ zasypany, zagęszczony wykop. 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt 

i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Wyniki przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołu, szczegółowo 

omówione, wpisane do dziennika budowy, zinwentaryzowane przez służby geodezyjne i 

podpisane przez nadzór techniczny. 
 
7.3. Odbiór końcowy 

Odbiorowi końcowemu podlega: 
▪ zbadanie zgodności Dokumentacji Projektowej ze stanem faktycznym i inwentaryzacją 

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

zasypki wykopu, 
▪ zbadanie protokołów odbiorów z prób szczelności przewodów kanalizacyjnych.  

Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli 

wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelności przewodów) zostały spełnione. 

Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy 

ocenić jego wpływ na stopień sprawności działania przewodu i w zależności od tego określić 

konieczne dalsze postępowanie. 
Wyniki przeprowadzonych badań należy udokumentować wpisem do dziennika budowy oraz 

przekazać wraz z kompletną dokumentacją Inwestorowi i podpisane przez nadzór techniczny 

oraz członków komisji przeprowadzającej badania.  
 
8. OBMIAR ROBÓT 

 
Podstawowymi jednostkami obmiarowymi są: 
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m      – dla montażu instalacji rurowych 
sztuka, komplet    – dla armatury, urządzeń i wyposażenia 
m3,m2

, m     – dla prac ziemnych 
inne (tj. odcinek, próba, separator)  – zgodnie z PRZEDMIAREM ROBÓT 
 
Pozostałe wymagania zgodnie z pkt. 7. Część I : Wymagania ogólne 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
Wymagania ogólne zgodnie z pkt. 9.  Część I : Wymagania ogólne 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
Normy: 

PN-EN 253 System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci ciepłowniczych 

układanych  
bezpośrednio w gruncie. Zespół rurowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej  
z poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu  
PN-EN 448 System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci ciepłowniczych 

układanych  
bezpośrednio w gruncie. Kształtki - zespoły z rury stalowej przewodowej, izolacji cieplnej  
z poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu  
PN-EN 488 System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci ciepłowniczych 

układanych  
bezpośrednio w gruncie. Zespół armatury do stalowych rur przewodowych z izolacją  
cieplną z poliuretanu i płaszczem osłonowym z polietylenu  
PN-EN 489 System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci ciepłowniczych 

układanych  
bezpośrednio w gruncie. Zespół złącza stalowych rur przewodowych z izolacją cieplną  
z poliuretanu i płaszczem osłonowym z polietylenu 

 
Inne:  
- Instrukcje montażowe producentów stosowanych rur preizolowanych.  
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Ciepłowniczych z rur i elementów 

preizolowanych  
- zeszyt nr 4, wydanie COBRTI Instal 2002r,  
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Węzłów Ciepłowniczych - zeszyt nr 8, wydanie 

COBRTI  
Instal 2003 r.  
- Instrukcja o znakach drogowych pionowych - Monitor Polski Nr 16 z 1994 roku.  
Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 - Prawo budowlane  
Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 - Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać  
budynki i ich usytuowanie  
Dz. U. z 2004r. Nr 167, poz. 1751 - Warunki przyłączenia podmiotów do sieci ciepłowniczych  
Oraz eksploatacja tych sieci  
Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 - Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy  
Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401 - Bezpieczeństwo i higieny pracy podczas wykonywania   
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ST 04 –INSTALACJE C.O. i C.T 
 

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 
 

45000000-7 Roboty budowlane 

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 
 

1.WSTĘP 

 

1.1.Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru instalacji centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego. 

 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 

w punkcie 1.1. 

 

1.3.Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy wykonania instalacji grzewczej c.o. i c.t. 

Ogólne zestawienie zakresu rzeczowego robót: 

▪ instalacja c.t. wykonana z rur stalowych czarnych wg PN-80/H-74219 lub rur stalowych 

cienkościennych (stal węglowa 1.0034 ocynkowana na zewnątrz) łączonych poprzez kształtki 

zaciskowe 

▪ instalacja c.o. wykonana z rur stalowych czarnych wg PN-80/H-74219 lub rur stalowych 

cienkościennych (stal węglowa 1.0034 ocynkowana na zewnątrz) łączonych poprzez kształtki 

zaciskowe, wyposażona w grzejniki stalowe-płytowe  

▪ montaż węzła regulacyjnego dla nagrzewnicy centrali wentylacyjnej 

▪ montaż zaworów odcinających 

▪ montaż rozdzielacza ciepła z zasobnikiem C.W.U. 

▪ montaż systemu solarnego 

▪ montaż izolacji termicznej 

▪ montaż grzejników 

▪ montaż kurtyny powietrznej 

▪ montaż płytowego wymiennika ciepłą woda/glikol 

▪ montaż armatury zabezpieczającej oraz pompowej 

▪ montaż armatury pompowej 

▪ rozbudowa istniejącego rozdzielacza ciepła  

 

Zakres robót przy wykonywaniu w/w instalacji ogrzewczej obejmuje: 

▪ zabezpieczenie miejsca robót, 

▪ wykonanie niezbędnych pomocniczych robót budowlanych; przekuć, bruzd, zamurowań, 

przepustów,  

▪ montaż rurociągów stalowych oraz przewidzianej armatury  

▪ montaż instalacji c.o. oraz c.t. z rur stalowych cienkościennych łącznych na zacisk  

▪ wykonanie izolacji przewodów, 

▪ przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Wymagania ogólne zgodnie z pkt. 2.  Część I : Wymagania ogólne 

2.2. Rury przewodowe 

2.2.1. Rury instalacyjne 

2.2.1.1. Rury stalowe. 
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▪ Dla instalacji ciepła technologicznego oraz centralnego ogrzewania zastosować rury stalowe 

cienkościenne łączone zaciskowo (stal węglowa 1.0034 ocynkowana na zewnątrz)  

 

2.2.2. Rury ochronne 

Jako tuleje ochronne zastosować rury ciśnieniowe z polietylenu PE100 wg PN-EN 12201, PN-EN 

13244-1:2004 i ZAT/97-01-001 lub stalowe. 

 

2.3. Elementy montażowe 

Jako elementy montażowe należy zastosować: 

▪ łączniki i kształtki zaciskowe/przejściowe systemu producenta rur, 

▪ łączniki i kształtki gwintowane/przejściowe systemu producenta rur, 

▪ uchwyty i zawiesia systemowe lub obejmy uniwersalne do rur z wkładką gumową. 

Połączenie rurociągów stalowych wykonać jako spawane lub systemowe. Natomiast połączenia 

urządzeń i armatury wykonać jako gwintowane lub kołnierzowe. 

 

2.4. Armatura 

Jako armaturę przewodową (odcinającą, regulacyjną, pomiarową) zastosować: 

▪ Zawory odcinające kulowe (do DN50)– PN16, temperatura pracy 0÷100°C; obudowa z 

mosiądzu chromowanego 

▪ Przepustnice bezkołnierzowe (od DN65) – PN16 ; korpus z z żeliwa szarego z uszczelnieniem 

EPDM z dźwignią ręczną;  ; t= -20°C ÷ 120 °C 

▪ Filtry gwintowane z osadnikiem (do DN 50) - 300 mikronów (0,3 mm) dla DN1/2” ; 500 

mikronów (0,5 mm) dla DN3/4” - 2”; korpus : mosiądz, osadnik : stal nierdzewna. Filtr z 

zaworem upustowym ; min PN10; temperatura pracy -20°C÷100°C 

▪ Filtry kołnierzowe z osadnikiem (od DN 65) - 500 mikronów (0,5 mm) dla DN40/DN50 ; 800 

mikronów (0,8 mm) dla DN≥65 korpus : mosiądz, osadnik : stal nierdzewna. Filtr z zaworem 

upustowym ; min PN10; temperatura pracy -20°C÷100°C 

▪ Łączniki amortyzacyjne kołnierzowe : min. PN10 – wykonanie z EPDM; temperatura pracy -

20°C÷95°C 

▪ Manometry wskazówkowe : z kurkami odcinającymi , z gwintami zewnętrznymi ¼” ; zakres 

0÷10 bar z podziałką co max 0,1 bar ; średnica korpusu min. 100mm ; temperatura pracy -

20°C÷100°C 

▪ Termometry : bimetaliczne ; -10°÷100°C z podziałką co 2.5°C ; średnica korpusu min. 

100mm 

▪ Zawory zwrotne grzybkowe gwintowane  (do DN50) – PN16 bar; korpus z żeliwa 

sferoidalnego; uszczelka EPDM; zespół zamknięcia żeliwo / brąz 

▪ Zawory zwrotne grzybkowe kołnierzowe  (od DN65) – PN16 bar; korpus z żeliwa 

sferoidalnego; uszczelka EPDM; zespół zamknięcia żeliwo / brąz 

▪ Zwory regulacyjno - pomiarowe z mechanizmem ręcznym – z żeliwa szarego PN16 ; 

wyposażone w końcówki do podłączanie kurków do napełniania instalacji lub urządzenia do 

pomiaru różnicy ciśnień; mechanizm do ustawiania nastawy wstępnej; z funkcją odcięcia; 

uszczelnienie EPDM 

▪ Zawory równoważąco – regulacyjne do odbiorników końcowych (nagrzewnice) z regulacją – 

PN16; temperatura pracy -20°C÷120°C; żeliwo szare lub stop odporny na odcynkowanie; z 

pokrętłem do nastawy wstępnej funkcją odcięcia; z króćcami pomiarowymi do równoważenia 

instalacji; z siłownikiem do sterowania sygnałem 0..10V; prędkość  30s/mm; siła regulacji 

125N ; IP54 ; z widocznym wskaźnikiem położenia 

▪ Zawory regulacyjne z siłownikiem dla nagrzewnic w centralach wentylacyjnych (w dostawie z 

centralą) – wymagania : PN16;  żeliwo szare; temperatura pracy 0°C÷100°C; uszczelnienie 

EPDM O-ring; prędkość  9s/mm  

▪ odpowietrzniki automatyczne Ø15 PN10; tmax=120°C 

 

2.5. Systemowe przejścia pożarowe 
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Wykonawca zobowiązany jest zastosować systemowy i maksymalnie zunifikowany rodzaj 

zabezpieczenia przejść p.poż. przez przegrody budowlane. Przejścia p.poż. powinny spełniać co 

najmniej następujące wymagania : 

- klasa ogniowa co najmniej równa odporności pożarowej przegrody 

- posiadać aprobatę ITB 

- posiadać aktualną deklarację właściwości użytkowych 

- posiadać Certyfikat Zgodności ITB 

 

 

 

2.5.1 Rury palne (tworzywa sztuczne) – przykładowy przepust 
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2.5.2 Rury stalowe - przykładowy przepust 

 
 

2.6. Grzejniki 

2.6.1. Grzejniki płytowe. 

W instalacji c.o. zastosować grzejniki płytowe stalowe, w kolorze białym, dolnozasilane. 

Zastosowano grzejniki :  

• z zintegrowanymi wkładkami termostatycznymi z możliwością nastawy wstępnej 

• głowicami do regulacji manualnej (zakres temp. 16-26°C) 

• głowicami do regulacji manualnej, antykradzieżowe z blokadą temperatury (zakres temp. 16-

26°C) 

• typowe do zastosowań w pomieszczeniach bytowych 

• w pomieszczeniach sanitarnych zastosowano grzejniki ocynkowane 
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Grzejniki powinny spełniać wymagania co najmniej jak poniżej : 

 
 

2.7. Izolacje 

2.7.1. Izolacje antykorozyjne 

Dowolne materiały do wykonywania powłok malarskich odpornych na podwyższoną temperaturę do 

stosowania wewnątrz pomieszczeń, posiadające niezbędne atesty, certyfikaty i aprobaty. Materiały 

należy wykorzystać w okresie gwarancji przydatności. 

 

2.7.2. Izolacje termiczne  

Grubość Izolacji termicznej rurociągów należy wykonać zgodnie z: 

▪ zgodnie z PN-B-02421 oraz  z Dz. U. z 2002 r. Nr 75 Poz. 690 wraz z późniejszymi zmianami 

obowiązującymi na dzień sporządzenie niniejszej dokumentacji oraz opisem technicznym 

L.p. Rodzaj przewodu lub komponentu 

Minimalna grubość 

izolacji cieplnej 

(materiał 0,035 W/ 

m*K)1) 

1 Średnica wewnętrzna do 22mm 20mm 

2 Średnica wewnętrzna od 22mm do 35mm 30mm 

3 Średnica wewnętrzna od 35mm do 100mm Równa d wewnętrznej rury 

4 Średnica wewnętrzna ponad 100mm 100mm 

5 
Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzące przez ściany lub 

stropy, skrzyżowania przewodów 
½ wymagań z poz. 1-4 

6 Przewody ogrzewania centralnego wg poz. 1-4, ułożone w ½ wymagań z poz. 1-4                                                                                                                                                     
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komponentach budowlanych między ogrzewanymi 

pomieszczeniami różnych użytkowników 

7                                                                                                                                                    Przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze 13 mm 

 

Grubość izolacji na rurociągach chłodniczych (λ=0,035 W/(m×K) ) : 

50% wymagań izolacji na rurociągach grzewczych   
Uwaga: 

1) przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła niż podano w tabeli, należy 

odpowiednio  skorygować grubość warstwy izolacyjnej.  

 

Zastosowano następujące rodzaje izolacji termicznej : 

• rurociągi c.o. i c.t. - Otulina z wełny skalnej. Otulina posiada okładzinę ze wzmocnionej 

zbrojeniem folii aluminiowej, specjalnie oznaczonej nazwą produktu i zakładkę 

samoprzylepną. Łączenie poprzez zakładki samoprzylepne i samoprzylepne taśmy 

montażowe. 

o Klasa reakcji na ogień    A 2L-s1,d0 wyrób  

o Gęstość nominalna    100kg/m³  

o Maksymalna temperatura stosowania  ≤ 250°C  

o Opór dyfuzyjny pary wodnej   sd ≥ 200 m 

Temperatura [ C]    10  50  100   

λ [W/mK]     0,033  0,037  0,044   

 

• lub równoważnie 

 Izolacja z pianki polietylenowej o zamkniętej strukturze komórkowej, (izolacja podtynkowa - 

dodatkowo pokryta zewnętrzną folią polietylenową w kolorze czerwonym chroniącą przed 

wpływem wilgoci) 

Przewodność cieplna (DIN 52613 / EN ISO 8497): 
o 0,038 W/mK przy temperaturze 40°C 

o 0,035 W/mK przy temperaturze 10°C 

o Zakres dopuszczalnych temperatur: do +95°C 

o Zalecana temperatura montażu izolacji: powyżej 5°C 

o Klara reakcji na ogień BL, s1, d0 

 
 

2.6.3. Podgrzewacze pojemnościowe 
 

Podgrzewacze o pojemności V=300 L 

• ciśnienie   PN10 

• emaliowany 

• podwójna wężownica 

• przystosowany do systemu solarnego 

• dodatkowa grzałka elektryczna 2,0 kW 

 

2.7. Kolektory słoneczne   

 

Zaprojektowano zestaw solarny jednego w skład którego muszą wchodzić następujące elementy: 

➢ Kolektory słoneczne o powierzchni czynnej 1,93 m2 – 3 szt.  

➢ Podgrzewacz C.W.U. z dwoma wężownicami o poj. V = 300 l – 1 szt.. 
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➢ Zespół pompowy o przepływie q = 12 dm3/min. i nominalnej wysokości podnoszenia H = 6,0 

m H2O oraz pozostałą armaturą tj.: pompa obiegowa, rotametr, separator powietrza, zawór 

bezpieczeństwa, manometr i termometr, presostat – 1 szt. 

➢ Sterownik solarny – 1 szt. 

➢ Zestaw przyłączeniowy – 1 kpl.  

➢ Śrubunki 4 szt. 

➢ Zespół naczynia przeponowego – 1 kpl. 

➢ Płyn do instalacji glikolowej do –(minus) 25 ˚C – wg obmiaru na budowie.  

2. Konstrukcja wsporcza do montażu kolektorów. 

3. Czujnik temperatury. 

4. Modem EKO-LAN. 

5. Grzałka elektryczna do zasobnika C.W.U. o mocy 2,0 kW. 

6. Rura elastyczna podwójna DN16 - wg obmiaru na budowie. 

7. Opaska termokurczliwa - wg obmiaru na budowie 

 

Całość musi być dostarczona przez jednego producenta.  

 

 
2.8 Pompy obiegowe 

2.8.1.  Pompy na obiegach grzewczych 

Punkty pracy podano w części rysunkowej opracowania. 
 

Wytyczne dla dobieranych pomp grzewczych 

Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI):   <=0,20 

Pompa wysokiej wydajności  regulowana elektronicznie,  

Konstrukcja silnika :     EC 

Napięcie znamionowe     U= 230 V 

Przyłącze :      gwintowane/kołnierzowe 

Funkcje : 

Standardowo wyposażona w moduł obsługi ręcznej za pomocą jednego przycisku do sterowania 

następującymi funkcjami: 

- Pompa wł./wył. 

- Wybór rodzaju regulacji: - dp-c (stała różnica ciśnień) 

- dp-v (zmienna różnica ciśnień) 

- dp-T (różnica ciśnień uzależniona od temperatury) 

- Tryb regulacji ręcznej (ustawianie stałej prędkości obrotowej) 

- Automatyczna praca w trybie obniżenia nocnego (funkcja samoucząca) 

Graficzny wyświetlacz pompy ze wskaźnikiem obrotowym, umożliwiający poziome lub pionowe 

ustawienie modułu, pokazujący: 

- Stan roboczy 

- Tryb regulacji 

- Wartość zadaną różnicy ciśnień lub prędkości obrotowej 

- Komunikaty o błędach i komunikaty ostrzegawcze 

Świetlna sygnalizacja awarii, bezpotencjałowa zbiorcza sygnalizacji awarii 

Korpus pompy z żeliwa szarego, wirnik z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym, 

wał ze stali nierdzewnej z węglowymi łożyskami ślizgowymi impregnowanymi metalem 

 
2.9 Naczynia wzbiorcze 

 

INSTALACJE GRZEWCZE 

Ciśnieniowe naczynie przeponowe do zamkniętych instalacji grzewczych i chłodniczych. Konstrukcja 

zgodnie z EN 13831, dopuszczenie zgodnie z dyrektywą UE o urządzeniach ciśnieniowych 97/23/WE, 
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oznaczenie CE. 

Charakterystyka: 

• spawane 

• lakierowana powłoka zewnętrzna w kolorze szarym lub białym 

• niewymienna półmembrana 

• naczynia od Vnom=8 dm3 do Vnom= 25 dm3 : w wykonaniu wiszącym  

• naczynia od  Vnom=35 dm3 : w wykonaniu stojącym 

 

Dane doborowe:  
Dane doborowe podano w części rysunkowej opracowania 

 
INSTALACJA WODY UŻYTKOWEJ 

Ciśnieniowe naczynie przeponowe, przepływowe, do instalacji przygotowania ciepłej wody 

użytkowej, podwyższających ciśnienie i zaopatrujących w wodę. Konstrukcja i kontrola zgodnie z EN 

13831 i DVGW. 

Dopuszczenie zgodnie z dyrektywą UE o urządzeniach ciśnieniowych 97/23/WE, oznaczenie CE. 
 
Charakterystyka: 

• z armaturą przepływową, odcinającą i opróżniającą  

• wymienna workowa membrana butylowa 

• lakierowana powłoka zewnętrzna i wewnętrzna, wewnętrzna powłoka zgodnie z KTW-A, 

powłoka zewnętrzna w kolorze zielonym 

• atest PZH 

• wykonanie stojące 

• manometr w przestrzeni gazowej 

• Dane techniczne:  
Dop. ciśnienie pracy: 10 i 16 bar  

Dop. temp. pracy: 70 °C 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Wymagania ogólne zgodnie z pkt. 3.  Część I : Wymagania ogólne 

 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu i składowania. 

Wymagania ogólne zgodnie z pkt. 4.  Część I : Wymagania ogólne 

 

4.2. Rury przewodowe i ochronne 

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki 

należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania 

rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z 

ostrymi przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenia mechaniczne. 

Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, przeciągać po podłożu, a szczególną ostrożność 

należy zachować przy przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0oC i niższej.  

Rury należy składować w położeniu poziomym na płaskim, równym podłożu, w sposób gwarantujący 

zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spełnienie warunków BHP. 

Składowane rury nie powinny być narażone na bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego. 

Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczać 30oC. 

 

4.3. Elementy montażowe 

Zaleca się transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposażenia należy 

przechowywać w magazynach lub w pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 
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4.5. Armatura 

Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie w 

oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposażenia należy przechowywać w magazynach 

zamkniętych w pojemnikach. 

Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność.  

 

4.6. Izolacje 

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji powinny być przewożone krytymi środkami transportu 

w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. 

Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w 

pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na 

otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. 

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i krawędzie 

nieuszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów produkcyjnych 

powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach przedmiotowych. 

Materiały do izolacje antykorozyjne przechowywać w wydzielonych pomieszczeniach zamkniętych z 

działającą wentylacją (przeznaczonych na magazyn materiałów łatwopalnych) w zamkniętych 

pojemnikach. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczać 30oC. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót. 

Wymagania ogólne zgodnie z pkt. 5. Część I : Wymagania ogólne 

5.2.  Montaż rurociągów 

Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do wyeliminowania 

przeszkody, mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy 

betonowej i muru). 

Rurociągi instalacji ogrzewczej z rur stalowych, łączone będą przez spawanie.  

Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają 

uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne 

elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 

Przewody prowadzić poziomo na podłożu betonowym w warstwach izolacji podłogowej – 

przewidziano spust wody przez przedmuch sprężonym powietrzem oraz odpowietrzanie miejscowe. 

Zachować normatywne odległości i usytuowanie w stosunku do pozostałych instalacji i wyposażenia 

budynku. 

Rozstaw podpór, zawieszeń, punktów stałych i ślizgowych na instalacji z rur z tworzyw sztucznych 

zgodnie z wytycznymi producenta rur.  

Kompensacja wydłużeń cieplnych naturalna na załamaniach trasy. 

Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między 

zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem 

termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. 

Długość tulei powinna być większa od grubości ściany lub stropu.  

W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wykonywać połączeń przewodów. 
 

5.3. Montaż armatury i osprzętu 

Montaż armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy. 

Przed wbudowaniem skontrolować stan, prawidłowość działania i szczelność dostarczonej armatury. 

Sposób wbudowania armatury musi zapewniać kierunek czynnika zgodny z kierunkiem oznaczonym 

na korpusie armatury. 

Po zamontowaniu należy wykonać nastawy armatury regulacyjnej zgodnie z Dokumentacją 

Projektową. 
5.4. Badania i uruchomienie instalacji 

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów musi być poddana próbie 

szczelności. 

Instalacje należy dokładnie odpowietrzyć 
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5.5. Regulacja hydrauliczna instalacji 

Należy wykonać regulację hydrauliczną wraz z równoważeniem celem osiągniecia projektowanym 

parametrów projektowych instalacji z dopuszczalnymi odchyłkami. Wyniki regulacji hydraulicznej 

należy potwierdzić protokołem z pomiarów. 
 
5.5. Wykonanie izolacji 

Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu próby 

szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do 

zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokółem 

odbioru. Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do 

powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i 

wzdłużne elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich styków elementów 

warstwy dolnej. 

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu 

konwencjonalnych narządzi. 

Łączenie izolacji wykonać z zastosowaniem foli samoprzylepnych będących integralną częścią 

systemu izolacji (otulin) oraz poprzez klejenie klejem systemowym. Sposób izolowania kolan, 

trójników, armatury zgodnie z wymaganiami producenta systemu w technologii jednorodnej z izolacji 

odcinków prostych. 

 

5.5.1. Izolacje antykorozyjne. 

Przewody stalowe oczyścić do III stopnia czystości wg instrukcji KOR-3A i zabezpieczyć farbami 

termoodpornymi do 2000 C poprzez pokrycie jedną warstwą farby gruntującej i dwoma warstwami 

farby kryjącej. 

Prace malarski wykonywać z zachowaniem odpowiedniej wentylacji pomieszczenia. 

5.5.2. Izolacje termiczne. 

Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni 

izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdłużne 

elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich styków elementów warstwy 

dolnej. 

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu 

konwencjonalnych narządzi. 

Montaż izolacji cieplnej rozpoczynać należy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób 

szczelności, wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do 

zaizolowania, jeżeli jest wymagane, oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych 
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robót protokołem odbioru. Możliwe jest odcinkowe wykonanie izolacji kanałów przed ich montażem z 

pozostawieniem nieizolowanych połączeń kanałowych, które zostaną zaizolowane po 

przeprowadzeniu wymaganych prób szczelności. 

Powierzchnia kanału lub urządzenia powinna być czysta i sucha. Nie dopuszcza się wykonywania 

izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, cementem, smarami itp. oraz na 

powierzchniach z niecałkowicie wyschniętą lub uszkodzoną powłoką antykorozyjną. Materiały 

przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych i zimnochronnych powinny być suche, czyste i nie 

uszkodzone, a sposób składowania materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczać możliwość 

ich zawilgocenia lub uszkodzenia. Całość robót przeprowadzić zgodnie z instrukcją montażu 

producenta. 

 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót. 

Wymagania ogólne zgodnie z pkt. 6. Część I : Wymagania ogólne 

 

6.2. Kontrola, pomiary i badania 

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót montażowych Wykonawca powinien wykonać badania (odbiory 

międzyoperacyjne) mające na celu: 

▪ umiejscowienie i wymiary otworów pod przejścia przewodów instalacyjnych, 

▪ wymiary i czystość bruzd ściennych, zgodność bruzd z pionem lub założonymi spadkami, 

▪ przy wykonywaniu komór lub studzienek – wymiary wewnętrzne, wykonanie dna i ścianek, 

odwodnienie, 

▪ ustalenie składu betonu i zapraw, 

▪ ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy. 

 

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

W szczególności kontrola powinna obejmować: 

▪ zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami podanymi w 

Dokumentacji Projektowej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę, 

▪ badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 

▪ badanie ułożenia przewodu, 

▪ badanie lokalizacji i zachowania układu technologicznego urządzeń, 

▪ badanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni zewnętrznych instalacji, 

▪ badanie oznakowanie instalacji, 

▪ badanie regulacji instalacji ogrzewczej, 

▪ badanie natężenia hałasu wywoływanego przez instalację, 

▪ sprawdzenie montażu armatury,  

▪ badanie zabezpieczenia instalacji ogrzewczej przed możliwością wtórnego zanieczyszczenia 

wody wodociągowej, 

▪ badanie jakości wody stosowanej do napełniania i uzupełniania instalacji, 

▪ badanie odpowietrzenia instalacji, 

▪ badanie zabezpieczenia instalacji przed przekroczeniem granicznych wartości ciśnienia i 

temperatury, 

▪ badanie szczelności instalacji wodą zimną – wykonane zgodnie z  Tablica 10,11  „Wymagania 

Techniczne COBRTI INSTAL , Zeszyt 6” Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji 

Grzewczych”  

▪ regulacja na zimno i gorąco zgodnie z „Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL , Zeszyt 6” 

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Grzewczych”  

▪ badanie poprawności działania i szczelności instalacji na gorąco – wykonane zgodnie z 

wytycznymi producenta. 
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6.2.4. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

Przewody instalacji należy prowadzić po trasach zgodnych z Dokumentacją Projektową. Odstępstwa 

od Dokumentacji Projektowej mogą dotyczyć dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian 

konstrukcyjno-budowlanych. 

Podczas badań, kontroli oraz prób wielkości mierzone powinny zachować dopuszczalne tolerancje i 

wymagania podane w normach oraz warunkach wykonania i odbioru przedmiotowej instalacji. 

 

7. ODBIÓR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Wymagania ogólne zgodnie z pkt. 8. Część I : Wymagania ogólne 

 

7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne czynności 

związane z: 

▪ roboty przygotowawcze, 

▪ wykonanie przejść przez przegrody, bruzd, kanałów, studzienek, komór, 

▪ roboty montażowe wykonania rurociągów ulegających zakryciu, 

▪ próby szczelności w/w przewodów. 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i 

poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Inspektor nadzoru dokonuje odbioru robót zanikających. 

 

7.3. Odbiór końcowy 

Odbiorowi końcowemu podlega: 

▪ sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające 

m.in. na sprawdzeniu zgodności instalacji z projektem powykonawczym), 

▪ sprawdzenie protokołów odbiorów międzyoperacyjnych, 

▪ sprawdzenie protokołów odbiorów częściowych, 

▪ sprawdzenie protokołów z wynikami badań odbiorczych, 

▪ uruchomienie instalacji oraz sprawdzenie osiągania zakładanych parametrów. 

▪ Protokoły odbiorów instalacji zgodnie z Załącznik 1,2,3,4 „Wymagania Techniczne COBRTI 

INSTAL , Zeszyt 6” Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Grzewczych” 

 

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokołu, 

szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz 

członków komisji przeprowadzającej badania. Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru 

końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli wszystkie wymagania zostały spełnione. Jeżeli któreś z 

wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić jego wpływ na 

stopień sprawności działania przewodu i w zależności od tego określić konieczne dalsze 

postępowanie. 

 

7.4.  Zawartość dokumentacji powykonawczej 

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać w szczególności: 

• dokładny opis wszelkich instalacji w budynku wraz z odpowiednimi bilansami, 

• szczegółowe specyfikacje zastosowanych materiałów i urządzeń, 

• rysunki powykonawcze instalacji (komplet rzutów i przekrojów) przedstawiające rzeczywiste 

rozmieszczenie urządzeń oraz prowadzenie przewodów i usytuowanie osprzętu (w 

szczególności elementów odcinających i regulacyjnych), a także aktualne wielkości 

(przepływ, moc, typ urządzenia, etc.), 

• rzuty instalacji z zaznaczonymi wszystkimi punktami pomiarowymi (w szczególności 

wszystkimi zaworami regulacyjno-pomiarowymi oraz przepustnicami regulacyjno-

pomiarowymi na kanałach wentylacyjnych), z podanymi rzeczywistymi nastawami oraz 

projektowanymi i pomierzonymi przepływami czynników, 
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• listę nastaw wszystkich elementów regulacyjnych (np. zaworów i przepustnic regulacyjnych), 

• certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia, etc. wszystkich zastosowanych 

elementów instalacji, 

 

8. OBMIAR ROBÓT 

 

Podstawowymi jednostkami obmiarowymi są: 

m    – dla montażu instalacji rurowych 

sztuka, komplet  – dla armatury, urządzeń i wyposażenia 

m2   – dla malowania rur 

inne   – zgodnie z PRZEDMIAREM ROBÓT 

 

Pozostałe wymagania zgodnie z pkt. 7. Część I : Wymagania ogólne 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

Wymagania ogólne zgodnie z pkt. 9. Część I : Wymagania ogólne 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

10.1. Podstawowe akty prawne 

1. 

 

 

 
 2. 
 

 

   
3. 
   
4. 

 
5. 
 

 
6. 
 

 
7. 

 
8. 
 

 
9. 

 

 
10. 
 

 
11. 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Obwieszczenie Marszałka Sejmu 

Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 

ustawy – Prawo budowlane - Dz.U. nr 207 poz. 2016 z 2003 r. z późniejszymi zmianami 

wraz z rozporządzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy), 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 poz. 881 z 2004r. 

wraz z rozporządzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy) 
Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz.U. nr 169 poz. 1386 z 2002 r. z 

późniejszymi zmianami wraz z rozporządzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy), 
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. nr 204 poz. 2087 z 

1998 r. wraz z rozporządzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy) 
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. nr 21 poz. 94 z 2004 

r. z późniejszymi zmianami wraz z rozporządzeniami dotyczącymi szczegółowych przepisów 

BHP wydanymi z delegacji w/w ustawy) 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. nr 62 poz. 627 z 2001 

r. z późniejszymi zmianami wraz z rozporządzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy) 
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz.U. nr 115 poz. 1229 z 2001 r. z 

późniejszymi zmianami wraz z rozporządzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy) 
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiororwym 

odprowadzeniu ścieków (Dz.U. nr 72 poz. 747 z 2001 r. z późniejszymi zmianami wraz z 

rozporządzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy) 
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz.U. nr 147 

poz. 1229 z 2002 r. z późniejszymi zmianami wraz z rozporządzeniami wydanymi z delegacji 

w/w ustawy) 
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. nr 122 poz. 1321 z 2000 r. z 

późniejszymi zmianami wraz z rozporządzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy) 
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. nr 204 poz. 

2068 z 2004 r. z późniejszymi zmianami wraz z rozporządzeniami wydanymi z delegacji w/w 

ustawy) 
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U. nr 153 poz. 

1504 z 2003 r. z późniejszymi zmianami wraz z rozporządzeniami wydanymi z delegacji w/w 

ustawy) 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92 poz. 880 z 2004 r. z 

późniejszymi zmianami wraz z rozporządzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy) 
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10.2. Normy 

1. PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia. 
2. PN-64/B-10400 Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
3. PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 

wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi 

przeponowymi. Wymagania. 
4. PN- 91/B-02415 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo”. Zabezpieczenie wodnych 

zamkniętych systemów ciepłowniczych. Wymagania. 
5. PN- 91/B-02420  Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. 

Wymagania. 
6. PN- 90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i 

badania. 
7. PN- 90/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. 

Wymagania i badania. 
8. PN-B-02421/2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, 

armatury i urządzeń.  Wymagania i badania odbiorcze. 
9. PN- 93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące, 

jakości wody 
10. PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie. 

Wymiary, tolerancje i oznaczenia. 
11. PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego 

zastosowania. 
12. PN-75/M-69014 Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych i 

niskostopowych. 
13. PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne. 
14. PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania. 
15. ZAT/97-01-010 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Kształtki i elementy 

łączące w rurociągach z polipropylenu i jego kopolimerów. 

COBRTI INSTAL 1997 
16.        PN-H-97051:1970 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i 

żeliwa do 
malowania. Ogólne wytyczne. 

 
10.3. Inne dokumenty 

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – tom II, 

Arkady 1988 r. – Instalacje sanitarne i przemysłowe 

2. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 6. Warunki techniczne wykonania i 

odbioru instalacji ogrzewczych – 2003 r. 

3. Dane katalogowe, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urządzeń i materiałów. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

ST 05 - INSTALACJE WOD – KAN  
(INSTALACJA WODY UŻYTKOWEJ ZIMNEJ i CIEPŁEJ, WODY HYDRANTOWEJ ORAZ 

KANALIZACJI SANITARNEJ) 

 

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 

 

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne 

45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne 

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych 

 

1.WSTĘP 

 

1.1.Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru instalacji wody użytkowej zimnej i ciepłej oraz cyrkulacyjnej, wody hydrantowej 

oraz kanalizacji sanitarnej. 

 

1.2.Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 

w punkcie 1 

 

1.3.Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy wykonania instalacji wody użytkowej zimnej i ciepłej oraz 

cyrkulacyjnej, wody hydrantowej oraz kanalizacji wewnętrznej dla projektu. 

Ogólne zestawienie zakresu rzeczowego robót: 

▪ w instalacji wody zimnej - rury tworzywowych PP PN16 dla wody zimnej oraz PP PN20 Stabi 

dla wody ciepłej oraz cyrkulacyjnej 

▪ montaż instalacji wody hydrantowej z rurociągów stalowych ocynkowanych wg PN-H-74200 

z podłączeniem hydrantów wewnętrznych 25  

▪ montaż kanalizacji nadposadzkowej z rurociągów PVC  

▪ montaż kanalizacji podposadzkowej z rurociągów PVC-U SN8 litych 

▪ montaż instalacji skroplin z rur PP klejonych 

Zakres robót przy wykonywaniu w/w instalacji wodociągowej obejmuje: 

▪ zabezpieczenie miejsca robót, 

▪ wykonanie niezbędnych pomocniczych robót budowlanych; przekuć, bruzd, zamurowań, 

przepustów,  

▪ montaż szafki wnękowej wraz z niezbędną zabudową płytami g/k, 

▪ montaż rurociągów z rury tworzywowych PP oraz PVC i PVC-U wraz z montażem armatury 

przewodowej, 

▪ wykonanie izolacji przewodów, 

▪ wykonanie niezbędnych obudów i drzwi rewizyjnych, 

▪ przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Wymagania ogólne zgodnie z pkt. 2. Część I : Wymagania ogólne 

 

2.2. Rury przewodowe 

W zależności od instalacji należy stosować: 

▪ w instalacji wody zimnej - rury tworzywowe PP PN16  
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▪ w instalacji ciepłej wody użytkowej – rury tworzywowe PP PN20Stabi  

▪ Dla instalacji hydrantowej z rur stalowych ocynkowanych wg PN-80/H-74200, łączonych 

przy pomocy ocynkowanych łączników gwintowanych z żeliwa ciągliwego, uszczelnienie 

konopiami  

▪ dla instalacji kanalizacji sanitarnej podposadzkowej prowadzonej w warstwie posadzki 

odprowadzającej ścieki sanitarne stosować rury kanalizacyjne PVC-U SN-8 litych 

dostosowanych do prowadzenia w przyziemiach  

▪ dla instalacji kanalizacji sanitarnej nadposadzkowej odprowadzającej ścieki sanitarne 

stosować rury kanalizacyjne PVC do zastosowań wewnętrznych typu PVC  

▪ jako tuleje ochronne zastosować rury ciśnieniowe z polietylenu PE100 wg PN-EN 12201, PN-

EN 13244-1: 2004 i ZAT/97-01-001 lub rury PVC-U 

 

2.3. Elementy montażowe 

Jako elementy montażowe należy zastosować: 

▪ łączniki i kształtki rurowe systemu producenta rur, 

▪ łączniki i kształtki zaciskane 

▪ łączniki i kształtki gwintowane/przejściowe, 

▪ uchwyty i zawiesia systemowe lub obejmy uniwersalne do rur z wkładką gumową 

 

2.4. Urządzenia i przybory sanitarne. Armatura 

Szczegóły białego montażu zgodnie z projektem branży architektonicznej 

 
▪ Wszystkie zawory ze złączką do węża uzbrojone zostaną w zawory antyskażeniowe kl. HA. 

2.6. Armatura sekcyjna 

 

Jako armaturę przewodową (odcinającą, regulacyjną, pomiarową) zastosować: 

▪ Zawory odcinające kulowe – woda zimna (do DN50)– PN16, temperatura pracy 0÷80°C; 

obudowa z mosiądzu chromowanego (woda ciepła – zawory wykonane z brązu Rg5) 

▪ Filtry gwintowane z osadnikiem (do DN 50) - 300 mikronów (0,3 mm) dla DN1/2” ; 500 

mikronów (0,5 mm) dla DN3/4” - 2”; korpus : mosiądz, osadnik : stal nierdzewna. Filtr z 

zaworem upustowym ; min PN10; temperatura pracy -10°C÷100°C (woda ciepła – zawory 

wykonane z brązu Rg5) 

▪ Łączniki amortyzacyjne kołnierzowe : min. PN10 – wykonanie z EPDM; temperatura pracy -

20°C÷95°C 

▪ Manometry wskazówkowe : z kurkami odcinającymi , z gwintami zewnętrznymi ¼” ; zakres 

0÷10 bar z podziałką co max 0,1 bar ; średnica korpusu min. 100mm ; temperatura pracy -

10°C÷100°C 

▪ Termometry : bimetaliczne ; -10°÷100°C z podziałką co 2.5°C ; średnica korpusu min. 

100mm 

▪ Zawory zwrotne grzybkowe gwintowane  (do DN50) – PN16 bar; korpus z żeliwa 

sferoidalnego; uszczelka EPDM; zespół zamknięcia żeliwo / brąz ; (woda ciepła – zawory 

wykonane z brązu Rg5) 

▪ odpowietrzniki automatyczne Ø15 PN10; tmax=120°C;  

▪ zawory równoważące  wielofunkcyjne c.w.u. - termostatyczny zawór cyrkulacyjny 

przeznaczony do stosowania w instalacjach ciepłej wody użytkowej z cyrkulacją (Korpus 

zaworu wykonany z brązu Rg5 ; komponenty z mosiądzu bez zawartości ołowiu) 

 

2.6. Izolacja termiczna 

Grubości izolacji termicznej rurociągów należy wykonać: 

- zgodnie z PN-B-02421 oraz  z Dz. U. z 2002 r. Nr 75 Poz. 690 wraz z późniejszymi zmianami 

oraz opisem technicznym opracowania. 
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• rurociągi c.w.u., cyrkulacji i c.w.u. i wody zimnej - Izolacja z pianki polietylenowej o 

zamkniętej strukturze komórkowej, z samoprzylepnym systemem zamknięć, z zastosowaniem 

w technice grzewczej i sanitarnej 

o Przewodność cieplna (EN ISO 8497): 

o 0,035 W/mK przy 10 °C 

o 0,038 W/mK przy 40 °C 

o Właściwości pożarowe: BLs1d0 (EN 13501-1) 

o Zakres temperatur: od 0°C do +95 C (EN 14707) 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Wymagania ogólne zgodnie z pkt. 3. Część I : Wymagania ogólne 

 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu i składowania. 

Wymagania ogólne zgodnie z pkt. 4. Część I : Wymagania ogólne 

 

4.2. Rury przewodowe i ochronne 

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki 

należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania 

rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z 

ostrymi przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenia mechaniczne. 

Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, przeciągać po podłożu, a szczególną ostrożność 

należy zachować przy przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0oC i niższej.  

Rury należy składować w położeniu poziomym na płaskim, równym podłożu, w sposób gwarantujący 

zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spełnienie warunków BHP. 

Składowane rury nie powinny być narażone na bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego. 

Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczać 30oC, 

 

4.3. Elementy montażowe 

Zaleca się transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposażenia należy 

przechowywać w magazynach lub w pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 

 

4.4. Urządzenia 

Urządzenia powinny być transportowane w samochodach krytych o odpowiedniej nośności i 

gabarytach w oryginalnych opakowaniach z zachowaniem wszystkich instrukcji producenta 

dotyczących transportu. Podczas transportu i przeładunku i należy zwrócić szczególną uwagę na 

odpowiednie ustawienie i zabezpieczenie przed niekontrolowanym przemieszczeniem. 

Przechowywanie w magazynach lub innych suchych i krytych pomieszczeniach. Zaleca się 

składowanie w oryginalnych opakowaniach z zachowaniem wszystkich instrukcji producenta 

podanych w formie opisu na opakowaniach lub ujętych w dostarczonej dokumentacji techniczno-

ruchowej. Elementy małogabarytowe należy przechowywać w pojemnikach. 

 

4.5. Armatura 

Transport armatury i elementów wyposażenia do „białego montażu” powinien odbywać się krytymi 

środkami. Zaleca się transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy 

wyposażenia należy przechowywać w magazynach zamkniętych w pojemnikach. 

Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność.  

 

4.6. Izolacja termiczna 

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi środkami 

transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. 
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Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w 

pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na 

otuliny z tworzyw sztucznych, ponieważ materiały te nie są odporne na promienie ultrafioletowe. 

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i krawędzie 

nieuszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów produkcyjnych 

powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach przedmiotowych. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót. 

Wymagania ogólne zgodnie z pkt. 5. Część I : Wymagania ogólne 

 

5.2.  Montaż rurociągów 

Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do wyeliminowania 

przeszkody, mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy 

betonowej i muru). 

Rurociągi z rur stalowych, ocynkowanych łączone będą kształtkami gwintowanymi.  

Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają 

uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne 

elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 

Przewody prowadzić ze spadkami umożliwiającymi spust wody w najniższych punktach instalacji 

oraz odpowietrzenie przez punkty czerpalne zachowując normatywne odległości usytuowanie w 

stosunku do pozostałych instalacji i wyposażenia budynku. 

Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między 

zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem 

termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. 

Długość tulei powinna być większa od grubości ściany lub stropu.  

W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wykonywać połączeń przewodów. 

Przewody prowadzone w bruzdach ściennych należy prowadzić ze spadkiem w kierunku przyborów i 

zabezpieczyć otulinami wg pkt 2.6. Po montażu, próbach ciśnieniowych i zaizolowaniu wypełnić 

bruzdy – grubość warstwy zaprawy nad rurą – min. 3 cm. 

Przed układaniem przewodów kanalizacyjnych należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do 

wyeliminowania przeszkody, mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające 

elementy zaprawy betonowej i muru). Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy 

przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie 

ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób 

uszkodzonych nie wolno używać. 

Przewody prowadzić ze spadkami zgodnymi z Dokumentacją Projektową z zachowaniem wymagań 

normy PN-92/B-01707. Minimalny spadek podejść kanalizacyjnych powinien wynosić 2%. Przewody 

prowadzić nad przewodami zimnej i ciepłej wody, gazu, grzewczymi i przewodami elektrycznymi. 

Przewody kanalizacyjne łączone będą przez „na wcisk” na złączach kielichowych. 

Należy przestrzegać następującego rozstawu podpór, zawieszeń na instalacji kanalizacyjnej: 

▪ dla przewodów poziomych – 1,0m 

▪ dla przewodów pionowych – co najmniej jeden punkt stały i jeden punkt przesuwny na każdej 

kondygnacji 

Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między 

zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem 

termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. 

Długość tulei powinna być większa od grubości ściany lub stropu.  

Przejścia przez przegrody określone stanowiące oddzielenie pożarowe należy wykonywać z 

zastosowaniem wyszczególnionych elementów ochrony p.poż. stosując się do instrukcji montażu 

producenta.  

W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wykonywać połączeń przewodów. 
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5.3. Montaż urządzeń 

Montaż urządzeń w miejscach zgodnych z Dokumentacją Projektową z zachowaniem wymagań 

dokumentacji techniczno-ruchowej i instrukcji montażu producentów. 

 

5.4. Montaż armatury, osprzętu i przyborów sanitarnych 

Montaż armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy. 

Przed wbudowaniem skontrolować stan, prawidłowość działania i szczelność dostarczonej armatury. 

Montaż przyborów ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy oraz ze sztuką 

budowlaną. Przed wbudowaniem skontrolować stan, prawidłowość działania i szczelność 

dostarczonych elementów. Przy wbudowywaniu zachować szczególną ostrożność. 

 

5.54. Badania i uruchomienie instalacji 

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem 

izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności. 

Instalacje należy dokładnie odpowietrzyć. Badania szczelności należy przeprowadzić dla każdej 

instalacji oddzielnie. Ciśnienie wykonania próby p=10 bar. 

Próbę ciśnieniową wykonać zgodnie z wytycznymi producentów oraz zgodnie z „Wymagania 

techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 7. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowej – 

2003 r. „Tabela poniżej 

Z próby szczelności należy sporządzić protokół i przedłożyć do akceptacji inspektorowi nadzoru. 
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5.6. Wykonanie izolacji termicznej 

Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu próby 

szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do 

zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokółem 

odbioru. 

Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni 

izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdłużne 

elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich styków elementów warstwy 

dolnej. 

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu 

konwencjonalnych narządzi. 

Łączenie izolacji wykonać z zastosowaniem foli samoprzylepnych będących integralną częścią 

systemu izolacji (otulin) oraz poprzez klejenie klejem systemowym. Sposób izolowania kolan, 

trójników, armatury zgodnie z wymaganiami producenta systemu w technologii jednorodnej z izolacji 

odcinków prostych. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót. 

Wymagania ogólne zgodnie z pkt. 6. Część I : Wymagania ogólne 

 

6.2. Kontrola, pomiary i badania 

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót montażowych Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu: 

▪ umiejscowienie i wymiary otworów pod przejścia przewodów instalacyjnych, 

▪ wymiary i czystość bruzd ściennych, zgodność bruzd z pionem lub założonymi spadkami, 

▪ przy wykonywaniu komór lub studzienek – wymiary wewnętrzne, wykonanie dna i ścianek, 

odwodnienie, 

▪ ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy. 

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

W szczególności kontrola powinna obejmować: 

▪ zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami podanymi w 

Dokumentacji Projektowej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę, 

▪ badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 

▪ badanie ułożenia przewodu, 

▪ badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, 

▪ badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie, 

▪ badanie lokalizacji i zachowania układu technologicznego urządzeń, 

▪ badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem, 

▪ badanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni zewnętrznych instalacji, 

▪ badanie oznakowanie instalacji, 

▪ badanie zabezpieczenia instalacji c.w.u. przed przekroczeniem granicznych wartości ciśnienia 

i temperatury, 

▪ badanie zabezpieczeń przed możliwością pogorszenia jakości wody, 

▪ badanie natężenia hałasu wywoływanego przez instalację, 

▪ badanie zabezpieczeń przed możliwością powstania przepływów zwrotnych, 

▪ sprawdzenie montażu armatury, 

▪ badanie szczelności instalacji wodą zimną – wykonane zgodnie z wytycznymi producenta, 

▪ badanie szczelności instalacji wodą ciepła – dla instalacji c.w.u. – wykonane zgodnie z 

wytycznymi producenta, 

 

6.2.3. Badanie szczelności 

Po wykonaniu instalacji wykonać próbę szczelności instalacji wody ppróby = 1,0 MPa 

Badanie szczelności należy przeprowadzać przed zakryciem bruzd i kanałów, przed pomalowaniem 

elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. Jeżeli postęp robót budowlanych 

wymaga zakrycia bruzd i kanałów, w których zmontowano część przewodów instalacji, przed 

całkowitym zakończeniem montażu całej instalacji, wówczas badanie szczelności należy 

przeprowadzić na zakrywanej jej części, w ramach odbiorów częściowych. Badanie szczelności 

powinno być przeprowadzone wodą. Podczas odbiorów częściowych instalacji, w przypadkach 

uzasadnionych możliwością zamarznięcia instalacji łub spowodowania nadmiernej jej korozji. 

dopuszcza się wykonanie badania szczelności sprężonym powietrzem. Podczas badania szczelności 

zabrania się, nawet krótkotrwałego podnoszenia ciśnienia ponad wartość ciśnienia próbnego. 

Próbę przeprowadzić zgodnie z wymaganiami opisanymi w „Wymagania techniczne COBRI INSTAL 

Zeszyt 7. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych – 2003 r” 

 

6.2.4. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

Przewody instalacji należy prowadzić po trasach zgodnych z Dokumentacją Projektową. Odstępstwa 

od Dokumentacji Projektowej mogą dotyczyć dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian 

konstrukcyjno-budowlanych. 
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Podczas badań, kontroli oraz prób wielkości mierzone powinny zachować dopuszczalne tolerancje i 

wymagania podane w normach oraz warunkach wykonania i odbioru przedmiotowej instalacji. 

 

7. ODBIÓR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Wymagania ogólne zgodnie z pkt. 8. Część I : Wymagania ogólne 

 

7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne czynności 

związane z: 

▪ roboty przygotowawcze, 

▪ wykonanie przejść przez przegrody, bruzd, kanałów, studzienek, komór, 

▪ roboty montażowe wykonania rurociągów ulegających zakryciu, 

▪ Próbę ciśnieniową wykonać zgodnie z wytycznymi producentów oraz zgodnie z „Wymagania 

techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 7. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji 

wodociągowej – 2003 r.” 

▪ Po przeprowadzeniu dezynfekcji i płukaniu przedstawić próbki wody wodociągowej do 

kontroli przez 

właściwą terenowo Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną. 

 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i 

poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Inspektor nadzoru dokonuje odbioru robót zanikających. 

 

7.3. Odbiór końcowy 

Odbiorowi końcowemu podlega: 

▪ sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające 

m.in. na sprawdzeniu protokółów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych 

częściowych), 

▪ badanie szczelności całej instalacji, 

▪ badanie jakości wody, 

▪ protokoły odbiorowe zgodnie z załącznik 1, 2, 3, 4 „Wymagania techniczne COBRI INSTAL 

Zeszyt 7. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowej – 2003 r.” 

 

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokołu, 

szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz 

członków komisji przeprowadzającej badania. Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru 

końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli wszystkie wymagania zostały spełnione. Jeżeli któreś z 

wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić jego wpływ na 

stopień sprawności działania przewodu i w zależności od tego określić konieczne dalsze 

postępowanie. 

 

8. OBMIAR ROBÓT 

Podstawowymi jednostkami obmiarowymi są: 

m    – dla montażu instalacji rurowych 

sztuka, komplet  – dla armatury, urządzeń i wyposażenia 

m, m2   – dla izolacji rur 

m3   – dla prac ziemnych 

inne   – zgodnie z PRZEDMIAREM ROBÓT 

 

Pozostałe wymagania zgodnie z pkt. 7. Część I : Wymagania ogólne 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Wymagania ogólne zgodnie z pkt. 9.  Część I : Wymagania ogólne 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Podstawowe akty prawne 

 1. 
 

 

 
 2. 
   

 

  
3. 

   

 

 

 
  4. 

 
  5. 

 

 

 

 
  6. 
 
  7. 
 

 

 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Obwieszczenie Marszałka Sejmu 

Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 

ustawy – Prawo budowlane - Dz.U. nr 207 poz. 2016 z 2003 r. z późniejszymi zmianami 

wraz z rozporządzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy), 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 poz. 881 z 2004r. 

wraz z rozporządzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy) 
Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz.U. nr 169 poz. 1386 z 2002 r. z 

późniejszymi zmianami wraz z rozporządzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy), 
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. nr 204 poz. 2087 z 

1998 r. wraz z rozporządzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy) 
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. nr 21 poz. 94 z 2004 

r. z późniejszymi zmianami wraz z rozporządzeniami dotyczącymi szczegółowych przepisów 

BHP wydanymi z delegacji w/w ustawy) 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. nr 62 poz. 627 z 2001 

r. z późniejszymi zmianami wraz z rozporządzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy) 
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz.U. nr 115 poz. 1229 z 2001 r. z 

późniejszymi zmianami wraz z rozporządzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy) 
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzeniu ścieków (Dz.U. nr 72 poz. 747 z 2001 r. z późniejszymi zmianami wraz z 

rozporządzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy) 
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz.U. nr 147 

poz. 1229 z 2002 r. z późniejszymi zmianami wraz z rozporządzeniami wydanymi z delegacji 

w/w ustawy) 
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. nr 122 poz. 1321 z 2000 r. z 

późniejszymi zmianami wraz z rozporządzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy) 

 

10.2. Normy 

1. PN-EN 1333:1998 Elementy rurociągów. Definicje i dobór PN. 
2. PN-EN ISO 6708        : 

1998 
Elementy rurociągów. Definicje i dobór DN. 

3. PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie. 

Wymiary, tolerancje i oznaczenia. 
4. PN-84/B-01701 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na 

rysunkach. 
5. PN-B-01706:1992 

+Az1:1999 
Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu        + 

Zmiana Az1 
6. PN-B-01707:1992 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 
7. PN-87/B-02151.01 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w 

budynkach. Wymagania ogólne i środki techniczne ochrony przed 

hałasem. 
8. PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w 

budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w 

pomieszczeniach. 
9. PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. 
10. PN-71/B-10429 Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 
11. PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 

badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania. 
12. PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 

badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur 
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stalowych ocynkowanych. 
13. PN-B-10720:1998 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach 

wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
14. PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe 

zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa. 
15. PN-EN 671-2 Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne z wężem płasko 

składanym.  
16. PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania. 
17. PN-EN 806-1 Wymagania dotyczące instalacji wodociągowych.  

Część 1: Wymagania ogólne. 
18. PN-EN 1717 Zabezpieczenie przeciw zanieczyszczeniu wody użytkowej w 

instalacjach wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące 

urządzeń zabezpieczających przed przepływem zwrotnym. 
19. PN-92/M-74001 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania 
20. ZAT/97-01-010 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Kształtki i elementy 

łączące w rurociągach z polipropylenu i jego kopolimerów. 

COBRTI INSTAL 1997 
21. PN-88/B-01058 Budownictwo mieszkaniowe. Pomieszczenia sanitarne w 

mieszkaniach. Wymagania koordynacyjne elementów wyposażenia 

i powierzchni funkcjonalnych. 
 

10.3. Inne dokumenty 

 
1. 

 
 2. 

Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 7. Warunki techniczne wykonania i odbioru 

instalacji wodociągowej – 2003 r. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – tom II, Arkady 

1988 r. – Instalacje sanitarne i przemysłowe 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) 

 

ST 06 - INSTALACJE WENTYLACJI i KLIMATYZACJI 
 

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 

 

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

 

1. WSTĘP 

 

1.1.Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru instalacji wentylacji i klimatyzacji.  

 

1.2.Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3.Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy wykonania instalacji wentylacyjnych oraz klimatyzacji. 

Zakres robót przy wykonywaniu w/w instalacji obejmuje: 

▪ zabezpieczenie miejsca robót,  

▪ dostawę materiałów, 

▪ wykonanie niezbędnych pomocniczych robót budowlanych; przekuć, bruzd, zamurowań, 

przepustów, 

▪ przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej 

▪ montaż instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej 

▪ montaż instalacji klimatyzacyjnej 

 

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy wykonania instalacji wentylacyjnych oraz 

klimatyzacyjnych. 

Ogólne zestawienie zakresu rzeczowego robót: 

▪ montaż instalacji wentylacji mechanicznej nawiewnej 

▪ montaż instalacji wentylacji mechanicznej wywiewnej 

▪ montaż centrali dachowej wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej N1W1 

▪ montaż centrali podwieszanej wewnętrznej wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej N2W2 

▪ montaż wentylatorów dachowych 

▪ montaż klimatyzacji systemów MultiSplit – jednostek zewnętrznych, wewnętrznych oraz 

instalacji rurowej(ciecz/gaz) 

 

Zakres robót przy wykonywaniu w/w instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych obejmuje: 

▪ zabezpieczenie miejsca robót,  

▪ dostawę materiałów, 

▪ wykonanie niezbędnych pomocniczych robót budowlanych; przekuć, bruzd, zamurowań, 

przepustów, 

▪ montaż centrali nawiewno – wywiewnej dachowej N1W1 

▪ montaż centrali nawiewno – wywiewnej podwieszanej N2W2 

▪ montaż wentylatorów dachowych W3, W4, W5 

▪ montaż elementów uzbrojenia instalacji wentylacyjnej; czerpni ściennych, podstaw 

dachowych, wyrzutni dachowych, 

▪ montaż kanałów okrągłych typu Spiro, typ B gładkich oraz prostokątnych typu A/I  

▪ montaż uzbrojenia instalacji wentylacyjnej; tłumiki, przepustnice,  

▪ montaż automatyki central(sterowników) 
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▪ montaż nawiewników, wywiewników, kratek wentylacyjnych, wentylatorów łazienkowych i 

kanałowych 

▪ przeprowadzenie badania szczelności instalacji zgodnie z PN-B-76001 zakończonym 

protokołem  

▪ przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

▪ montaż jednostek zewnętrznych MultiSplit oraz jednostek wewnętrznych klimatyzacji(kaset) 

▪ montaż instalacji chłodniczej z rur miedzianych chłodniczych 

▪ montaż automatyki i sterowania układów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Wymagania ogólne zgodnie z pkt. 2. Część I : Wymagania ogólne 

 

2.2.  Przewody wentylacyjne i instalacje rurowe 

2.2.1. Kanały wentylacyjne 

Wszystkie przewody wykonać w klasie szczelności B wg PN-EN-12237: 2005 – w przypadku 

kanałów i kształtek okrągłych oraz PN-EN-1507:2007 w przypadku kanałów i kształtek 

prostokątnych..  

Odcinki przewodów nadciśnieniowych, wyrzutowych w klasie szczelności C. 

Zawieszenia i podparcia kanałów wentylacyjnych wykonać zgodnie z BN-67/8865-25, BN-67/8865-

26 oraz PN-EN 12236 i wg rozwiązań systemowych producentów. 

Wmontowywane elementy mają być czyste, gładkie, bez załamań i wgnieceń. Materiał powinien być 

jednorodny, bez wżerów i wad walcowniczych. Powierzchnie pokryć ochronnych nie mają mieć 

ubytków, pęknięć i tym podobnych wad. 

2.2.1. Przewody elastyczne FLEX 

Wszystkie przewody elastyczne typu flex izolowane w wykonaniu akustycznym (z wewnętrzną 

perforacją) z przewodem wewnętrznym z perforowanego aluminiowego laminatu, z poliestrową 

warstwie zabezpieczającej, która zapobiega rozprzestrzenianiu się drobin waty szklanej, warstwą waty 

szklanej i osłonowym płaszczu zewnętrznym wzmocnionym włóknem szklanym. Przewody zgodne z  

EN 13180 : „Wentylacja i klimatyzacja budynków-Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne-Wymiary 

i wymagania mechaniczne przewodów elastycznych”.  

Wymagane tłumienie potwierdzone badaniami co najmniej : 
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Produkt referencyjny :  Sonodec 25 lub równoważny 

 

 

 

2.3. Urządzenia 

2.3.1. Centrale wentylacyjne 

 

Poniższe parametry urządzeń określono jako wyjściowe, optymalne do zastosowania w 

obiekcie. Zastosowane docelowo przez wykonawcę urządzenia nie powinny w 

szczególności przekraczać gabarytów, jak również charakteryzować się nie gorszymi 

parametrami zapotrzebowania na energię i  nie niższymi sprawnościami zastosowanych 

podzespołów niż podane poniżej. 
 

Centrala N1W1 

- sekcja  filtracji kl. M5 (nawiew) i M5 (wywiew) 

- wentylatory z płynną regulacją obrotów 

- wymiennik obrotowy (min 75 % przy równych strumieniach powietrza) 

- nagrzewnicę glikolową 70/50 °C → Qn= 16,0 kW 

- nagrzewnica elektryczna o mocy Qg = 6,0 kW; 

- zespół przepustnic 

- automatykę 

- wykonanie zewnętrzne dachowe; 

- sterownik tygodniowy wraz z dostawą centrali; 

- sekcja tłumików na nawiewnie i wywiewie; 

- czerpnia i wyrzutnia zintegrowana; 

Nominalna wydajność układu :  

- N1W1 : VN =2590 m3/h ; VW =1720 m3/h; spręż dyspozycyjny: Vn=Vw = 350 Pa; 

- temperatury obliczeniowe nawiewu : lato : tn=wynikowa / zima : tn=26°C 
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Centrala N2W2 

- sekcja  filtracji kl. M5 (nawiew) ) i M5 (wywiew)  

- wentylatory z płynną regulacją obrotów  

- nagrzewnicę elektryczna z płynną regulacją Qn= 3,0 kW  

- nawiew Vn = 600 m3/h; 

- wywiew Vw = 600 m3/h; 

- wymiennik krzyżowy; 

- temperatura powietrza nawiewanego +22 ˚C; 

- spręż dyspozycyjny: Vn=Vw = 250 Pa; 

- wykonanie wewnętrzne podwieszane; 

- sterownik tygodniowy wraz z dostawą centrali; 

Nominalna wydajność układu :  

- N2 : VN=Vw =600 m3/h ;  

- temperatury obliczeniowe nawiewu : lato : tn=wynikowa / zima : tn=22°C 

 

 

Standard wykonania i automatyki central wentylacyjnych i wymagania techniczne: 

 
➢ centrala wykonana w technologii konstrukcji szkieletowej, zapewniającą odpowiednią 

trwałość i sztywność urządzenia, trwale zabezpieczone przed korozją;  

➢ wentylatory EC 

➢ izolacja z wełny mineralnej lub pianki PUR o grubości co najmniej 50 mm zapewniająca 

odpowiednią izolację akustyczną i termiczną; współczynnik przenikania U=0,6 W/m2K 

(dotyczy central zewnętrznych) 

➢ wanny skroplin wykonane z alucynku; 

➢ centrale muszą być dostarczone na plac budowy przez dostawcę w gotowych blokach, 

złożonych w fabryce producenta - wyklucza się całościowy montaż urządzeń na obiekcie; 

➢ centrale muszą posiadać ważny „Atest PZH” oraz spełniać wymóg Ecodesign 2018 

➢ certyfikat TUV lub Eurovent 

➢ posiadać znak CE 

➢ Automatyka w zakresie : prestostaty filtrów, praca/ awaria ; układ antyzamrożeniowy, 

harmonogram pracy; osłabienie nocne;  

➢ Producenci referencyjni : VBW, Climagold 

   

2.3.3. Wentylatory kanałowe 

- wentylatory kanałowe wyposażane w łączniki montażowe  

- silniki AC  

- regulatory obrotów 

- przekaźniki 

Producent referencyjny : Harmann, Systemair 
 

2.3.4. Wentylatory dachowe 

- wentylator w wykonaniu : standardowym,  

- konstrukcja wentylatorów z pionowym lub poziomym wyrzutem 

- podstawa dachowa tłumiąca 

- klapa zwrotna 

- akcesoria montażowe i  adaptacyjne 

 

Producent referencyjny :Harmann, Systemair  
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2.4. Uzbrojenie kanałów wentylacyjnych 

2.4.1. Czerpnie i wyrzutnie. 

Czerpnia ścienna typ A ze stali ocynkowanej. 

Wyrzutnie dachowe ze stali ocynkowanej prostokątna typ B i E lub kolanowa zakończona 

osiatkowaniem. 

Wyrzutnie dachowe ze stali ocynkowanej okrągłe typ C lub kolanowa zakończona osiatkowaniem. 

 

2.4.2. Kratki, nawiewniki, dysze i anemostaty. 

• Kratki nawiewne 2 – rzędowe + przepustnica 

• Kratki wywiewne 1 - rzędowe 

• Anemostaty wywiewne 4-ro stronne kwadratowe ze skrzynką rozprężną izolowaną termicznie 

i dodatkowo akustycznie LdB(A)<33 dB(A) 

• Zawory wywiewne / nawiewne typowe Ø100-200mm 

 

Wszystkie elementy nawiewne i wywiewne stalowe w kolorystyce zgodnej z wymaganiami branży 

architektonicznej. 

Zastosowane elementy rozdziału powietrza nie powinny powodować przekroczenia dopuszczalnych 

ciśnień akustycznych w poszczególnych pomieszczeniach, które zostały opisane w opisie 

technicznym. Moc akustyczna generowana na elementach nawiewnych i wywiewnych nie może 

przekraczać : 

 

o Sale, biura      Lmax= 35 dB(A) 

o pozostałe      zgodnie z PN-87/B-02151/02 

Zastosowane elementy rozdziału powietrza nawiewne nie powinny powodować przekroczenia 

dopuszczalnych prędkości w strefie przebywania ludzi 
 

o Sale       wmax= 0,20 m/s 

o Pozostałe      zgodnie z PN-78/B-03421 

2.4.4. Elementy regulacyjne 

Przepustnice jednopłaszczyznowe typu B oraz prostokątne typu A ręczne  

 

2.4.5 Zabezpieczenie akustyczne i przeciwdrganiowe. 

Tłumiki akustyczne, okrągłe i prostokątne o skuteczności tłumienia dLdB(A)>10÷20dB(A) przy spadku 

ciśnienia dp=20Pa powietrza. 

Króćce elastyczne przy centralach wentylacyjnych 

 

2.6. Izolacja termiczna 

2.6.1. Izolacje kanałów wentylacyjnych 

 

• Izolacje 

• Izolacja cieplna i przeciw kondensacyjna niepalna o grubościach nie gorszych niż zgodnie z 

ZAŁĄCZNIKIEM Nr 2 (Dz.U. 75, poz. 690 z dnia 12 kwietnia 2002) w sprawie Warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

- układy wywiewne i wyciągowe – nieizolowane za wyjątkiem przejścia przez dach na odcinku 

1,5m 

- pozostałe układy wywiewne - nieizolowane 

 

Zaprojektowano izolację z wełny mineralnej z jednostronną okładziną z foli aluminiowej (np. Alu 

Lamella Mat) lub równoważną o parametrach nie gorszych niż : 

 

• Reakcja na ogień :    A1 

• Przepuszczalność pary wodnej :  MV2 
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• Temperatura [ C]    10  50  100   

• λ [W/mK]     0,038  0,050  0,061 

• gęstość objętościowa   37 kg/m3   

Izolację kanałów o przekroju prostokątnym wykonuje na stosowaniu szpilek mocujących w ilości 8 

szt./m2 (zgrzewanych, spawanych), talerzyków zaciskowych, kapturków oraz taśm, obejm lub opasek. 

 

Izolację kanałów o przekroju okrągłym wykonuje się poprzez owinięcie  kanału odpowiednio 

zwymiarowaną matą, a następnie wszystkie połączenia skleja się aluminiową taśmą samoprzylepną. 

Połączenia klejone należy wzmocnić obejmą mocującą. taśmami lub drutem stalowym . 

 
2.7. Wytyczne materiałowe – układ MultiSplit 

 

Podstawowe wymagane parametry techniczne dla układów MultiSPlit : 

 

• jednostki zewnętrzne : 

o Montaż jednostki zewnętrznej na podkonstrukcji stalowej zgodnie z projektem branży 

konstrukcyjnej 

o Praca w trybie grzania do -20˚C 

o Czynnik R32 

• jednostki wewnętrzne : 

o kasetowe 

o z pilotem naściennym  

2.7.1. Odprowadzenie skroplin  

Zaprojektowano instalację z rurociągów PP łączonych przez klejenie. Instalację należy montować na 

szynie systemowej a nie na pojedynczych zawiesiach. Spust kondensatu wykonać nad syfon zlewowy 

lub umywalkowy z kształtką systemową lub do pionu kanalizacji sanitarnej poprzez lejek systemowy 

z kulką i blokadą antyzapachową. 

 

2.8. Wytyczne materiałowe – agregaty MultiSplit 

 

Podstawowe parametry agregatów : 

- Czynnik chłodniczy R32 

- Nominalna wydajność chłodnicza: nie mniejsza niż 10,6 kW każdej z jednostek zewnętrznych 

- Nominalna wydajność grzewcza: nie mniejsza niż 10,6 kW każdej z jednostek zewnętrznych 

- Waga: nie większa niż 100 kg 

- Temperaturowy zakres pracy (grzanie): od –20°C  

- Temperaturowy zakres pracy (chłodzenie): od –5°C do +40°C 

- Minimalna długość instalacji chłodniczej dla jednej jednostki nie mniejsza niż 35 m. 

- Różnica wysokości pomiędzy jednostką wewnętrzną a agregatem: nie mniej niż 10 m. 

- Gwarancja producenta: minimum 24 miesiące 

- Minimalne ESEER = 6.2  

- Minimalne SCOP = 3.8  

 

 
2.9. Rurociągi chłodnicze układów MultiSplit 

Przewody instalacji freonowej prowadzone będą nad stropem podwieszanym pomieszczeń i po dachu. 

Przewody instalacji freonowej zaprojektowano z rur miedzianych łączonych na lut twardy. Do celów 

chłodniczych używać tylko rur bez szwu (typu Cu DHP zgodnie z ISO 1337) odtłuszczonych i 

odtlenionych, nadających się do ciśnień roboczych co najmniej 3000 kPa. Rurociągi prowadzone po 

dachu zabezpieczone przed czynnikami zewnętrznymi poprzez prowadzenie w zamkniętym korycie 

stalowym 
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3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Wymagania ogólne zgodnie z pkt. 3. Część I : Wymagania ogólne 

 

3.2. Sprzęt do wykonania instalacji wentylacyjnej. 

Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji wentylacyjnej powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu: 

▪ żurawi budowlanych samochodowych, 

▪ samochodów krytych; skrzyniowych lub dostawczych, 

▪ wciągarek mechanicznych lub elektrycznych, 

▪ rusztowań, 

▪ podnośników podestowych 

 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu i składowania. 

Wymagania ogólne zgodnie z pkt. 4.  Część I : Wymagania ogólne 

 

4.3. Urządzenia wentylacyjne. 

Urządzenia wentylacyjne powinny być transportowane w samochodach krytych o odpowiedniej 

nośności i gabarytach w oryginalnych opakowaniach z zachowaniem wszystkich instrukcji producenta 

dotyczących transportu. Podczas transportu i przeładunku i należy zwrócić szczególną uwagę na 

odpowiednie ustawienie i zabezpieczenie przed niekontrolowanym przemieszczeniem. 

Urządzenia wentylacyjne powinny być przechowywane w magazynach lub innych suchych i krytych 

pomieszczeniach. Zaleca się składowanie w oryginalnych opakowaniach z zachowaniem wszystkich 

instrukcji producenta podanych w formie opisu na opakowaniach lub ujętych w dostarczonej 

dokumentacji techniczno-ruchowej. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót. 

Instalacje powinny zapewnić obiektowi budowlanemu, w którym je wykonano, możliwość spełnienia 

wymagań 

podstawowych dotyczących w szczególności: 

- bezpieczeństwa konstrukcji, 

- bezpieczeństwa pożarowego, 

- bezpieczeństwa użytkowania, 

- odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 

- ochrony przed hałasem i drganiami, 

Instalacje powinny być wykonana zgodnie z projektem oraz przy spełnieniu we właściwym zakresie 

wymagań powołanych przepisów techniczno – budowlanych, a także zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej. 

Ponadto instalacje powinny być wykonane przy wzięciu pod uwagę zapewnienia prawidłowego 

użytkowania instalacji, zgodnej z przeznaczeniem obiektu i założeniami projektu oraz we właściwym 

zakresie zgodnym z wymaganiami przepisów techniczno -budowlanych dotyczących warunków 

technicznych użytkowania obiektów budowlanych. Kierownik robót instalacyjnych powinien posiadać 

uprawnienia do wykonywania instalacji wentylacyjnych. Rozruch urządzeń powinien być 

wykonywany przez autoryzowany serwis lub firmę posiadającą autoryzację producenta urządzeń (na 

zasadach określonych w warunkach gwarancji). 

 

5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonywania robót. 

 

 

5.2.1. Przewody wentylacyjne 

• Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budynków w odległości 

umożliwiającej szczelne wykonanie połączeń poprzecznych. 
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• Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonywać w otworach, których 

wymiary są od 50 do 100 mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów lub 

przewodów z izolacją. Przewody na całej grubości przegrody powinny być obłożone wełną 

mineralną lub innym materiałem elastycznym o podobnych właściwościach (np. pianką 

poliuretanową) 

• Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego powinny być 

wykonane w sposób nieobniżający odporności ogniowej tych przegród. 

• Izolacje cieplne przewodów powinny mieć szczelne połączenia wzdłużne i poprzeczne, a w 

przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna być ponadto zachowana, na całej 

powierzchni izolacji, odpowiednia odporność na przenikanie wilgoci. 

• Materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporność na korozję w 

miejscu zamontowania. 

• Metoda podparcia lub podwieszenia przewodów powinna być w oparciu o zawiesia 

systemowe 

Odległość między podporami lub podwieszeniami powinna być ustalona z uwzględnieniem 

ich wytrzymałości i wytrzymałości przewodów tak, aby ugięcie sieci przewodów nie 

wpływało na jej szczelność, właściwości aerodynamiczne i nienaruszalność konstrukcji. 

(zgodnie z wytycznymi Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 5. „Warunki techniczne 

wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” – 2002 r.) 

• Elementy zamocowania podpór lub podwieszeń do konstrukcji budowlanej powinny mieć 

współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego 

obciążenia. 

• Pionowe elementy podwieszeń oraz poziome elementy podpór powinny mieć współczynnik 

bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności pod wpływem 

obliczeniowego obciążenia. 

• Poziome elementy podwieszeń i podpór powinny mieć możliwość przeniesienia 

obliczeniowego obciążenia oraz być takiej konstrukcji, aby ugięcie między ich połączeniami z 

elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczało 0,4 % 

odległości między zamocowaniami elementów pionowych. 

• Połączenia między pionowymi i poziomymi elementami podwieszeń i podpór powinny mieć 

współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności 

pod wpływem obliczeniowego obciążenia. 

• W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urządzenia i elementy w sieci przewodów mogły być 

zdemontowane lub wymienione, należy zapewnić niezalene ich zamocowanie do konstrukcji 

budynku. 

• W przypadkach oddziaływania sił wywołanych rozszerzalnością cieplną konstrukcja podpór 

lub podwieszeń powinna umożliwiać kompensację wydłużeń liniowych. 

• Podwieszenia kanałów powinny być wykonane poprzez wibroizolacyjne elementy systemowe. 

5.2.2. Możliwość czyszczenia instalacji 

Czyszczenie instalacji powinno być zapewnione przez zastosowanie otworów rewizyjnych w 

przewodach instalacji lub demontaż elementu składowego instalacji, umożliwiając oczyszczenie 

wewnętrznych powierzchni przewodów, a także urządzeń i elementów instalacji, jeśli konstrukcja tych 

urządzeń i elementów nie umożliwia ich oczyszczenia w inny sposób. Elementy przewidziane jako 

otwory rewizyjne instalacji to nawiewniki i wywiewniki, zaślepki kanałów, trójników oraz otwory 

rewizyjne wskazane w dokumentacji rysunkowej.  

Elementy usztywniające i inne elementy wyposażenia przewodów powinny być tak zamontowane, aby 

nie utrudniały czyszczenia przewodów. Elementy usztywniające wewnątrz przewodów o przekroju 

prostokątnym powinny mieć opływowe kształty, najlepiej o przekroju kołowym. Niedopuszczalne jest 

stosowanie taśm perforowanych lub innych elementów trudnych do czyszczenia. 

Nie należy stosować wewnątrz przewodów ostro zakończonych śrub lub innych elementów, które 

mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub uszkodzenie urządzeń czyszczących. Nie dopuszcza się 

ostrych krawędzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworów i drzwiach rewizyjnych. Należy 
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zapewnić dostęp do otworów rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem 

podwieszonym.  

 

5.2.3. Centrale wentylacyjne 

5.2.3.1. Podłączenia 

a) Podłączenia przewodów wentylacyjnych z centralą 

Przewody wentylacyjne należy łączyć z centralą za pośrednictwem połączeń elastycznych 

zapobiegających przenoszeniu się drgań i eliminujących niewielkie odchyłki współosiowości kanału i 

okna wylotowego centrali. Połączenia elastyczne zakończone są kołnierzami uzbrojonymi w 

uszczelkę. Kołnierze połączeń i kanałów wentylacyjnych należy skręcić za pomocą śrub w 

narożnikach. W przypadku większych przekrojów należy zastosować dodatkowe zapinki na profilach 

kołnierzy niewchodzące w zakres dostawy. 

Prawidłowe funkcjonowanie połączenia elastycznego jest zapewnione po rozciągnięciu rękawa na 

długości ok.110 mm. Połączenia elastyczne wyposażone są w przewody uziemiające, łączące masę 

budowy centrali z masa sieci wentylacyjnej. Kanały podłączone do centrali muszą być podparte lub 

podwieszone na własnych elementach wsporczych. Sposób prowadzenia kanałów wraz z kształtkami 

powinien eliminować możliwość wzrostu poziomu hałasu w instalacji wentylacyjnej. 

b) Podłączenia elektryczne 

Podłączenia elektryczne elementów wyposażenia central powinny być wykonane przez osobę o 

odpowiednich kwalifikacjach i uprawnieniach, oraz wykonane w sposób zgodny z odpowiednimi 

normami i przepisami obowiązującymi na terenie kraju, w którym zamontowane jest urządzenie. 

Przed przystąpieniem do podłączania należy sprawdzić czy napięcie robocze, częstotliwość i 

zabezpieczenia są zgodne z informacjami na tabliczkach znamionowych urządzeń. Jeśli występują 

niezgodności, urządzeń nie należy podłączać. W przypadku użycia długich połączeń kablowych 

należy sprawdzić przekroje użytych przewodów. 

c) Automatyka 

Kompletna automatyka, która powinna być integralna częścią każdej instalacji wentylacyjnej 

umożliwia płynny przebieg pracy urządzenia, Automatyczna regulacja sterowania i zabezpieczeń w 

zakresie obróbki powietrza, które spełniają zestawy funkcjonalne central są realizowane poprzez 

systemy automatyki, Cała automatyka funkcjonalna central montowana jest fabrycznie. Szczegółowe 

wytyczne pracy automatyki zgodnie z pkt. 2.3.1 niniejszego działu i dokumentacją projektową. 

 

5.2.3.2. Przygotowanie do rozruchu 

Rozruch central przy oddaniu do eksploatacji instalacji wentylacyjnej musi być przeprowadzony 

wyłącznie przez odpowiednio wykwalifikowany i przeszkolony personel ekipy montażowo -

rozruchowej. Przed rozruchem należy starannie wykonać ważne czynności przygotowawcze. Przede 

wszystkim należy sprawdzić czy: 

- wszystkie urządzenia wentylacyjne są zainstalowane i podłączone do sieci wentylacyjnej, 

- odbiorniki energii elektrycznej są okablowane i gotowe do pracy, 

- wszystkie elementy automatyki są zainstalowane i okablowane, 

a) instalacja elektryczna 

Na podstawie posiadanych schematów elektrycznych zainstalowanych elementów i podzespołów 

należy sprawdzić prawidłowość podłączenia instalacji elektrycznej i zastosowanych zabezpieczeń 

wszystkich odbiorników energii elektrycznej. 

b) filtry 

Usunąć folię zabezpieczającą filtry. Sprawdzić stan filtrów, ich szczelność i zamocowanie w 

prowadnicach. Sprawdzić nastawy presostatów różnicowych określających dopuszczalny końcowy 

spadek ciśnienia statycznego  

c) zespół wentylatorowy 

Przed uruchomieniem centrali sekcja wentylatorowa wymaga dokładnych oględzin. Po usunięciu 

zabezpieczeń transportowych należy sprawdzić, czy w otoczeniu wentylatora nie znajdują się żadne 

przedmioty, które mogłyby być wessane do wirnika po jego uruchomieniu. 

Należy sprawdzić, czy wirnik obraca się swobodnie, bez ocierania o fragmenty obudowy. Po 

wykonaniu podłączenia elektrycznego należy sprawdzić: 

- podłączenie silnika (napięcie sieci powinno odpowiadać napięciu na tabliczce znamionowej silnika), 
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- sprawdzić prawidłowość podłączenia przewodu uziemiającego, 

- przewody zasilające znajdujące się wewnątrz sekcji wentylatorowej powinny być oddalone od 

wszystkich ruchomych elementów napędu i zamocowane odpowiednimi uchwytami do przewodów 

elektrycznych, 

- sprawdzić kierunek obrotów wentylatora -musi być zgodny z kierunkiem wskazań strzałki 

umieszczonej na obudowie wentylatora. 

Po wykonaniu powyższych czynności sprawdzających należy zamknąć wszystkie płyty rewizyjne 

urządzenia. 

d) wymienniki 

Należy sprawdzić kompletność podłączenia wymienników ciepła (nagrzewnica, chłodnica, układ 

odzysku ciepła z czynnikiem pośredniczącym) wraz z kompletem armatury sterującej 

 

 

5.2.3.3. Rozruch centrali wentylacyjnej 

Czynności rozruchowe może przeprowadzić jedynie autoryzowany serwis central wentylacyjnych. Po 

uruchomieniu należy zwrócić uwagę, czy nie słychać niepokojących odgłosów i nienaturalnych 

mechanicznych dźwięków lub czy nieodczuwalne są drgania centrali, które można uznać za zbyt duże. 

Centrala powinna pracować przez około 30 min. Po tym czasie należy ją wyłączyć i dokonać 

przeglądu poszczególnych sekcji. Szczególną uwagę należy zwrócić na filtry (czy nie uległy 

uszkodzeniu) oraz na zespół wentylatorowy. 

Centrale muszą być uruchomione w trybie symulacji różnych stanów pracy (ogrzewanie, 

przewietrzanie, chłodzenie). Należy sprawdzić poprawność działania centrali w tych trybach. 

Należy dokonać regulacji przepływu powietrza na centrali i wprowadzić wartości zadane wydajności 

powietrza. Serwis powinien wykonać kalibracji i sprawdzenia czujników temperatury. Po 

wyregulowaniu sieci w trakcie następnych czynności rozruchowych należy sprawdzić skuteczność 

działania amortyzatorów. 

Po dokonaniu rozruchu należy wymienić lub wyczyścić filtry wstępne.  

 

5.2.4. Wentylatory 

Sposób zamocowania wentylatorów powinien zabezpieczać przed przenoszeniem ich drgań na 

konstrukcję budynku (przez stosowanie fundamentów, płyt amortyzacyjnych, amortyzatorów 

sprężynowych, amortyzatorów gumowych itp.) oraz na instalacje przez stosowanie łączników 

elastycznych. 

Zasilenie elektryczne wirnika powinno zapewnić prawidłowy (zgodny z oznaczeniem) kierunek 

obrotów wentylatora. 

5.2.5.  Filtry powietrza 

• Filtry powinny być wyposażone we wskaźniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizujące 

konieczność wymiany wkładu filtracyjnego lub jego regeneracji. 

• Zamocowanie filtra powinno być trwałe i szczelne. Szczelność zamocowania filtra powinna 

odpowiadać wymaganiom podanym w normie PN-EN 1886. 

• Sposób ukształtowania instalacji powinien zapewniać równomierny napływ powietrza na filtr. 

• Wkłady filtrujące w klasie docelowej należy montować po zakończeniu "brudnych" prac 

budowlanych. 

5.2.6.  Nawiewniki i wywiewniki 

• Elementy ruchome nawiewników i wywiewników powinny być osadzone bez luzów, ale z 

możliwością ich przestawienia. Położenie ustalone powinno być utrzymywane w sposób 

trwały. 

• Nawiewników nie powinno się umieszczać w pobliżu przeszkód (takich jak np. elementy 

konstrukcyjne budynku, podwieszone lampy) mających zakłócający wpływ na kształt i zasięg 

strumienia powietrza. 

• Nawiewniki i wywiewniki powinny być połączone z przewodem w sposób szczelny. 

• Sposób zamocowania nawiewników i wywiewników powinien zapewnić dogodną obsługę, 

konserwację oraz wymianę jego elementów bez uszkodzenia elementów przegrody. 
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• Nawiewniki i wywiewniki powinny być zabezpieczone folią podczas "brudnych" prac 

budowlanych. 

• Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny być zamontowane w pozycji 

całkowicie otwartej. 

5.2.7. Czerpnie i wyrzutnie 

• Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpieczać instalacje wentylacyjne przed wpływem 

warunków atmosferycznych. 

• Otwory wlotowe czerpni i wyrzutni powinny być zabezpieczone przed przedostawaniem się 

drobnych gryzoni, ptactwa, liści itp. 

5.2.8. Przepustnice   

• Przepustnice do regulacji wstępnej i zamykające, nastawiane ręcznie, powinny być 

wyposażone w element umożliwiający trwałe zablokowanie dźwigni napędu w wybranym 

położeniu. 

• Mechanizmy napędu przepustnic nie powinny mieć nadmiernych luzów powodujących 

powstawanie drgań i hałasu w czasie pracy instalacji. 

• Mechanizmy napędu przepustnic powinny umożliwiać łatwą zmianę położenia łopat w 

pełnym zakresie regulacyjnym. 

• Przepustnice powinny mieć wyraźne oznaczenie położenia otwartego i zamkniętego. 

• Szczelność przepustnicy zamykającej w pozycji zamkniętej powinna odpowiadać co najmniej 

klasie 1 wg klasyfikacji podanej w PN - EN 1751. 

• Szczelność obudowy przepustnic powinna odpowiadać co najmniej klasie B wg klasyfikacji 

podanej w PN- EN1751. 

5.2.10. Klapy odcinające przeciwpożarowe 

• Klapy pożarowe powinny być montowane w przegrodach budowlanych oddzielenia 

pożarowego tak, aby był dostęp do napędu i otworów rewizyjnych. 

• Klapy pożarowe powinny być łączone z przewodami wentylacyjnymi w sposób trwały i 

zapewniający szczelność 

• Mechanizmy napędu klap nie powinny mieć nadmiernych luzów powodujących powstawanie 

drgań i hałasu w czasie pracy instalacji. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót. 

Wymagania ogólne zgodnie z pkt. 6. Część I : Wymagania ogólne 

 

6.2. Zakres badań prowadzonych w czasie budowy 

Celem kontroli działania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie możliwości działania instalacji 

zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczególne elementy instalacji takie jak centrale 

wentylacyjne, filtry, wentylatory, wymienniki ciepła itp. zostały prawidłowo zamontowane i działają 

efektywnie. 

 

6.2.1. Prace wstępne 

Przed rozpoczęciem kontroli działania instalacji należy wykonać następujące prace wstępne: 

a) Próbny ruch całej instalacji w warunkach różnych obciążeń (72 godziny); 

b) Nastawienie i sprawdzenie klap pożarowych; 

c)Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzględnieniem założeń projektowych; 

d) Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych; 

e)Określenie strumienia powietrza na każdym nawiewniku i wywiewniku oraz ustawienie kierunku 

wypływu powietrza z nawiewników; 

f) Nastawienie i sprawdzenie urządzeń zabezpieczających; 

g) Nastawienie elementów zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi; 

h) Przedłożenie protokołów z wszystkich pomiarów wykonanych w czasie regulacji hydraulicznej; 
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i) Przeszkolenie służb eksploatacyjnych, jeśli istnieją. 

 

6.2.2. Procedura prac 

Kontrola działania central wentylacyjnych i wentylatorów i innych centralnych urządzeń 

wentylacyjnych 

a) Kierunek obrotów wentylatorów; 

b) Regulacja prędkości obrotowej lub inny sposób regulacji wydajności wentylatora; 

c) Działanie wyłącznika; 

d) Włączanie i wyłączanie regulacji oraz układu regulacji klap p.poż. 

e) Kierunek ruchu przepustnic wielopłaszczyznowych; 

f) Działanie i kierunek regulacji urządzeń regulacyjnych; 

g) Elementy zabezpieczające silników napędzających. 

Kontrola działania filtrów powietrza w centralach wentylacyjnych 

Wskazania różnicy ciśnienia i monitorowanie. 

Kontrola działania przepustnic wielopłaszczyznowych i regulatorów VAV 

Sprawdzenie kierunku ruchu siłowników i poprawności kierunku montażu regulatorów 

Kontrola działania klap pożarowych 

a) Badanie urządzenia wyzwalającego i sygnału wyzwalającego; 

b) Kontrola kierunku i położeń granicznych klap i wskaźnika. 

Kontrola działania sieci przewodów 

a) Dostępność do sieci przewodów. 

b) Po zmontowaniu instalacji przewody podlegają badaniu szczelności zgodnie z normą PN-B-76001 

Kontrola działania nawiewników i wywiewników oraz kontrola przepływu powietrza w 

pomieszczeniu 

a) sprawdzenie działania nawiewników i wywiewników; 

Kontrola działania elementów regulacyjnych i szaf sterowniczych 

sprawdzenie działania regulacji automatycznej i blokad w różnych warunkach eksploatacyjnych przy 

różnych 

wartościach zadanych regulatorów, a w szczególności: 

a) Wartości zadanej temperatury wewnętrznej; 

b) Wartości zadanej temperatury zewnętrznej; 

c) Działania włącznika rozruchowego; 

 

6.3. Pomiary kontrolne 

Celem pomiarów kontrolnych jest uzyskanie pewności, że instalacja osiąga parametry projektowe i 

wielkości zadane zgodnie z wymaganiami. 

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. 

Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej 

fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę 

robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania 

ponownie. 

Do protokołu pomiarowego należy przedłożyć aktualne homologacje sprzętu pomiarowego. 

 

6.4. Zakres rzeczowy pomiarów kontrolnych 

Zakres rzeczowy pomiarów kontrolnych w zależności od funkcji spełnianych przez instalację winien 

być zgodny z 

określonym w Wymaganiach Technicznych COBRTI INSTAL – Zeszyt 5 –„Warunki techniczne 

wykonania i odbioru 

instalacji wentylacyjnych” – pkt 5.5.1. 

 

6.5. Zakres ilościowy pomiarów kontrolnych i kontroli działania 

Zakres ilościowy pomiarów kontrolnych i kontroli winien być zgodny z zakresem określonym w 

Wymaganiach 
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Technicznych COBRTI INSTAL Zeszyt 5: „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji 

wentylacyjnych” pkt 5.3.2. 

6.6. Dopuszczalne tolerancje i odchyłki. 

Wartości wielkości badanych i kontrolowanych powinny zawierać się w granicach tolerancji i 

odchyłek podanych w PN-EN 12599.  

 

7. ODBIÓR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Odbiór robót na podstawie wymagań PN EN 12599 

Odbiorom podlegają następujące prace: 

- odcinki kanałów, dla których wymagana jest próba szczelności, a mianowicie: odcinki kanałów 

przewidziane do obudowania lub lokalizowania nad sufitem podwieszonym, kanały stanowiące 

część nadciśnieniową urządzeń wyciągowych wszystkich układów  

- centrale wentylacyjne, wentylatory itp. urządzenia, 

- otwory w ścianach, stropach i dachach, 

- miejsca, na których mają być ustawione lub zawieszone centrale wentylacyjne itp., 

- miejsca, na których mają być zamontowane tablice regulacyjne lub szafy kontrolno-pomiarowe, 

- przepustnice, montowane w niedostępnych przewodach powietrznych. 

Przy odbiorze urządzeń i elementów od producenta należy: 

- dokonać oględzin zewnętrznych, 

- sprawdzić ręcznie czy wirnik wentylatora nie ociera się o korpus obudowy, 

- sprawdzić wymiary główne, 

- sprawdzić sztywność konstrukcji, 

- sprawdzić działanie mechanizmów nastawczych żaluzji i przepustnic, 

Odbiór każdego etapu powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje 

inspektor nadzoru na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. 

Odbiór techniczny urządzenia wentylacyjnego następuje po zakończeniu montażu i przeprowadzeniu 

prób, ma to na celu stwierdzenie, czy urządzenie jest wykonane zgodnie z projektem, nadaje się do 

eksploatacji i osiąga zakładane parametry. 

 

7.2. Szczegółowe sprawdzenie kompletności wykonanych prac 

Celem sprawdzenia kompletności wykonanych prac jest wykazanie, że w pełni wykonano wszystkie 

prace związane z montażem instalacji oraz stwierdzenie zgodności ich wykonania z projektem oraz z 

obowiązującymi przepisami i zasadami technicznymi. 

W ramach tego etapu prac odbiorowych należy przeprowadzić następujące działania: 

a. Porównanie wszystkich elementów wykonanej instalacji ze specyfikacją projektową, zarówno w 

zakresie 

b. materiałów, jak i ilości oraz, jeśli jest to konieczne, w zakresie właściwości i części zamiennych; 

c. Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z obowiązującymi przepisami oraz z zasadami 

technicznymi; 

d. Sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji ze względu na działanie, czyszczenie i konserwację; 

e. Sprawdzenie czystości instalacji; 

f. Sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji.  

g. Stwierdzenie braku uszkodzeń w izolacji kanałów 

7.2.1. Badania podstawowe 

a. Dostępności dla obsługi; 

b. Stanu czystości urządzeń, central wentylacyjnych, wymienników ciepła i systemu rozprowadzenia 

powietrza; 

c. Rozmieszczenia i dostępności otworów do czyszczenia urządzeń i przewodów; 

d. Kompletności znakowania; 

e. Realizacji zabezpieczeń przeciwpożarowych (rozmieszczenia klap pożarowych, powłok 

ogniochronnych itp.); 
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f. Rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji cieplnych i paroszczelnych; 

g. Zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji montażowych i wsporczych; 

h. Zainstalowania urządzeń, zamocowania przewodów itp. w sposób niepowodujący przenoszenia 

drgań; 

i. Środków do uziemienia urządzeń i przewodów. 

7.2.2. Badanie central wentylacyjnych, wentylatorów i innych centralnych urządzeń 

wentylacyjnych 

a. Sprawdzenie, czy elementy urządzenia zostały połączone w prawidłowy sposób; 

b. Sprawdzenie zgodności tabliczek znamionowych (wielkości nominalnych); 

c. Sprawdzenie konstrukcji i właściwości (np. grubość obudowy centrali, gabaryty); 

d. Badanie przez oględziny szczelności urządzeń i łączników elastycznych; 

e. Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatorów; 

f. Sprawdzenie zamocowania silników; 

g. Sprawdzenie prawidłowości obracania się wirnika w obudowie; 

h. Sprawdzenia poprawności połączenia wirnika z napędem. 

i. Sprawdzenie zgodności przepływu wentylatora z danymi na tabliczce znamionowej. 

7.2.3. Badanie filtrów powietrza w centralach wentylacyjnych 

a. Sprawdzenie zgodności typu i klasy filtrów na podstawie oznaczeń z danymi projektowymi; 

b. Sprawdzenie zainstalowania i uszczelnienia filtra w obudowie; 

c. Sprawdzenie systemu filtracji pod względem ewentualnych uszkodzeń; 

d. Sprawdzenie zestawu zapasowych filtrów (jeśli przewiduje to umowa); 

e. Sprawdzenie czystości filtra. 

7.2.4. Badanie czerpni powietrza 

a. Sprawdzenie wielkości, materiału i konstrukcji żaluzji zewnętrznych z danymi projektowymi. 

b. Sprawdzenie izolacji otworu montażowego 

7.2.5. Badanie przepustnic  

a. Sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczelnienia  

b. Sprawdzenie poprawności zainstalowanie zgodnie z kierunkiem przepływu powietrza 

oznaczonym na urządzeniu 

c. Sprawdzenie poprawności nastaw brzegowych (min – max) 

d. Sprawdzenie dostępności serwisowej do urządzenia 

7.2.6. Badanie klap pożarowych 

a. Sprawdzenie warunków zainstalowania; 

b. Sprawdzenie, czy urządzenie wyzwalające jest właściwego typu. 

7.2.7. Badanie sieci przewodów 

a. Badanie szczelności połączeń przewodów (niezależnie od otrzymanych protokół z prób 

szczelności) przez sprawdzenie wzrokowe i kontrolę dotykową; 

b. Sprawdzenie, czy wykonanie kształtek jest zgodne z projektem. 

7.2.8. Badanie nawiewników i wywiewników 

a. Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowym. 

7.2.9. Badanie elementów regulacji automatycznej i szaf sterowniczych 

a. Sprawdzenie kompletności każdego obwodu układu regulacji na podstawie schematu regulacji; 

b. Sprawdzenie rozmieszczenia czujników; 

c. Sprawdzenie kompletności i rozmieszczenia regulatorów; 

d. Sprawdzenie szaf sterowniczych na zgodność z projektem odnośnie: 

- umiejscowienia, dostępu; 

- rozmieszczenia części zasilających i części regulacyjnych; 

- systemu zabezpieczeń; 

- wentylacji; 
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- oznaczenia; 

- typów kabli; 

- uziemienia; 

- schematów połączeń w obudowach. 

7.2.10. Wykaz dokumentów inwentarzowych 

a. Rysunki powykonawcze, pokolorowane i podpisane przez kierowników robót ; 

b. Schematy instalacji uwzględniające elementy wyposażenia regulacji automatycznej; 

c. Schematy regulacyjne zawierające schemat połączeń elektrycznych i schemat rurociągów 

(schemat 

oprzewodowania odbiorników); 

d. Schematy blokowe układów regulacji zawierające schematy oprzewodowania odbiorników; 

e. Dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie zainstalowanych urządzeń i elementów 

(w tym 

f. certyfikaty bezpieczeństwa); 

g. Raport wykonawcy instalacji dotyczący nadzoru nad montażem  

7.2.11. Dokumenty dotyczące eksploatacji i konserwacji 

a. Raport potwierdzający prawidłowe przeszkolenie służb eksploatacyjnych (jeśli istnieją) w zakresie 

obsługi 

instalacji wentylacyjnych w budynku; 

b. Podręcznik obsługi i wyszukiwania usterek; 

c. Instrukcje obsługi wszystkich elementów składowych instalacji; 

d. Zestawienie części zamiennych zawierające wszystkie części podlegające normalnemu zużyciu w 

eksploatacji; 

e. Wykaz elementów składowych wszystkich urządzeń regulacji automatycznej (czujniki, urządzenia 

sterujące, 

f. regulatory, styczniki, wyłączniki); 

g. Dokumentacja związana z oprogramowaniem systemów regulacji automatycznej. 

8. OBMIAR ROBÓT 

Podstawowymi jednostkami obmiarowymi są: 

m2    – dla montażu kanałów wentylacyjnych wraz z izolacją 

sztuka, komplet  – dla urządzeń (wentylatory, centrale wentylacyjnej, klimatyzatory) i 

wyposażenia 

m3   – dla prac ziemnych 

inne   – zgodnie z PRZEDMIAREM ROBÓT 

 

Pozostałe wymagania zgodnie z pkt. 7. Część I : Wymagania ogólne 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Wymagania ogólne zgodnie z pkt. 9.  Część I : Wymagania ogólne 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Podstawowe akty prawne 

 1. 
 

 

 
 2. 

 

 

   
 3. 
   

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Obwieszczenie Marszałka Sejmu 

Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 

ustawy – Prawo budowlane - Dz.U. nr 207 poz. 2016 z 2003 r. z późniejszymi zmianami wraz z 

rozporządzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy), 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 poz. 881 z 2004r. wraz z 

rozporządzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy) 
Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz.U. nr 169 poz. 1386 z 2002 r. z 

późniejszymi zmianami wraz z rozporządzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy), 
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. nr 204 poz. 2087 z 1998 r. 

wraz z rozporządzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy) 
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4. 

 

 
 5. 

 

 
6. 

 
7. 
 

 
7. 
 

 
9. 

 
10. 

 

 

 

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. nr 21 poz. 94 z 2004 r. z 

późniejszymi zmianami wraz z rozporządzeniami dotyczącymi szczegółowych przepisów BHP 

wydanymi z delegacji w/w ustawy) 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. nr 62 poz. 627 z 2001 r. z 

późniejszymi zmianami wraz z rozporządzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy) 
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz.U. nr 115 poz. 1229 z 2001 r. z późniejszymi 

zmianami wraz z rozporządzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy) 
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu 

ścieków (Dz.U. nr 72 poz. 747 z 2001 r. z późniejszymi zmianami wraz z rozporządzeniami 

wydanymi z delegacji w/w ustawy) 
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz.U. nr 147 poz. 

1229 z 2002 r. z późniejszymi zmianami wraz z rozporządzeniami wydanymi z delegacji w/w 

ustawy) 
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. nr 122 poz. 1321 z 2000 r. z 

późniejszymi zmianami wraz z rozporządzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy) 
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. nr 204 poz. 2068 z 

2004 r. z późniejszymi zmianami wraz z rozporządzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy) 
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U. nr 153 poz. 1504 z 

2003 r. z późniejszymi zmianami wraz z rozporządzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy) 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92 poz. 880 z 2004 r. z 

późniejszymi zmianami wraz z rozporządzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy) 

10.2. Normy 

1. PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja - Terminologia 

2. PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne z 

blachy o przekroju prostokątnym - Wymiary 
3. PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne z 

blachy o przekroju kołowym - Wymiary 
4. PN-B-76001 Wentylacja budynków -- Przewody proste i kształtki wentylacyjne z 

blachy o przekroju prostokątnym -- Wymagania dotyczące wytrzymałości 

i szczelności przewodów 
5. PN-B-76002:1976 Wentylacja – Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek 

wentylacyjnych 
6. PN-B-03434:1999 Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Podstawowe wymagania i 

badania 
7. PN-EN 12236 Wentylacja budynków. Podwieszenie i podpory przewodów 

wentylacyjnych. Wymagania wytrzymałościowe. 
8. PN-EN 

12599+AC:2002 

Wentylacja budynków – Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące 

odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji  

9. PN-B-03431:1973 Wentylacja mechaniczna w budownictwie - Wymagania. 

10. PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem pomieszczeń 

w budynkach - Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku 

w pomieszczeniach. 
11. PN-EN 12599 Wentylacja budynków -- Procedury badań i metody pomiarowe 

stosowane podczas odbioru instalacji wentylacji i klimatyzacji 
10.3. Inne dokumenty 

  1. 

 
  2. 
 
  3 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – tom II – Instalacje 

sanitarne i przemysłowe. 
Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 5. „Warunki techniczne wykonania i odbioru 

instalacji wentylacyjnych” – 2002 r. 
Dane katalogowe, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urządzeń i materiałów. 

 

 


