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ZESTAWIENIE SPECYFIKACJI  

 
 
 

Lp.  Nr 
specyfikacji 

Tytuł  

1.  SST - 01 Specyfikacja techniczna ogólna 

2.  SST – 02 Roboty ziemne 

3.  SST – 03 Koryto wraz z profilowaniem 

4.  SST – 04 Warstwy ods ączaj ące i odcinaj ące 

5.  SST – 05 Podbudowa z tłucznia kamiennego 

6.  SST – 06 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 

7.  SST – 07 Betonowe obrze ża nawierzchni 

8.  SST - 08 Budynek świetlicy 

  
SST 08/1 - ROBOTY ZIEMNE 
SST 08/2 – ROBOTY BETONOWE I ŻELBETOWE 
SST 08/3 – ROBOTY MUROWE 
SST 08/4 - ROBOTY WYKO ŃCZENIOWE 
SST 08/5 – ROBOTY ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE  
SST 08/6 – INSTALACJE SANITARNE WEWN ĘTRZNE 
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ZESTAWIENIE KODÓW CPV 

 
ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

 
1. UTWARDZENIA 
 
45233200-1 Roboty w zakresie ró żnych nawierzchni 
45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla p ieszych 
45233260-9 Roboty budowlane w zakresie dróg pieszyc h 
 
 

 
BUDYNEK ŚWIETLICY 

1. ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA  
 
45262300-4  Betonowanie 
45262321-7  Wyrównywanie podłóg 
45262350-9  Betonowanie bez zbrojenia 
45262360-2  Cementowanie 
45262500-6  Roboty murarskie i murowe 
45262522-6  Roboty murarskie 
45262600-7  Ró żne specjalne roboty budowlane 
45320000-6  Roboty izolacyjne 
45324000-4  Roboty w zakresie okładziny tynkowej 
45343220-1  Instalowanie ga śnic 
45400000-1  Roboty wyko ńczeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45410000-4  Tynkowanie 
45420000-7  Roboty w zakresie zakładania stolarki b udowlanej oraz roboty  
            ciesielskie 
45421000-4  Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
45421111-5  Instalowanie framug drzwiowych 
45421120-1  Instalowanie progów 
45421141-4  Instalowanie przegród 
45421146-9  Instalowanie sufitów podwieszanych 
45421152-4  Instalowanie ścianek działowych 
45431000-7  Kładzenie płytek 
45442100-8  Roboty malarskie 
45442110-1  Malowanie budynków 
45450000-6  Roboty budowlane wyko ńczeniowe, pozostałe 
 
2. INSTALACJE SANITARNE  
 
45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne  i sanitarne 
44163112-8  Układ kanalizacyjny 
45255600-5  Roboty w zakresie kładzenia rur w kanal izacji 
45332300-6  Roboty instalacyjne kanalizacyjne 
45331000-6  Instalowanie urz ądze ń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
 

3. INSTALACJE ELEKTRYCZNE  

 
45300000-0  Roboty instalacyjne w budynkach 
45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne 
45311000-0  Roboty w zakresie okablowania oraz inst alacji elektrycznych 
45311100-1  Roboty w zakresie okablowania elektrycz nego 
45311200-2  Roboty w zakresie instalacji elektryczn ych 
45314310-7  Układanie kabli 
45315000-8  Instalowanie urz ądze ń elektrycznego ogrzewania i innego sprz ętu 
elektrycznego w budynkach 
45315100-9  Instalacyjne roboty elektrotechniczne 
45317000-2  Inne instalacje elektryczne  
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WARUNKI WYKONANIA , BEZPIECZEŃSTWA , OCHRONY ,KONTROLI I ODBIORU 
  
1.WSTĘP  
Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ogó lne (STO) s ą wymagania ogólne 
dotycz ące wykonania i odbioru robót zwi ązanych z remontem budynku świetlicy wraz 
z utwardzeniem terenu działki.  
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi doku ment przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu robót zgodnie z ustaw ą o zamówieniach publicznych jak w pt.1.1 
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj ą wymagania ogólne, wspólne 
dla robót obj ętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowy mi 
specyfikacjami technicznymi (SST)  
 
1. Okre ślenia podstawowe Ilekro ć w ST jest mowa o: 
1.4.1.  obiekcie budowlanym - nale ży przez to rozumie ć: 
a)  budynek wraz z instalacjami i urz ądzeniami technicznymi, 
b)  budowl ę stanowi ącą cało ść techniczno-u żytkow ą wraz z instalacjami i 
urz ądzeniami, 
c)  obiekt małej architektury; 
 
1.4.2.  budynku - nale ży przez to rozumie ć taki obiekt budowlany, który jest 
trwale zwi ązany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoc ą przegród 
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
 
1.4.3.  budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nale ży przez to rozumie ć budynek 
wolno stoj ący albo budynek o zabudowie bli źniaczej, szeregowej lub grupowej, 
słu żący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowi ący konstrukcyjnie 
samodzieln ą cało ść, w którym dopuszcza si ę wydzielenie nie wi ęcej ni ż dwóch 
lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalneg o i lokalu u żytkowego o 
powierzchni całkowitej nie przekraczaj ącej 30% powierzchni całkowitej budynku. 
1.4.4.  budowli - nale ży przez to rozumie ć ka żdy obiekt budowlany nie b ędący 
budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: lot niska, drogi, linie kolejowe, 
mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno st oj ące maszty antenowe, wolno 
stoj ące trwale zwi ązane z gruntem urz ądzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne 
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiornik i, wolno stoj ące instalacje 
przemysłowe lub urz ądzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska 
odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporo we, nadziemne i podziemne 
przej ścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, 
pomniki, a tak że cz ęści budowlane urz ądze ń technicznych (kotłów, pieców 
przemysłowych i innych urz ądze ń) oraz fundamenty pod maszyny i urz ądzenia, jako 
odr ębne pod wzgl ędem technicznym cz ęści przedmiotów składaj ących si ę na cało ść 
użytkow ą. 
 
1.4.5.obiekcie małej architektury - nale ży przez to rozumie ć niewielkie obiekty, 
a w szczególno ści: 
a)  kultu religijnego, jak: kapliczki, krzy że przydro żne, figury, 
b)  pos ągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe j, 
c)  u żytkowe słu żące rekreacji codziennej i utrzymaniu porz ądku, jak: 
piaskownice, hu śtawki, drabinki, śmietniki. 
 
1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - nale ży przez to rozumie ć obiekt 
budowlany przeznaczony do czasowego u żytkowania w okresie krótszym od jego 
trwało ści technicznej, przewidziany do przeniesienia w inn e miejsce lub 
rozbiórki, a tak że obiekt budowlany nie poł ączony trwale z gruntem, jak: 
strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzeda ży ulicznej i wystawowe, przekrycia 
namiotowe i powłoki pneumatyczne, urz ądzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty 
kontenerowe. 
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1.4.7. budowie - nale ży przez to rozumie ć wykonanie obiektu budowlanego w 
okre ślonym miejscu, a tak że odbudow ę, rozbudow ę, nadbudow ę obiektu budowlanego. 
1.4.8. robotach budowlanych - nale ży przez to rozumie ć budow ę, a tak że prace 
polegaj ące na przebudowie, monta żu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
 
1.4.9. remoncie - nale ży przez to rozumie ć wykonywanie w istniej ącym obiekcie 
budowlanym robót budowlanych polegaj ących na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie 
stanowi ących bie żącej konserwacji. 
 
1.4.10. urz ądzeniach budowlanych - nale ży przez to rozumie ć urz ądzenia techniczne 
zwi ązane z obiektem budowlanym zapewniaj ące mo żliwo ść u żytkowania obiektu zgodnie 
z jego przeznaczeniem, jak przył ącza i urz ądzenia instalacyjne, w tym słu żące 
oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a tak że przejazdy, ogrodzenia, place 
postojowe i place pod śmietniki. 
 
1.4.11. terenie budowy - nale ży przez to rozumie ć przestrze ń, w której prowadzone 
są roboty budowlane wraz z przestrzeni ą zajmowan ą przez urz ądzenia zaplecza 
budowy. 
1.4.12. dokumentacji budowy - nale ży przez to rozumie ć pozwolenie na budow ę wraz 
z zał ączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, proto koły odbiorów 
cz ęściowych i ko ńcowych, w miar ę potrzeby, rysunki i opisy słu żące realizacji 
obiektu, operaty geodezyjne i ksi ążkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów 
metod ą monta żu - tak że dziennik monta żu. 
1.4.13. dokumentacji powykonawczej - nale ży przez to rozumie ć dokumentacj ę budowy 
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywan ia robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi. 
1.4.14.terenie zamkni ętym - nale ży przez to rozumie ć teren zamkni ęty, o którym 
mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficz nego: 
a)obronno ści lub bezpiecze ństwa pa ństwa, b ędący w dyspozycji jednostek 
organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodo wej, Ministrowi Spraw 
Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagra nicznych, 
b)bezpo średniego wydobywania kopaliny ze zło ża, b ędący w dyspozycji zakładu 
górniczego. 
 
1.4.15. aprobacie technicznej - nale ży przez to rozumie ć pozytywn ą ocen ę 
techniczn ą wyrobu, stwierdzaj ącą jego przydatno ść do stosowania w budownictwie. 
1.4.16. wyrobie budowlanym - nale ży przez to rozumie ć wyrób w rozumieniu 
przepisów o ocenie zgodno ści, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, 
zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w o biekcie budowlanym, 
wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jak o zestaw wyborów do stosowania 
we wzajemnym poł ączeniu stanowi ącym integraln ą cało ść u żytkow ą. 
1.4.17. drodze tymczasowej (monta żowej) - nale ży przez to rozumie ć drog ę 
specjalnie przygotowan ą, przeznaczon ą do ruchu pojazdów obsługuj ących roboty 
budowlane na czas ich wykonywania, przewidzian ą do usuni ęcia po ich zako ńczeniu. 
1.4.18. dzienniku budowy - nale ży przez to rozumie ć dziennik wydany przez 
wła ściwy organ zgodnie z obowi ązuj ącymi przepisami, stanowi ący urz ędowy dokument 
przebiegu robót budowlanych oraz zdarze ń i okoliczno ści zachodz ących w czasie 
wykonywania robót. 
 
1.4.19. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upowa żniona 
do kierowania robotami i do wyst ępowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
kontraktu, ponosz ąca ustawow ą odpowiedzialno ść za prowadzon ą budow ę. 
1.4.20. grupach, klasach, kategoriach robót - nale ży przez to rozumie ć grupy, 
klasy, kategorie okre ślone w rozporz ądzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 
r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówie ń (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pó źn. 
zm.). 
1.4.21.inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba p osiadaj ąca odpowiednie 
wykształcenie techniczne i praktyk ę zawodow ą oraz uprawnienia budowlane, 
wykonuj ąca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, k tórej inwestor 
powierza nadzór nad budow ą obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy 
inwestora na budowie i wykonuje bie żącą kontrol ę jako ści i ilo ści wykonanych 
robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach ro bót zakrywanych i 
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zanikaj ących, badaniu i odbiorze instalacji oraz urz ądze ń technicznych, jak 
równie ż przy odbiorze gotowego obiektu. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako ść ich wykonania oraz za ich zgodno ść 
z dokumentacj ą projektow ą, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 1.5.1. 
Przekazanie terenu budowy 
Zamawiaj ący, w terminie okre ślonym w dokumentach umowy przeka że Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
poda lokalizacj ę i współrz ędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przeka że 
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji p rojektowej i dwa komplety SST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno ść za ochron ę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru ko ńcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty 
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny ko szt.  
 
1.5.2.Dokumentacja projektowa  
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera ć opis, cz ęść graficzn ą, obliczenia 
i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowy ch warunkach umowy, 
uwzgl ędniaj ącym podział na dokumentacj ę projektow ą: 
dostarczon ą przez Zamawiaj ącego i sporz ądzon ą przez Wykonawc ę.  
 
1.5.3.Zgodno ść robót z dokumentacj ą projektow ą i SST 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumen ty przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru stanowi ą zał ączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w 
cho ćby jednym z nich s ą obowi ązuj ące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w 
całej dokumentacji. W przypadku rozbie żności w ustaleniach poszczególnych 
dokumentów obowi ązuje kolejno ść ich wa żności wymieniona w „Ogólnych warunkach 
umowy". 
Wykonawca nie mo że wykorzystywa ć bł ędów lub opuszcze ń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi ć Inspektora nadzoru, 
który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbie żności podane na rysunku wielko ści 
liczbowe wymiarów s ą wa żniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały m aj ą by ć zgodne z dokumentacj ą 
projektow ą i SST. 
Wielko ści okre ślone w dokumentacji projektowej i w SST b ędą uwa żane za warto ści 
docelowe, od których dopuszczalne s ą odchylenia w ramach okre ślonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli mu sz ą by ć jednorodne i wykazywa ć 
zgodno ść z okre ślonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog ą przekracza ć 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiały lub 
wykonane roboty nie b ędą zgodne z dokumentacj ą projektow ą lub SST i maj ą wpływ na 
niezadowalaj ącą jako ść elementu budowli, to takie materiały zostan ą zast ąpione 
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane pon ownie na koszt wykonawcy. 
 
1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowi ązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwa nia 
realizacji kontraktu a ż do zako ńczenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b ędzie utrzymywa ć tymczasowe urz ądzenia 
zabezpieczaj ące, w tym: ogrodzenia, por ęcze, o świetlenie, sygnały i znaki 
ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezb ędne do ochrony robót, wygody 
społeczno ści i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr ębnej zapłacie i przyjmuje si ę, 
że jest wł ączony w cen ę umowną.  
 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowi ązek zna ć i stosowa ć w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotycz ące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wyko ńczeniowych Wykonawca b ędzie: 
utrzymywa ć teren budowy i wykopy w stanie bez wody stoj ącej, podejmowa ć wszelkie 
konieczne kroki maj ące na celu stosowanie si ę do przepisów i norm dotycz ących 
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz b ędzie unika ć uszkodze ń 
lub uci ążliwo ści dla osób lub własno ści społecznej, a wynikaj ących ze ska żenia, 
hałasu lub innych przyczyn powstałych w nast ępstwie jego sposobu działania. 
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Stosuj ąc si ę do tych wymaga ń, Wykonawca b ędzie miał szczególny wzgl ąd na: 
lokalizacj ę baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i d róg dojazdowych, 
środki ostro żności i zabezpieczenia przed: 
zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłam i lub substancjami 
toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i g azami, mo żliwo ści ą powstania 
pożaru. 
 
1.5.6.Ochrona przeciwpo żarowa 
Wykonawca b ędzie przestrzega ć przepisy ochrony przeciwpo żarowej. Wykonawca b ędzie 
utrzymywa ć sprawny sprz ęt przeciwpo żarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na 
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurow ych, mieszkalnych i 
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne b ędą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisa mi i 
zabezpieczone przed dost ępem osób trzecich. 
Wykonawca b ędzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
 
1.5.7.Ochrona własno ści publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochron ę instalacji i urz ądze ń zlokalizowanych na 
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak r uroci ągi, kable itp. Wykonawca 
zapewni wła ściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem  tych instalacji i 
urz ądze ń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego us zkodzenia tych 
instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspekt ora nadzoru i zainteresowanych 
użytkowników oraz b ędzie z nimi współpracował, dostarczaj ąc wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca b ędzie odpowiada ć za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instal acji na powierzchni ziemi i 
urz ądze ń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych  mu przez 
Zamawiaj ącego. 
 
1.5.8.Ograniczenie obci ążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosowa ć si ę b ędzie do ustawowych ogranicze ń obci ążenia na o ś przy 
transporcie gruntu, materiałów i wyposa żenia na i z terenu robót. Uzyska on 
wszelkie niezb ędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków 
i w sposób ci ągły b ędzie o ka żdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru.  
Pojazdy i ładunki powoduj ące nadmierne obci ążenie osiowe nie b ędą dopuszczone na 
świe żo uko ńczony fragment budowy w obr ębie terenu budowy i wykonawca b ędzie 
odpowiadał za napraw ę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie  z 
poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
1.5.9.Bezpiecze ństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca b ędzie przestrzega ć przepisów dotycz ących 
bezpiecze ństwa i higieny pracy. 
W szczególno ści wykonawca ma obowi ązek zadba ć, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniaj ących 
odpowiednich wymaga ń sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i b ędzie utrzymywał wszelkie urz ądzenia zabezpieczaj ące, 
socjalne oraz sprz ęt i odpowiedni ą odzie ż dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie. Uznaje si ę, że wszelkie koszty zwi ązane z wypełnieniem 
wymagań okre ślonych powy żej nie podlegaj ą odr ębnej zapłacie i s ą uwzgl ędnione w 
cenie umownej.  
 
1.5.10.Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca b ędzie odpowiedzialny za ochron ę robót i za wszelkie materiały i 
urz ądzenia u żywane do robót od daty rozpocz ęcia do daty odbioru ostatecznego.  
 
1.5.11.Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowi ązany jest zna ć wszelkie przepisy wydane przez organy 
administracji pa ństwowej i samorz ądowej, które s ą w jakikolwiek sposób zwi ązane z 
robotami i b ędzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporz ądzenie Ministra Infrastruktury 
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiecze ństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2 003 r. Nr 47, póz. 401). 
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Wykonawca b ędzie przestrzega ć praw patentowych i b ędzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymaga ń prawnych odno śnie wykorzystania opatentowanych 
urz ądze ń lub metod i w sposób ci ągły b ędzie informowa ć Inspektora nadzoru o 
swoich działaniach, przedstawiaj ąc kopie zezwole ń i inne odno śne dokumenty.  
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyj nych 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegóło we informacje dotycz ące, 
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie  aprobaty techniczne lub 
świadectwa bada ń laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez  Inspektora 
nadzoru. Wykonawca zobowi ązany jest do prowadzenia ci ągłych bada ń okre ślonych w 
SST w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła 
spełniaj ą wymagania SST w czasie post ępu robót. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełnia ć wymagania jako ściowe okre ślone 
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o któryc h mowa w Szczegółowych 
Specyfikacjach Technicznych (SST). 
2.2.Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia mi ejscowego 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwole ń od wła ścicieli i odno śnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złó ż miejscowych, wł ączaj ąc w to źródła 
wskazane przez Zamawiaj ącego i jest zobowi ązany dostarczy ć Inspektorowi nadzoru 
wymagane dokumenty przed rozpocz ęciem eksploatacji zło ża. 
Wykonawca przedstawi dokumentacj ę zawieraj ącą raporty z bada ń terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowan ą przez siebie metod ę wydobycia i selekcji do 
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialno ść za spełnienie wymaga ń ilo ściowych i 
jako ściowych materiałów z jakiegokolwiek zło ża. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłat y, wynagrodzenia i 
jakiekolwiek inne koszty zwi ązane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że 
postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy  stanowi ą inaczej. 
Humus i nadkład czasowo zdj ęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania 
piasku i żwiru b ędą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i 
rekultywacji terenu po uko ńczeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane, z wykopó w na terenie budowy lub z 
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy b ędą wykorzystane do robót lub 
odwiezione na odkład odpowiednio do wymaga ń umowy lub wskaza ń Inspektora nadzoru. 
Eksploatacja źródeł materiałów b ędzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowi ązuj ącymi na danym obszarze. 
2.3.Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom jako ściowym 
Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom jako ściowym zostan ą przez Wykonawc ę 
wywiezione z terenu budowy, b ądź zło żone w miejscu wskazanym przez Inspektora 
nadzoru. Ka żdy rodzaj robót, w którym znajduj ą si ę nie zbadane i nie 
zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na włas ne ryzyko, licz ąc si ę z jego 
nieprzyj ęciem i niezapłaceniem. 
 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materi ały, do czasu gdy b ędą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zaniec zyszczeniem, zachowały swoj ą 
jako ść i wła ściwo ść do robót i były dost ępne do kontroli przez Inspektora 
nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów b ędą zlokalizowane w obr ębie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzo ru. 
 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewiduj ą możliwo ść zastosowania ró żnych 
rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych e lementów robót Wykonawca 
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowani a konkretnego rodzaju 
materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału  nie mo że by ć pó źniej 
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
 
3. SPRZ ĘT 
Wykonawca jest zobowi ązany do u żywania jedynie takiego sprz ętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jako ść wykonywanych robót. Sprz ęt u żywany do 
robót powinien by ć zgodny z ofert ą Wykonawcy i powinien odpowiada ć pod wzgl ędem 
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typów i ilo ści wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia  jako ści lub 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez I nspektora nadzoru. 
Liczba i wydajno ść sprz ętu b ędzie gwarantowa ć przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami okre ślonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniac h Inspektora 
nadzoru w terminie przewidzianym umow ą. 
Sprz ęt b ędący własno ści ą Wykonawcy lub wynaj ęty do wykonania robót ma by ć 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowo ści do pracy. B ędzie spełniał normy ochrony 
środowiska i przepisy dotycz ące jego u żytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie doku mentów potwierdzaj ących 
dopuszczenie sprz ętu do u żytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduj ą możliwo ść wariantowego u życia 
sprz ętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj ę przed u życiem sprz ętu. Wybrany 
sprz ęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie mo że by ć pó źniej zmieniany bez jego 
zgody. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Wykonawca jest zobowi ązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyn ą niekorzystnie na jako ść wykonywanych robót i wła ściwo ści przewo żonych 
materiałów. Liczba środków transportu b ędzie zapewnia ć prowadzenie robót zgodnie 
z zasadami okre ślonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniac h Inspektora 
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
Zapewnienie dostawy materiałów do realizacji zadani a le ży po stronie Wykonawcy, 
wewnętrzny transport na terenie działki zorganizuje Wyko nawca na własny koszt. 
Wykonawca wykona i zabezpieczy niezb ędne dla realizacji zadania drogi, rampy, 
najazdy i zjazdy na terenie inwestycji – działania powyższe nie podlegaj ą 
oddzielnej zapłacie, s ą kalkulowane w kosztach ogólnych zadania. 
4.2. Wymagania dotycz ące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b ędą spełnia ć wymagania dotycz ące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszcz alnych obci ążeń na osie i 
innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadaj ące warunkom 
dopuszczalnych obci ążeń na osie mog ą by ć dopuszczone przez wła ściwy zarz ąd drogi 
pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego u żytkowanych odcinków dróg na koszt 
Wykonawcy. 
Wykonawca b ędzie usuwa ć na bie żąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych o raz dojazdach do terenu 
budowy.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow ą oraz za jako ść 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za i ch zgodno ść z dokumentacj ą 
projektow ą, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami 
Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno ść za pełn ą obsług ę geodezyjn ą 
przy wykonywaniu wszystkich elementów robót okre ślonych w dokumentacji 
projektowej lub przekazanych na pi śmie przez Inspektora nadzoru. 
Nast ępstwa jakiegokolwiek bł ędu spowodowanego przez Wykonawc ę w wytyczeniu i 
wykonywaniu robót zostan ą, je śli wymaga ć tego b ędzie Inspektor nadzoru, 
poprawione przez Wykonawc ę na własny koszt. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotycz ące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót b ędą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach  umowy, 
dokumentacji projektowej i w SST, a tak że w normach i wytycznych. 
Polecenia Inspektora nadzoru dotycz ące realizacji robót b ędą wykonywane przez 
Wykonawcę nie pó źniej ni ż w czasie przez niego wyznaczonym, pod gro źbą 
wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzy mania robót w takiej sytuacji 
ponosi Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jako ści 
Do obowi ązków Wykonawcy nale ży opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania 
przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako ści (PZJ), w którym przedstawi 
on zamierzony sposób wykonania robót, mo żliwo ści techniczne, kadrowe i 
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organizacyjne gwarantuj ące wykonanie robót zgodnie z dokumentacj ą projektow ą, 
SST. Program zapewnienia jako ści winien zawiera ć: 
- organizacj ę wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia  robót, 
organizacj ę ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, plan b ezpiecze ństwa i 
ochrony zdrowia, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przy gotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jako ść i terminowo ść wykonania poszczególnych 
elementów robót, 
- system (sposób i procedur ę) proponowanej kontroli i sterowania jako ści ą 
wykonywanych robót, 
- wyposa żenie w sprz ęt i urz ądzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 
własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamier za zleci ć prowadzenie bada ń), 
- sposób oraz form ę gromadzenia wyników bada ń laboratoryjnych, zapis pomiarów, a 
tak że wyci ąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie t echnologicznym, 
proponowany sposób i form ę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru , 
- wykaz maszyn i urz ądze ń stosowanych na budowie z ich parametrami techniczn ymi 
oraz wyposa żeniem w mechanizmy do sterowania i urz ądzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilo ść środków transportu oraz urz ądze ń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
- sposób i procedur ę pomiarów i bada ń (rodzaj i cz ęstotliwo ść, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urz ądze ń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 
 
6.2. Zasady kontroli jako ści robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełn ą kontrol ę jako ści robót i stosowanych 
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kon troli, wł ączaj ąc w to 
personel, laboratorium, sprz ęt, zaopatrzenie i wszystkie urz ądzenia niezb ędne do 
pobierania próbek i bada ń materiałów oraz robót. Wykonawca b ędzie przeprowadza ć 
pomiary i badania materiałów oraz robót z cz ęstotliwo ści ą zapewniaj ącą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w  dokumentacji 
projektowej i SST. 
Minimalne wymagania co do zakresu bada ń i ich cz ęstotliwo ści s ą okre ślone w SST. 
W przypadku, gdy nie zostały one tam okre ślone, Inspektor nadzoru ustali jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni ć wykonanie robót zgodnie z umow ą. 
Inspektor nadzoru b ędzie mie ć nieograniczony dost ęp do pomieszcze ń 
laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. 
Inspektor nadzoru b ędzie przekazywa ć Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedoci ągni ęciach dotycz ących urz ądze ń laboratoryjnych, sprz ętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych,  je żeli niedoci ągni ęcia te 
będą tak powa żne, że mog ą wpłyn ąć ujemnie na wyniki bada ń, Inspektor nadzoru 
natychmiast wstrzyma u życie do robót badanych materiałów i dopu ści je do u żytku 
dopiero wtedy, gdy niedoci ągni ęcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostan ą 
usuni ęte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako ść tych materiałów. Wszystkie 
koszty zwi ązane z organizowaniem i prowadzeniem bada ń materiałów i robót ponosi 
Wykonawca. 
6.3. Pobieranie próbek 
Próbki b ędą pobierane losowo. Zaleca si ę stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy 
produkcji mog ą by ć z jednakowym prawdopodobie ństwem wytypowane do bada ń. 
Inspektor nadzoru b ędzie mie ć zapewnion ą możliwo ść udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca b ędzie przeprowadza ć dodatkowe badania 
tych materiałów, które budz ą w ątpliwo ści co do jako ści, o ile kwestionowane 
materiały nie zostan ą przez Wykonawc ę usuni ęte lub ulepszone z własnej woli. 
Koszty tych dodatkowych bada ń pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Z amawiaj ący. 
Pojemniki do pobierania próbek b ędą dostarczone przez Wykonawc ę i zatwierdzone 
przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do bada ń b ędą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakcept owany przez Inspektora 
nadzoru. 
6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary b ędą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmuj ą jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, 
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stosowa ć można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakcepto wane przez 
Inspektora nadzoru. 
Przed przyst ąpieniem do pomiarów lub bada ń, Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub b adania. Po wykonaniu pomiaru 
lub badania, Wykonawca przedstawi na pi śmie ich wyniki do akceptacji Inspektora 
nadzoru. 
 
6.5.Raporty z bada ń 
Wykonawca b ędzie przekazywa ć Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami bad ań 
jak najszybciej, nie pó źniej jednak ni ż w terminie okre ślonym w programie 
zapewnienia jako ści. Wyniki bada ń (kopie) b ędą przekazywane Inspektorowi nadzoru 
na formularzach według dostarczonego przez niego wz oru lub innych, przez niego 
zaaprobowanych. 
6.6.Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jako ści i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony je st do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania m ateriałów u źródła ich 
wytwarzania. Do umo żliwienia jemu kontroli zapewniona b ędzie wszelka potrzebna do 
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materia łów. 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji system u kontroli robót prowadzonego 
przez Wykonawc ę, b ędzie ocenia ć zgodno ść materiałów i robót z wymaganiami SST na 
podstawie wyników bada ń dostarczonych przez Wykonawc ę. 
Inspektor nadzoru mo że pobiera ć próbki materiałów i prowadzi ć badania niezale żnie 
od Wykonawcy, na swój koszt. Je żeli wyniki tych bada ń wyka żą, że raporty 
Wykonawcy s ą niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonaw cy lub zleci 
niezale żnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub do datkowych bada ń, albo 
oprze si ę wył ącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodno ści materiałów i 
robót z dokumentacj ą projektow ą i SST. W takim przypadku, całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych bada ń i pobierania próbek poniesione zostan ą przez 
Wykonawcę. 
6.7.Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru mo że dopu ści ć do u życia tylko te wyroby i materiały, które: 
1. posiadaj ą certyfikat na znak bezpiecze ństwa wykazuj ący, że zapewniono zgodno ść 
z kryteriami technicznymi okre ślonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz wła ściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodn ie z 
rozporz ądzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98), 
2. posiadaj ą deklaracj ę zgodno ści lub certyfikat zgodno ści z: 
Polsk ą Norm ą lub aprobat ą techniczn ą, w przypadku wyrobów, dla których nie 
ustanowiono Polskiej Normy, je żeli nie s ą obj ęte certyfikacj ą okre ślon ą w pkt. 1 
i które spełniaj ą wymogi SST. 
3.znajduj ą si ę w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporz ądzeniu MSWiA z 1998 r. 
(Dz. U. 98/99). 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty s ą wymagane przez SST, ka żda 
ich partia dostarczona do robót b ędzie posiada ć te dokumenty, okre ślaj ące w 
sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materia ły, które nie spełniaj ą tych 
wymagań b ędą odrzucone.  
6.8.Dokumenty budowy  
[1] Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urz ędowym obowi ązuj ącym Zamawiaj ącego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy d o ko ńca okresu 
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie  z § 45 ustawy Prawo budowlane 
spoczywa na kierowniku budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy b ędą dokonywane na bie żąco i b ędą dotyczy ć przebiegu 
robót, stanu bezpiecze ństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.   
[2] Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno ści lub certyfikaty zgodno ści 
materiałów, orzeczenia o jako ści materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki 
badań Wykonawcy b ędą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewn ienia 
jako ści. Dokumenty te stanowi ą zał ączniki do odbioru robót. Winny by ć 
udost ępnione na ka żde życzenie Inspektora nadzoru.  
[3] Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza si ę, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], 
nast ępuj ące dokumenty: 
- pozwolenie na budow ę, 
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- protokoły przekazania terenu budowy, 
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły z narad i ustale ń, 
- operaty geodezyjne, 
- plan bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Dotyczy wynagrodzenia obmiarowego. Przy wynagrodzen iu ryczałtowym nie b ędzie 
dokonywany obmiar robót. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1.Rodzaje odbiorów robót 
W zale żności od ustale ń odpowiednich SST, roboty podlegaj ą nast ępuj ącym odbiorom: 
- odbiorowi robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu, 
- odbiorowi cz ęściowemu, 
- odbiorowi ostatecznemu (ko ńcowemu), 
- odbiorowi pogwarancyjnemu. 
  
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 
Zgodnie z warunkami umowy 
 
10. PRZEPISY ZWI ĄZANE 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz . U. z 2000 r. Nr 106 póz. 
1126, Nr 109 póz. 1157 i Nr 120 póz. 1268, z 2001 r . Nr 5 póz. 42, Nr 100 póz. 
1085, Nr 110 póz. 1190, Nr 115 póz. 1229, Nr 129 pó z. 1439 i Nr 154 póz. 1800 
oraz z 2002 r. Nr 74 póz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 póz. 718). 
Rozporz ądzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r.  w sprawie dziennika 
bu dowy, monta żu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia  zawieraj ącego 
dane dotycz ące bezpiecze ństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 1 08 
póz. 
953). 
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznyc h (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 póz. 
838 z pó źniejszymi zmianami). 
Rozporz ądzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003  r. w sprawie 
bezpiecze ństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budo wlanych (Dz. U. z 
2003 r. Nr 48 
póz. 401). 
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1. WST ĘP 
 
1.1.Przedmiot SST 
 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Te chnicznej (SST) s ą wymagania 
dotycz ące wykonania robót ziemnych dla zadania: „Remont świetlicy wiejskiej” . 
 
1.2.Zakres stosowania SST 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stos owana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacj i robót wymienionych w pkt. 
1.1. 
 
1.3.Zakres robót obj ętych SST 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuj ą wszystkie czynno ści umo żliwiaj ące i 
maj ące na celu wykonanie wykopów zwi ązanych z remontem świetlicy wiejskiej, oraz 
utwardzenia terenu wokół budynku. 
 
1.4. Okre ślenia podstawowe 
 
Okre ślenia podane w niniejszej SST s ą zgodne z definicjami zawartymi w 
odpowiednich normach i wytycznych oraz okre śleniami podanymi w ST-01 „Wymagania 
ogólne" punkt 1.4. 
 
1.5.0gólne wymagania dotycz ące robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako ść wykonania robót, bezpiecze ństwo wszelkich 
czynno ści na terenie budowy , metody u żyte przy budowie oraz za ich zgodno ść z 
dokumentacj ą projektow ą, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotycz ące robót podano w ST-01 „Wymagania ogólne" punkt 1. 5 

 
2.MATERIAŁY  
 
2.1. Wymagania ogólne 

 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót mu sz ą by ć zgodne z wymaganiami 
niniejszej SST i dokumentacji projektowej. 
 
Do wykonania robót mog ą by ć stosowane wyroby budowlane spełniaj ące warunki 
okre ślone w: 
-Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tek st jednolity: Dz. U. Z 

2003r., Nr 207, poz. 2016; z pó źniejszymi zmianami). 
-Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowl anych (Dz. U. z 2004r., Nr 

92. poz. 881); 
-Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny  zgodno ści (Dz. U. Z 2002r., 

Nr 166. poz. 1360, z pó źniejszymi zmianami). 
 
Na Wykonawcy spoczywa obowi ązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego 
wymaganej przez w/w ustawy lub rozporz ądzenia wydane na podstawie tych ustaw. 
 
Ogólne wymagania dotycz ące stosowanych materiałów podano w ST -0 „Wymagania  
ogólne" punkt 2. 
 
2.2. Wymagania szczegółowe 
 
Przy wykonaniu robót ziemnych zwi ązanych z wykonaniem wykopów materiały wyst ępuj ą 
jako zabezpieczenie skarp wykopów i elementy odwodn ienia. 
Do odwodnienia wykopów nale ży stosowa ć nast ępuj ące materiały: 
-kruszywo gruboziarniste odpowiadaj ące wymaganiom normy PN-B-11111:1996; 
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2.3.Piasek 
Piasek stosujemy do niwelacji powierzchni terenu.  
 
3. SPRZ ĘT 
Roboty ziemne mog ą byt wykonywane r ęcznie lub mechanicznie przy u życiu dowolnego 
sprz ętu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót , np: 
-równiarki lub spycharki uniwersalne; 
-walce statyczne, wibracyjne lub płyty wibracyjne; 
Stosowany sprz ęt nie mo że spowodowa ć niekorzystnego wpływu na wła ściwo ści gruntu 
podło ża. 
Sprz ęt wykorzystywany przez Wykonawc ę powinien by ć sprawny technicznie i spełnia ć 
wymagania techniczne w zakresie BHP. 
Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu podano w ST-01 "Wymagania ogólne" punkt 3. 
 
4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
 
Materiały z wykopów mog ą by ć przewo żone dowolnymi środkami transportu, 
dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych robót. Ur obek nale ży umie ści ć 
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabe zpieczy ć przed spadaniem lub 
przesuwaniem. 
Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia dróg publ icznych i dojazdów do terenu 
budowy Wykonawca b ędzie usuwał na bie żąco i na własny koszt. 
 
Wykonawca robót b ędący posiadaczem odpadów (wytwórca) zobowi ązany jest posiada ć 
stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpad ami w tym na ich transport 
(Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach - Dz. U. nr  62 poz. 628 z pó źniejszymi 
zmianami). 
 
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawc ę powinny by ć sprawne technicznie 
i spełnia ć wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów  o ruchu drogowym. 
Ogólne wymagania dotycz ące transportu podano w ST-01 " Wymagania ogólne" pu nkt 4. 

 
5.WYKONANIE ROBÓT 

 
 5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotycz ące wykonania robót podano w ST-01 "Wymagania ogólne " 
punkt 5.1. 
 
Wykonanie robót powinno by ć zgodne normami PN-B-O6050.1999, PN- 02205:1998 i B N-
88/8932-02. 
 
5.2.Sprawdzenie zgodno ści warunków terenowych z projektowymi 
 
Przed przyst ąpieniem do wykonywania wykopów, nale ży sprawdzi ć zgodno ść rz ędnych 
terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu na le ży wykona ć kontrolny pomiar 
sytuacyjno - wysoko ściowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest 
kontrolowanie warunków gruntowych w nawi ązaniu do bada ń geologicznych. 
 
W przypadku wyst ąpienia odmiennych warunków gruntowych od uwidocznio nych w 
projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomi ć o tym fakcie Inspektora 
Nadzoru i Projektanta oraz wstrzyma ć prowadzenie robót, je żeli dalsze ich 
prowadzenie mo że wpłyn ąć na bezpiecze ństwo konstrukcji lub robót. Zgod ę na 
wznowienie robót wydaje Inspektora Nadzoru na wnios ek Wykonawcy po przedło żeniu 
przez Wykonawc ę: 
-opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzen ia robót oraz wprowadzenia 

ewentualnych zmian konstrukcyjnych; 
-skutków finansowych wynikaj ących z wykonania dalszych robót w sposób i w 

zakresie odmiennym od pierwotnego; 
 

 
 
5.3.Roboty przygotowawcze  
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Przed rozpocz ęciem robót zwi ązanych z budow ą obiektu in żynieryjnego powinno by ć 
wykonane przygotowanie terenu pod budow ę. 
 
Sposób wykonania dojazdu do obiektu powinien zawier ać projekt organizacji robót 
opracowany przez Wykonawc ę i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 
Roboty ziemne zwi ązane z wykonywaniem wykopów nale ży poprzedzi ć wykonaniem 
przekopów kontrolnych w celu zlokalizowania infrast ruktury podziemnej w rejonie 
prowadzonych robót. Urz ądzenia usytuowane w najbli ższym s ąsiedztwie wykopów 
nale ży zabezpieczy ć przed uszkodzeniem. Sposób zabezpieczenia powinien  by ć zgodny 
z dokumentacj ą projektow ą, a je żeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej 
informacji to sposób zabezpieczenia powinien byt za akceptowany przez Inspektora 
Nadzoru. 

 
UWAGA: PRACE NALEŻY PROWADZIĆ Z NAJWYŻSZĄ STARANNOŚCI Ą – WSZELKIE ROZKOPY 
KONTROLNE, ROZPOZNAWCZE WYKONYWAĆ R ĘCZNIE. ZA USZKODZENIA ISTNIEJ ĄCYCH INSTALACJI 
ODPOWIADA WYKONAWCA ROBÓT, KTÓRY JEST ZOBOWIAZANY DO ICH NIEZWŁOCZNEGO USUNIĘCIA 
NA WŁASNY KOSZT – BEZ DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA. 

 
Przed rozpocz ęciem i w trakcie wykonywania wykopów nale ży wykonywa ć pomiary 
geodezyjne zwi ązane z: 
-wyznaczeniem osi i ustawieniem kołków kierunkowych;  
-ustawieniem ław wysoko ściowych i reperów pomocniczych; 
-wyznaczeniem kraw ędzi i załama ń wykopów; 
-niwelacj ą kontroln ą robót ziemnych i dna wykopu; 

Kompleksow ą obsług ę geodezyjn ą i geologiczn ą dla całego procesu budowlanego we 
wszystkich bran żach zapewni Wykonawca – jej koszt ma zosta ć skalkulowany w 
ofercie 

 
5.4.Zasady wykonywania wykopów 
 
W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zo bowi ązany jest uwzgl ędni ć 
ochron ę środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegó lno ści ochron ę gleby, 
zieleni naturalnego ukształtowania terenu i stosunk ów wodnych (Ustawa 27.04.200 
lr. Prawo ochrony środowiska -Dz. U. Nr 62 poz.627 z pó źniejszymi zmianami). 
 
Wykopy powinny by ć wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gru ntu poni żej 
projektowanego poziomu posadowienia. Ściany wykopów nale ży tak kształtowa ć lub 
obudować aby nie nast ąpiło obsuni ęcie si ę gruntu. 
 
Technologia wykonywania wykopu musi umo żliwia ć jego odwodnienie w sposób zgodny 
ze zwyczajow ą praktyk ą in żyniersk ą w całym okresie trwania robót ziemnych. 
 
Przyj ęty sposób odwodnienia wykopu nie mo żne powodowa ć powstania w gruncie 
zjawisk niekorzystnych, np. takich jak: 
-wytworzenie gł ębokich lejów depresyjnych w gruntach zagro żonych sufozj ą; 
-„rozpompowanie" warstwy wodono śnej; 
-zmiana kierunków przepływu wód gruntowych; 
-zwi ększenie współczynnika filtracji gruntów; 
Wykonywanie wykopów powinno post ępować w kierunku podnoszenia si ę niwelety, aby 
umożliwi ć odpływ wód z wykopu. Wod ę z wykopu nale ży odprowadza ć poza teren robót. 
Nale ży przeciwdziała ć powstawaniu zastoisk wody w wykopie oraz rozmywani u skarp 
wykopu. 
 
W przypadku przegł ębienia wykopu poni żej przewidzianego poziomu, a zwłaszcza 
poni żej poziomu projektowanego posadowienia wg dokumenta cji projektowej, nale ży 
porozumie ć si ę z Inspektorem Nadzoru celem podj ęcia odpowiednich decyzji. 
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5.5.0dwodnienie wykopów 
 
Wykonawca robót powinien wykona ć urz ądzenia, które zapewni ą odprowadzenie wód 
gruntowych i opadowych poza obszar wykopu. W tym ce lu, w zale żności od warunków 
gruntowych, mo że zastosowa ć systemy igłofiltrów lub drena ż opaskowy ze studniami 
zbiorczymi z których woda b ędzie odpompowywana poza wykop. Niedopuszczalne jest  
pompowanie wody bezpo średnio z wykopu. Odprowadzenie wód do istniej ących 
zbiorników naturalnych i urz ądze ń odwadniaj ących musi by ć poprzedzone 
uzgodnieniami z odpowiednimi instytucjami. 
 
5.6.Tolerancje wykonywania wykopów: 
 
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynosz ą: 
-± 15 cm - dla wymiarów wykopów w planie; 
-± 2 cm - dla ostatecznej rz ędnej dna wykopu; 
-± 10 % - dla nachylenia skarp wykopów; 
 
5.7.Zag ęszczenie dna wykopu 
 
Bezpośrednio po profilowaniu podło ża nale ży przyst ąpi ć do jego zag ęszczenia. 
Zagęszczenie podło ża nale ży kontynuowa ć do osi ągni ęcia wska źnika zag ęszczonego 
nie mniejszego od podanego. Wska źnik zag ęszczenia nale ży okre śli ć zgodnie z BN-
77/8931-12. W przypadku gdy gruboziarnisty materiał  tworz ący podło że uniemo żliwia 
przeprowadzenie zag ęszczenia, kontrole zag ęszczenia nale ży oprze ć na metodzie 
obci ążeń płytowych. Nale ży okre śli ć wtórny moduł odkształcenia podło ża według BN-
64/8931-02. Wilgotno ść gruntu podło ża podczas zag ęszczania powinna by ć równa 
wilgotno ści optymalnej z tolerancj ą od -20% do +20%. 
Obsług ę geologiczn ą w zakresie bada ń zag ęszcze ń zapewni na swój koszt Wykonawca. 
Ilo ść i rodzaj bada ń okre śla dokumentacja projektowa. 
 
5.8. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zag ęszczonego podło ża 
Podło że (koryto) po wyprofilowaniu i zag ęszczeniu powinno by ć utrzymane w dobrym 
stanie. 
 
Jeżeli po wykonaniu robot zwi ązanych z profilowaniem i zag ęszczaniem podło ża 
nast ąpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przyst ąpi natychmiast do układania 
warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy ć podło że przed nadmiernym 
zawilgoceniem, na przykład przed rozło żeniem folii lub w inny sposób 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 
Jeżeli wyprofilowane i zag ęszczone podło że uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do 
układania kolejnej warstwy mo żna przyst ąpi ć dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 
Po osuszeniu podło ża Inspektor Nadzoru oceni stan i ewentualnie zleci wykonanie 
niezb ędnych napraw. Je żeli zawilgocenie nast ąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, 
to napraw ę wykona on na własny koszt. 
 
5.9.Podsypki 
 
Wykonawca może przyst ąpi ć do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia 
Inspektora Nadzoru, co powinno by ć potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
 
Warunki wykonania zasypki 
 
— Zasypanie wykopów powinno by ć wykonane bezpo średnio po zako ńczeniu 
przewidzianych w nim robót; 
-Przed rozpocz ęciem zasypywania dno wykopu powinno by ć oczyszczone z odpadków 

materiałów budowlanych i śmieci; 
-Układanie i zag ęszczanie gruntów powinno by ć wykonane warstwami o grubo ści: 
•  0,25 m - przy stosowaniu ubijaków r ęcznych; 
• 0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-ud arowymi ( żabami) lub ci ężkimi 
tarczami; 
• 0,40 m - przy zag ęszczaniu urz ądzeniami wibracyjnymi; 
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— Wskaźnik zag ęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz ni e mniejszy ni ż 
Js -1,0 wg próby normalnej Proctora; 
Obsług ę geologiczn ą w zakresie bada ń zag ęszcze ń zapewni na swój koszt Wykonawca. 
Ilo ść i rodzaj bada ń okre śla dokumentacja projektowa. 
 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Wymagania dla robót ziemnych zwi ązanych z wykonaniem wykopów i zasypki; podano w 
punkcie 5. Sprawdzenie jako ściowe i odbiór robót ziemnych powinny by ć wykonane 
zgodnie z normami wyszczególnionymi wpkt. 10. 
 
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót o raz po ich zako ńczeniu powinny 
obejmowa ć: 
-sprawdzenie zgodno ść wykonania robót z dokumentacj ą; 
-kontrol ę prawidłowo ść wytyczenie robót w terenie; 
-sprawdzenie przygotowania terenu; 
-kontrol ę rodzaju i stanu gruntu w podło żu; 
-sprawdzenie wymiarów wykopów; 
-sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopów; 
-ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest  wpisem do Dziennika Budowy. 
 
Ogólne wymagania dotycz ące kontroli jako ści robót podano w ST-01 „Wymagania 
ogólne" punkt 6. 

 
7.0BMIAR ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotycz ące obmiaru robót podano w ST-01 „Wymagania ogólne" punkt 
7. Jednostk ą obmiarow ą jest m 3 (metr sze ścienny) wykonanych wykopów. 
 
8-ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotycz ące odbioru robót podano w ST-01 "Wymagania ogólne" punkt 
8. Roboty ziemne zwi ązane z wykonaniem wykopów uznaje si ę za wykonane zgodnie z 
dokumentacj ą projektow ą, niniejsz ą SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, je żeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancj i podanych w dokumentacji 
projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej SST dał y wyniki pozytywne. 
 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Ogólne wymagania dotycz ące podstawy płatno ści podano w ST-01 "Wymagania ogólne" 
punkt 9. 
 
Podstaw ę płatno ści stanowi cena wykonania 1m 2 wykopów i podsypek w gruncie, w 
stanie rodzimym.  
Cena jednostkowa obejmuje: 
-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze; 
-oznakowanie robót; 
-wyznaczenie zarysu wykopu; 
-wykonanie umocnienia ścian wykopu palami szalunkowymi lub innymi elementa mi do 

umocnienia ścian wykopów wraz z elementami usztywniaj ącymi i rozpieraj ącymi oraz 
ich wyci ągni ęciem; 

— odspojenie gruntu ze zło żeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i 
odwiezieniem na miejsce odwo żenia mas ziemnych; 
-odwodnienie wykopu; 
-utrzymanie wykopu; 
-przeprowadzenie niezb ędnych pomiarów i bada ń wymaganych SST lub zleconych przez 

Inspektora Nadzoru; 
-wykonanie, a nast ępnie rozebranie dróg, ramp, najazdów dojazdowych; 
-oczyszczenie i uporz ądkowanie terenu robót; 
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10.PRZEPISY ZWI ĄZANE 
10.1.Normy i Rozporz ądzenia 

 
PN-86/B-02480     Grunty budowlane. Okre ślenia, symbole, podział i opis gruntów.  
PN-B-O4452:2002   Geotechnika. Badania polowe.
PN-88/B-04481     Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
PN-8-06050:1999   Geotechnika. Roboty ziemne. Wymag ania ogólne
PN-S-02205:1998   Drogi samochodowe. Roboty ziemne.  Wymagania i badania
BN-88/8932-02     Podtorze i podło że kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i badani
PN-EN 12063:2001  Wykonawstwo specjalnych robot geo technicznych. Ścianki szczelne 
PN-EN 13252:2002  Geotekstylia i wyroby pokrewne. W ła ściwo ści wymagane w   
                  odniesieniu do wyrobów stosowanyc h w systemach drenarskich. 
PN-B-11111:1996   Kruszywa mineralne. Kruszywa natu ralne do nawierzchni   
                  drogowych. Żwir i mieszanka. 
 
10.2. Inne dokumenty 
 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (teks t jednolity: Dz. U. z 2003 r., 
Nr 207, poz. 2016; z pó źniejszymi zmianami), 
 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowl anych (Dz. U. z 2004 r., Nr 
92, poz. 881), 
 
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno ści (Dz. U. z 2002 r., 
Nr 166, poz. 1360, z pó źniejszymi zmianami), 
 
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 20 01 r, Nr 62, poz. 628; z 
późniejszymi zmianami), 
 
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, 
poz. 627; z pó źniejszymi zmianami), 
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1. WST ĘP 

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji te chnicznej (SST) s ą wymagania 
dotycz ące wykonania i odbioru robót zwi ązanych z wykonywaniem koryta wraz z 
profilowaniem i zag ęszczaniem podło ża gruntowego.  
1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi o bowi ązuj ącą podstaw ę jako 
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji.  
1.3. Zakres robót obj ętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz ą zasad prowadzenia robót 
zwi ązanych z wykonaniem koryta przeznaczonego do uło żenia warstw konstrukcji pod 
nawierzchnie drogi, parkingów oraz nawierzchnie ci ągów pieszych.  
1.4. Okre ślenia podstawowe  

Okre ślenia podstawowe s ą zgodne z obowi ązuj ącymi, odpowiednimi polskimi normami i 
definicjami podanymi w SST - 01 „Wymagania ogólne” pkt 1.4  
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  

Ogólne wymagania dotycz ące robót podano w SST - 01 „Wymagania ogólne” pkt 1 .5. 

 

2. MATERIAŁY  

Nie wyst ępuj ą.  

 

3. SPRZ ĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu  

Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu podano w SST - 01 „Wymagania ogólne” pkt 3.  
3.2. Sprz ęt do wykonania robót  

Wykonawca przyst ępuj ący do wykonania koryta i profilowania podło ża powinien 
wykaza ć si ę możliwo ści ą korzystania z nast ępuj ącego sprz ętu:  

• równiarek lub spycharek uniwersalnych z uko śnie ustawianym lemieszem; 
In żynier mo że dopu ści ć wykonanie koryta i profilowanie podło ża z 
zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym pros topadle do kierunku 
pracy maszyny,  

• koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt),  

• walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjn ych.  
Stosowany sprz ęt nie mo że spowodowa ć niekorzystnego wpływu na wła ściwo ści gruntu 
podło ża.  

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu  

Ogólne wymagania dotycz ące transportu podano w SST - 01 „Wymagania ogólne” pkt 4.  
4.2. Transport materiałów  

Wymagania dotycz ące transportu materiałów podano w SST  - 01 pkt 4. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST - 01 „Wy magania ogólne” pkt 5  
5.2. Warunki przyst ąpienia do robót  

Wykonawca powinien przyst ąpi ć do wykonania koryta oraz profilowania i 
zag ęszczenia podło ża bezpo średnio przed rozpocz ęciem robót zwi ązanych z 
wykonaniem warstw nawierzchni. Wcze śniejsze przyst ąpienie do wykonania koryta 
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oraz profilowania i zag ęszczania podło ża, jest mo żliwe wył ącznie za zgod ą 
In żyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.  
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zag ęszczonym podło żu nie mo że 
odbywać si ę ruch budowlany, niezwi ązany bezpo średnio z wykonaniem pierwszej 
warstwy nawierzchni.  
5.3. Wykonanie koryta  

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania k oryta w planie i profilu 
powinny by ć wcze śniej przygotowane.  
Paliki lub szpilki nale ży ustawia ć w osi i w rz ędach równoległych do osi parkingu 
lub w inny sposób zaakceptowany przez In żyniera. Rozmieszczenie palików lub 
szpilek powinno umo żliwia ć naci ągni ęcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w 
odst ępach nie wi ększych ni ż co 10 metrów.  
Rodzaj sprz ętu, a w szczególno ści jego moc nale ży dostosowa ć do rodzaju gruntu, w 
którym prowadzone s ą roboty i do trudno ści jego odspojenia.  
Koryto mo żna wykonywa ć r ęcznie, gdy jego szeroko ść nie pozwala na zastosowanie 
maszyn, na przykład w miejscu ł ączenia z nawierzchni ą istniej ącą. Sposób 
wykonania musi by ć zaakceptowany przez In żyniera.  
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinie n by ć wykorzystany zgodnie z 
ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. wbu dowany w nasyp lub odwieziony 
na odkład w miejsce wskazane przez In żyniera.  
Profilowanie i zag ęszczenie podło ża nale ży wykona ć zgodnie z zasadami okre ślonymi 
w pkt 5.4.  
5.4. Profilowanie i zag ęszczanie podło ża 

Przed przyst ąpieniem do profilowania podło że powinno by ć oczyszczone ze wszelkich 
zanieczyszcze ń.  
Po oczyszczeniu powierzchni podło ża nale ży sprawdzi ć, czy istniej ące rz ędne 
terenu umo żliwiaj ą uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rz ędnych podło ża. 
Zaleca si ę, aby rz ędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5  cm wy ższe 
ni ż projektowane rz ędne podło ża.  
Jeżeli powy ższy warunek nie jest spełniony i wyst ępuj ą zani żenia poziomu w 
podło żu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien  spulchni ć podło że na 
gł ęboko ść zaakceptowan ą przez In żyniera, dowie źć dodatkowy grunt spełniaj ący 
wymagania obowi ązuj ące dla górnej strefy korpusu, w ilo ści koniecznej do 
uzyskania wymaganych rz ędnych wysoko ściowych i zag ęści ć warstw ę do uzyskania 
warto ści wska źnika zag ęszczenia, okre ślonych w tablicy 1.  
Do profilowania podło ża nale ży stosowa ć równiarki. Ści ęty grunt powinien by ć 
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez In żyniera.  
Bezpośrednio po profilowaniu podło ża nale ży przyst ąpi ć do jego zag ęszczania. 
Zagęszczanie podło ża nale ży kontynuowa ć do osi ągni ęcia wska źnika zag ęszczenia nie 
mniejszego od podanego w tablicy 1. Wska źnik zag ęszczenia nale ży okre śla ć zgodnie 
z BN-77/8931-12 [5].  

Tablica 1. Minimalne warto ści wska źnika zag ęszczenia podło ża (I s)  

 Minimalna warto ść I s dla:  

Strefa  Autostrad i 
dróg  

Innych dróg  

korpusu  ekspresowych  Ruch ci ężki  
i bardzo ci ężki  

Ruch mniejszy  
od ci ężkiego  

Górna warstwa o grubo ści 
20 cm  

1,03  1,00  1,00  

Na gł ęboko ści od 20 do 
50 cm od powierzchni 
podło ża 

 
1,00  

 
1,00  

 
0,97  
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W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworz ący podło że uniemo żliwia 
przeprowadzenie badania zag ęszczenia, kontrol ę zag ęszczenia nale ży oprze ć na 
metodzie obci ążeń płytowych. Nale ży okre śli ć pierwotny i wtórny moduł 
odkształcenia podło ża według BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtórnego i pie rwotnego 
modułu odkształcenia nie powinien przekracza ć 2,2.  
Wilgotno ść gruntu podło ża podczas zag ęszczania powinna by ć równa wilgotno ści 
optymalnej z tolerancj ą od -20% do +10%. 
Badania przeprowadzi na własny koszt Wykonawca, bez  dodatkowej zapłaty – obsług ę 
geologiczn ą nale ży skalkulowa ć w kosztach ogólnych budowy. 
5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zag ęszczonego podło ża 

Podło że (koryto) po wyprofilowaniu i zag ęszczeniu powinno by ć utrzymywane w 
dobrym stanie.  
Jeżeli po wykonaniu robót zwi ązanych z profilowaniem i zag ęszczeniem podło ża 
nast ąpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przyst ąpi natychmiast do układania 
warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy ć podło że przed nadmiernym 
zawilgoceniem, na przykład przez rozło żenie folii lub w inny sposób zaakceptowany 
przez In żyniera.  
Jeżeli wyprofilowane i zag ęszczone podło że uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do 
układania kolejnej warstwy mo żna przyst ąpi ć dopiero po jego naturalnym osuszeniu.  
Po osuszeniu podło ża In żynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonani e 
niezb ędnych napraw. Je żeli zawilgocenie nast ąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, 
to napraw ę wykona on na własny koszt.  

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót  

Ogólne zasady kontroli jako ści robót podano w SST - 01 „Wymagania ogólne” pkt 6  
6.2. Badania w czasie robót  

6.2.1. Częstotliwo ść oraz zakres bada ń i pomiarów  

Częstotliwo ść oraz zakres bada ń i pomiarów dotycz ących cech geometrycznych i 
zag ęszczenia koryta i wyprofilowanego podło ża podaje tablica 2.  

Tablica 2. Cz ęstotliwo ść oraz zakres bada ń i pomiarów wykonanego koryta i 
wyprofilowanego podło ża  

Lp.  Wyszczególnienie 
badań 
i pomiarów  

Minimalna cz ęstotliwo ść 
badań i pomiarów  

1 Szeroko ść koryta  5 razy  

2 Równość podłu żna  co 10 m  

3 Równość 
poprzeczna  

3 razy  

4 Spadki 
poprzeczne *)  

5 razy  

5 Rzędne 
wysoko ściowe  

co 15 m  

6 Ukształtowanie 
osi w planie *)  

co 10 m w osi i na kraw ędziach  

7 Zagęszczenie, 
wilgotno ść 
gruntu podło ża 

 
Lokalizacje wskazane przez Inspektora Nadzoru 
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6.2.2. Szeroko ść koryta (profilowanego podło ża) 
Szeroko ść koryta i profilowanego podło ża nie mo że ró żni ć si ę od szeroko ści 
projektowanej o wi ęcej ni ż +10 cm i -5 cm.  

6.2.3. Równość koryta (profilowanego podło ża) 
Nierówno ści podłu żne koryta i profilowanego podło ża nale ży mierzy ć 4-metrow ą łat ą 
zgodnie z norm ą BN-68/8931-04 [4]. 
Nierówno ści poprzeczne nale ży mierzy ć 4-metrow ą łat ą. 
Nierówno ści nie mog ą przekracza ć 20 mm.  

6.2.4. Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podło ża powinny by ć zgodne z 
dokumentacj ą projektow ą z tolerancj ą ± 0,5%.  

6.2.5. Rzędne wysoko ściowe 
Różnice pomi ędzy rz ędnymi wysoko ściowymi koryta lub wyprofilowanego podło ża i 
rz ędnymi projektowanymi nie powinny przekracza ć +1 cm, -2 cm.  

6.2.6. Ukształtowanie osi w planie 
Oś w planie nie mo że by ć przesuni ęta w stosunku do osi projektowanej o wi ęcej ni ż 
± 3 cm.  

6.2.7. Zagęszczenie koryta (profilowanego podło ża)  

Wskaźnik zag ęszczenia koryta i wyprofilowanego podło ża okre ślony wg BN-77/8931-12 
[5] nie powinien by ć mniejszy od podanego w tablicy 1.  
Jeśli jako kryterium dobrego zag ęszczenia stosuje si ę porównanie warto ści modułów 
odkształcenia, to warto ść stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształce nia, 
okre ślonych zgodnie z norm ą BN-64/8931-02 [3] nie powinna by ć wi ększa od 2,2.  
Wilgotno ść w czasie zag ęszczania nale ży bada ć według PN-B-06714-17 [2]. 
Wilgotno ść gruntu podło ża powinna by ć równa wilgotno ści optymalnej z tolerancj ą 
od -20% do + 10%.  
6.3. Zasady post ępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (pro filowanego 
podło ża)  

Wszystkie powierzchnie, które wykazuj ą wi ększe odchylenia cech geometrycznych od 
okre ślonych w punkcie 6.2 powinny by ć naprawione przez spulchnienie do gł ęboko ści 
co najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne zag ęszczenie. Dodanie nowego materiału 
bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszcz alne.  

 
7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST - 01 „Wyma gania ogólne” pkt 7.  
7.2. Jednostka obmiarowa  

Jednostk ą obmiarow ą jest m 2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.  
8. odbiór robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST - 01 „Wyma gania ogólne” pkt 8.  

Roboty uznaje si ę za wykonane zgodnie z dokumentacja projektow ą, SST i 
wymaganiami In żyniera, je żeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne.  
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści  

Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści podano w SST - 01 „Wymagania 
ogólne” pkt 9.  
9.2. Cena jednostki obmiarowej  

Cena wykonania 1 m 2 koryta obejmuje:  

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  

• odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplan towaniem,  

• załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie 
na odkład lub nasyp,  

• profilowanie dna koryta lub podło ża,  

• zag ęszczenie,  

• utrzymanie koryta lub podło ża,  

• przeprowadzenie pomiarów i bada ń laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji 
technicznej.  

10. PRZEPISY ZWI ĄZANE 

Normy 

1.  PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntu  

2.  PN-/B-06714-17  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno ści  

3.  BN-64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia 
nawierzchni podatnych i podło ża przez obci ążenie płyt ą 

4.  BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar równo ści nawierzchni 
planografem i łat ą 

5.  BN-77/8931-12  Oznaczanie wska źnika zag ęszczenia gruntu  
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1. WST ĘP 
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji te chnicznej (SST) s ą wymagania 
dotycz ące wykonania i odbioru robót zwi ązanych z wykonaniem warstw ods ączaj ących 
i odcinaj ących.  
1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi o bowi ązuj ącą podstaw ę jako 
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót przy budowie 
utwardzenia terenu działki. 
1.3. Zakres robót obj ętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz ą zasad prowadzenia robót 
zwi ązanych z wykonaniem warstw ods ączaj ących i odcinaj ących, stanowi ących cz ęść 
podbudowy pomocniczej, w przypadku gdy podło że stanowi grunt wysadzinowy lub 
wątpliwy, nieulepszony spoiwem lub lepiszczem.  
1.4. Okre ślenia podstawowe  
Okre ślenia podstawowe s ą zgodne z obowi ązuj ącymi, odpowiednimi polskimi normami i 
z okre śleniami podanymi w SST - 01 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  
Ogólne wymagania dotycz ące robót podano w SST - 01 „Wymagania ogólne” pkt 1 .5.  
 
2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów  
Ogólne wymagania dotycz ące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, poda no w 
SST - 01 „Wymagania ogólne” pkt 2.  
2.2. Rodzaje materiałów  
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstw ods ączaj ących s ą: 
• piaski, 
• żwir i mieszanka, 
2.3. Wymagania dla kruszywa  
Kruszywa do wykonania warstw ods ączaj ących i odcinaj ących powinny spełnia ć 
nast ępuj ące warunki: 
a) szczelno ści, okre ślony zale żności ą: 
gdzie: 
D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn wa rstwy odcinaj ącej lub 
ods ączaj ącej 
d85 - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gru ntu podło ża. 
Dla materiałów stosowanych przy wykonywaniu warstw ods ączaj ących warunek 
szczelno ści musi by ć spełniony, gdy warstwa ta nie jest układana na war stwie 
odcinaj ącej. 
b) zag ęszczalno ści, okre ślony zale żności ą: 
gdzie: 
U - wska źnik ró żnoziarnisto ści, 
d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa  tworz ącego warstw ę 
odcinaj ącą, 
d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa  tworz ącego warstw ę 
odcinaj ącą. 
Piasek stosowany do wykonywania warstw ods ączaj ących i odcinaj ących powinien 
spełnia ć wymagania normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2. 
Żwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw ods ączaj ących i odcinaj ących 
powinny spełnia ć wymagania normy PN-B-11111 [3], dla klasy I i II. 
Miał kamienny do warstw ods ączaj ących i odcinaj ących powinien spełnia ć wymagania 
normy PN-B-11112 [4]. 
2.4. Wymagania dla geowłókniny  
NIE DOTYCZY. 
2.5. Składowanie materiałów  
2.5.1. Składowanie kruszywa 
Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy ods ączaj ącej lub odcinaj ącej 
nie jest wbudowane bezpo średnio po dostarczeniu na budow ę i zachodzi potrzeba 
jego okresowego składowania, to Wykonawca robót pow inien zabezpieczy ć kruszywo 
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi mate riałami kamiennymi. Podło że w 
miejscu składowania powinno by ć równe, utwardzone i dobrze odwodnione. 
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3. SPRZ ĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu  
Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu podano w SST - 01 „Wymagania ogólne” pkt 3 
3.2. Sprz ęt do wykonania robót  
Wykonawca przyst ępuj ący do wykonania warstwy odcinaj ącej lub ods ączaj ącej 
powinien wykaza ć si ę możliwo ści ą korzystania z nast ępuj ącego sprz ętu: 
• równiarek, 
• walców statycznych, 
• płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu  
Ogólne wymagania dotycz ące transportu podano w SST – 01 „Wymagania ogólne” pkt 4.  
4.2. Transport kruszywa  
Kruszywa mo żna przewozi ć dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczaj ących je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z inny mi materiałami, 
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
4.3. Transport geowłóknin  
Nie wyst ępuje 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST - 01 „Wy magania ogólne” pkt 5.  
5.2. Przygotowanie podło ża 
Podło że gruntowe powinno spełnia ć wymagania okre ślone w SST - 02 „Roboty ziemne” 
oraz SST - 03 „Koryto wraz z profilowaniem i zag ęszczaniem podło ża”  
Warstwy odcinaj ąca i ods ączaj ąca powinny by ć wytyczone w sposób umo żliwiaj ący 
wykonanie ich zgodnie z dokumentacj ą projektow ą, z tolerancjami okre ślonymi w 
niniejszych specyfikacjach. 
Paliki lub szpilki powinny by ć ustawione w osi i w rz ędach równoległych do osi 
lub w inny sposób zaakceptowany przez In żyniera. 
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umo żliwia ć naci ągni ęcie sznurków lub 
linek do wytyczenia robót w odst ępach nie wi ększych ni ż co 10 m. 
5.3. Wbudowanie i zag ęszczanie kruszywa  
Kruszywo powinno by ć rozkładane w warstwie o jednakowej grubo ści, przy u życiu 
równiarki, z zachowaniem wymaganych spadków i rz ędnych wysoko ściowych. Grubo ść 
rozło żonej warstwy lu źnego kruszywa powinna by ć taka, aby po jej zag ęszczeniu 
osi ągni ęto grubo ść projektowan ą. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wyko nanie warstwy ods ączaj ącej 
lub odcinaj ącej o grubo ści powy żej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nale ży wykona ć 
dwuwarstwowo. Rozpocz ęcie układania ka żdej nast ępnej warstwy mo że nast ąpi ć po 
odbiorze przez In żyniera warstwy poprzedniej. 
W miejscach, w których widoczna jest segregacja kru szywa nale ży przed 
zag ęszczeniem wymieni ć kruszywo na materiał o odpowiednich wła ściwo ściach. 
Natychmiast po ko ńcowym wyprofilowaniu warstwy ods ączaj ącej lub odcinaj ącej 
nale ży przyst ąpi ć do jej zag ęszczania. 
Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym nale ży rozpoczyna ć od kraw ędzi i 
stopniowo przesuwa ć pasami podłu żnymi cz ęściowo nakładaj ącymi si ę, w kierunku jej 
osi. Zag ęszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nale ży rozpoczyna ć od dolnej 
kraw ędzi i przesuwa ć pasami podłu żnymi cz ęściowo nakładaj ącymi si ę, w kierunku 
jej górnej kraw ędzi. 
Nierówno ści lub zagł ębienia powstałe w czasie zag ęszczania powinny by ć 
wyrównywane na bie żąco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lu b 
usuni ęcie materiału, a ż do otrzymania równej powierzchni. 
W miejscach niedost ępnych warstwa odcinaj ąca i ods ączaj ąca powinna by ć 
zag ęszczana płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanic znymi. 
Zagęszczanie nale ży kontynuowa ć do osi ągni ęcia wska źnika zag ęszczenia nie 
mniejszego od 1,0 według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-
04481 [1]. Wska źnik zag ęszczenia nale ży okre śla ć zgodnie z BN-77/8931-12 [8]. 
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstw ę ods ączaj ącą lub 
odcinaj ącą, uniemo żliwia przeprowadzenie badania zag ęszczenia według normalnej 
próby Proctora, kontrol ę zag ęszczenia nale ży oprze ć na metodzie obci ążeń 
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płytowych. Nale ży okre śli ć pierwotny i wtórny moduł odkształcenia warstwy wed ług 
BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie 
powinien przekracza ć 2,2. 
Wilgotno ść kruszywa podczas zag ęszczania powinna by ć równa wilgotno ści optymalnej 
z tolerancj ą od -20% do +10% jej warto ści. W przypadku, gdy wilgotno ść kruszywa 
jest wy ższa od wilgotno ści optymalnej, kruszywo nale ży osuszy ć przez mieszanie i 
napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotno ść kruszywa jest ni ższa od wilgotno ści 
optymalnej, kruszywo nale ży zwil żyć okre ślon ą ilo ści ą wody i równomiernie 
wymiesza ć. 
5.4. Odcinek próbny  
NIE DOTYCZY 
5.5. Rozkładanie geowłóknin  
NIE DOTYCZY 
5.6. Zabezpieczenie powierzchni geowłóknin  
NIE DOTYCZY 
5.7. Utrzymanie warstwy ods ączaj ącej i odcinaj ącej  
Warstwa ods ączaj ąca i odcinaj ąca po wykonaniu, a przed uło żeniem nast ępnej 
warstwy powinny by ć utrzymywane w dobrym stanie. 
W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza si ę ruch pojazdów koniecznych dla 
wykonania wy żej le żącej warstwy nawierzchni. 
Koszt napraw wynikłych z niewła ściwego utrzymania warstwy obci ąża Wykonawc ę 
robót. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót  
Ogólne zasady kontroli jako ści robót podano w SST - 01 „Wymagania ogólne” pkt 6 .  
6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót  
Przed przyst ąpieniem do robót Wykonawca powinien wykona ć badania kruszyw 
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawi ć wyniki tych bada ń In żynierowi. 
Badania te powinny obejmowa ć wszystkie wła ściwo ści kruszywa okre ślone w p. 2.3. 
 
6.3. Badania w czasie robót  
 
6.3.1. Częstotliwo ść oraz zakres bada ń i pomiarów 
Częstotliwo ść oraz zakres bada ń i pomiarów dotycz ących cech geometrycznych i 
zag ęszczenia warstwy ods ączaj ącej i odcinaj ącej podaje tablica 1. 
 
Tablica 1. Cz ęstotliwo ść oraz zakres bada ń i pomiarów warstwy ods ączaj ącej i 
odcinaj ącej 
 

Lp.  Wyszczególnienie 
badań 
i pomiarów  

Minimalna cz ęstotliwo ść 
badań i pomiarów  

1 Szeroko ść koryta  5 razy  

2 Równość podłu żna  co 10 m  

3 Równość 
poprzeczna  

3 razy  

4 Spadki 
poprzeczne *)  

5 razy  

5 Rzędne 
wysoko ściowe  

co 15 m  

6 Ukształtowanie 
osi w planie *)  

co 10 m w osi i na kraw ędziach  

7 Zagęszczenie, 
wilgotno ść 
gruntu podło ża 

 
Lokalizacje wskazane przez Inspektora Nadzoru 
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6.3.2. Szeroko ść warstwy 
Szeroko ść warstwy nie mo że si ę ró żni ć od szeroko ści projektowanej o wi ęcej ni ż 
+10 cm, -5 cm. 
6.3.3. Równość warstwy 
Nierówno ści podłu żne warstwy odcinaj ącej i ods ączaj ącej nale ży mierzy ć 4 metrow ą 
łat ą, zgodnie z norm ą BN-68/8931-04 [7]. 
Nierówno ści poprzeczne warstwy odcinaj ącej i ods ączaj ącej nale ży mierzy ć 4 
metrow ą łat ą. 
Nierówno ści nie mog ą przekracza ć 20 mm. 
6.3.4. Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne warstwy odcinaj ącej i ods ączaj ącej na prostych i łukach powinny 
być zgodne z dokumentacj ą projektow ą z tolerancj ą ± 0,5%. 
6.3.5. Rzędne wysoko ściowe 
Różnice pomi ędzy rz ędnymi wysoko ściowymi warstwy i rz ędnymi projektowanymi nie 
powinny przekracza ć +1 cm i -2 cm. 
 
6.3.6. Ukształtowanie osi w planie 
Oś w planie nie mo że by ć przesuni ęta w stosunku do osi projektowanej o wi ęcej ni ż 
± 3 cm. 
6.3.7. Grubo ść warstwy 
Grubo ść warstwy powinna by ć zgodna z okre ślon ą w dokumentacji projektowej z 
tolerancj ą +1 cm, -2 cm. 
Jeżeli warstwa, ze wzgl ędów technologicznych, została wykonana w dwóch wars twach, 
nale ży mierzy ć ł ączn ą grubo ść tych warstw. 
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgl ędem grubo ści Wykonawca wykona 
napraw ę warstwy przez spulchnienie warstwy na gł ęboko ść co najmniej 10 cm, 
uzupełnienie nowym materiałem o odpowiednich wła ściwo ściach, wyrównanie i ponowne 
zag ęszczenie. 
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wyko naniu tych robót nast ąpi 
ponowny pomiar i ocena grubo ści warstwy, według wy żej podanych zasad na koszt 
Wykonawcy. 
6.3.8. Zagęszczenie warstwy 
Wskaźnik zag ęszczenia warstwy odcinaj ącej i ods ączaj ącej, okre ślony wg BN-
77/8931-12 [8] nie powinien by ć mniejszy od 1. 
Jeżeli jako kryterium dobrego zag ęszczenia warstwy stosuje si ę porównanie 
warto ści modułów odkształcenia, to warto ść stosunku wtórnego do pierwotnego 
modułu odkształcenia, okre ślonych zgodnie z norm ą BN-64/8931-02 [6], nie powinna 
być wi ększa od 2,2. 
Wilgotno ść kruszywa w czasie zag ęszczenia nale ży bada ć według PN-B-06714-17 [2]. 
Wilgotno ść kruszywa powinna by ć równa wilgotno ści optymalnej z tolerancj ą od -20% 
do +10%. 
6.3.9. Badania dotycz ące warstwy ods ączaj ącej i odcinaj ącej z geowłóknin 
NIE DOTYCZY 
 
6.4. Zasady post ępowania z odcinkami wadliwie wykonanymi  
Wszystkie powierzchnie, które wykazuj ą wi ększe odchylenia cech geometrycznych od 
okre ślonych w p. 6.3, powinny by ć naprawione przez spulchnienie do gł ęboko ści co 
najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zag ęszczone. 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 - 01 „Wyma gania ogólne” pkt 7 
7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostk ą obmiarow ą jest m 2 (metr kwadratowy) warstwy odcinaj ącej i ods ączaj ącej. 
 
8. Odbiór robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST - 01 „Wyma gania ogólne” pkt 8.  
Roboty uznaje si ę za wykonane zgodnie z dokumentacj ą projektow ą, SST i 
wymaganiami In żyniera, je żeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści  
Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści podano w SST – 01 „Wymagania 
ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej  
Cena wykonania 1m 2 warstwy ods ączaj ącej i/lub odcinaj ącej z kruszywa obejmuje: 
• prace pomiarowe, 
• dostarczenie i rozło żenie na uprzednio przygotowanym podło żu warstwy 
materiału o grubo ści i jako ści okre ślonej w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej, 
• wyrównanie uło żonej warstwy do wymaganego profilu, 
• zag ęszczenie wyprofilowanej warstwy, 
• przeprowadzenie pomiarów i bada ń laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji 
technicznej, 
• utrzymanie warstwy. 
 
10. PRZEPISY ZWI ĄZANE 
10.1. Normy  

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek grun tu 

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznac zanie wilgotno ści 

3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzch ni 
drogowych . Żwir i mieszanka 

4. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane d o nawierzc hni 
drogowych 

5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzch ni 
drogowych. Piasek 

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modu łu odkształ cenia 
nawierzchni podatnych i podło ża przez obci ążenie płyt ą 

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo ści nawierzchni 
planografem i łat ą 

8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wska źnika zag ęszczenia gruntu 
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1. WST ĘP 
1.1.Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji te chnicznej (SST) s ą wymagania 
dotycz ące wykonania i odbioru robót zwi ązanych z wykonaniem podbudów z tłucznia 
kamiennego. 
1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi o bowi ązuj ącą podstaw ę jako 
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 
1.3. Zakres robót obj ętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz ą zasad prowadzenia robót 
zwi ązanych z wykonywaniem podbudów z tłucznia kamienneg o. 
Podbudowę z tłucznia kamiennego wykonuje si ę, zgodnie z ustaleniami podanymi w 
dokumentacji projektowej, jako: 
- podbudow ę pomocnicz ą, 
- podbudow ę zasadnicz ą. 
1.4. Okre ślenia podstawowe  
1.4.1. Podbudowa z tłucznia kamiennego - cz ęść konstrukcji nawierzchni składaj ąca 
si ę z jednej lub wi ęcej warstw no śnych z tłucznia i kli ńca kamiennego. 
1.4.2. Pozostałe okre ślenia s ą zgodne z obowi ązuj ącymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w SST - 01 „Wymaga nia ogólne” pkt 1.4.  
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  
Ogólne wymagania dotycz ące robót podano w SST – 01 „Wymagania ogólne” pkt 1 .5. 
 
2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów  
Ogólne wymagania dotycz ące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podan o w 
SST - 01 „Wymagania ogólne” pkt 2.  
2.2. Rodzaje materiałów  
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z tłucznia, wg PN-S-96023 [9], 
są: 
• kruszywo łamane zwykłe: tłucze ń i kliniec, wg PN-B-11112 [8], 
• woda do skropienia podczas wałowania i klinowania. 
2.3. Wymagania dla kruszyw  
Do wykonania podbudowy nale ży u żyć nast ępuj ące rodzaje kruszywa, według PN-B-
11112 [8]: 
• tłucze ń od 31,5 mm do 63 mm, 
• kliniec od 20 mm do 31,5 mm, 
• kruszywo do klinowania - kliniec od 4 mm do 20 mm. 
 
INWESTOR DOMAGA SIĘ WYKONANIA WSZYSTKICH PODBUDÓW KAMIENNYCH Z GRANITU LUB 
BAZALTU – NIE DOPUSZCZA SI Ę ZASTOSOWANIA INNEGO MATERIAŁU. 
 
In żynier mo że dopu ści ć do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, wybr ane 
spo śród wymienionych w PN-S-96023 [9], dla których wyma gania zostan ą okre ślone w 
SST. 
Jako ść kruszywa powinna by ć zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112 [8], 
okre ślonymi dla: 
• klasy co najmniej II - dla podbudowy zasadniczej, 
• klasy II i III - dla podbudowy pomocniczej. 
Do jednowarstwowych podbudów lub podbudowy zasadnic zej nale ży stosowa ć kruszywo 
gatunku co najmniej 2. 
Wymagania dla kruszywa przedstawiono w tablicach 1 i 2 niniejszej specyfikacji 
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Tablica 1. Wymagania dla tłucznia i kli ńca, wg PN-B-11112 [8] 

Lp.  Właściwo ści Klasa II Klasa III 

1 Ścieralno ść w b ębnie Los Angeles, wg PN-B-06714-
42 [7]: 
a) po pełnej liczbie obrotów, % ubytku masy, nie 
wi ęcej ni ż: 
- w tłuczniu 
- w kli ńcu 
b) po 1/5 pełnej liczby obrotów, % ubytku masy w 
stosunku 
do ubytku masy po pełnej liczbie obrotów, nie 
wi ęcej ni ż:  

 
 
35 
40 
 
30 

 
 
50 
50 
 
35 

2 Nasi ąkliwo ść, wg PN-B-06714- 18 [4], % m/m, nie 
wi ęcej ni ż: 
a) dla kruszyw ze skał magmowych i 
przeobra żonych 
b) dla kruszyw ze skał osadowych 

 
 
2,0 
3,0 

 
 
3,0 
5,0 

3 Odporno ść na działanie mrozu, wg PN-B-06714- 19 
[5], % ubytku masy, nie wi ęcej ni ż: 
a) dla kruszyw ze skał magmowych i 
przeobra żonych 
b) dla kruszyw ze skał osadowych 

 
 
4,0 
5,0 

 
 
10,0 
10,0 

4 Odporno ść na działanie mrozu według 
zmodyfikowanej metody bezpo średniej, wg PN-B-
06714-19 [5] i PN-B-11112 [8], % ubytku masy, 
nie wi ęcej ni ż: 
- w kli ńcu 
- w tłuczniu 

 
 
 
30 
nie bada si ę 

 
 
 
nie bada 
si ę 
nie bada 
si ę 

 
Tablica 2. Wymagania dla tłucznia i kli ńca w zale żności od warstwy podbudowy 
tłuczniowej, wg PN-B-11112 [8] 

 
Lp.  

 
Właściwo ści 

Podbudowa 
jednowarstwowa 
lub podbu dowa 
zasadnicza 

 
Podbudowa 
pomocnicza  

1 Uziarnienie, wg PN-B-06714-15 [2] 
a) zawarto ść ziarn mniejszych ni ż 0,075 mm, 
odsia- 
nych na mokro, % m/m, nie wi ęcej ni ż: 
- w tłuczniu 
- w kli ńcu 
b) zawarto ść frakcji podstawowej, % m/m, nie 
mniej ni ż: 
- w tłuczniu i w kli ńcu 
c) zawarto ść podziarna, % m/m, nie wi ęcej ni ż: 
- w tłuczniu i w kli ńcu 
d) zawarto ść nadziarna, % m/m, nie wi ęcej ni ż: 
- w tłuczniu i w kli ńcu 

 
 
 
3 
4 
 
 
75 
 
15 
 
15 

 
 
 
4 
5 
 
 
65 
 
25 
 
20 

2 Zawarto ść zanieczyszcze ń obcych, wg PN-B-06714-
12 [1], % m/m, nie wi ęcej ni ż: 
- w tłuczniu i w kli ńcu 

 
 
0,2 

 
 
0,3 

3 Zawarto ść ziarn nieforemnych, wg PN-B-06714- 16 
[3], % m/m, nie wi ęcej ni ż: 
- w tłuczniu 

 
 
40 

 
 
45 
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- w kli ńcu nie bada si ę nie bada 
si ę 

4 Zawarto ść zanieczyszcze ń organicznych, barwa 
cieczy wg PN-B-06714-26 [6]: 
-  w tłuczniu i w kli ńcu, barwa cieczy nie 
ciemniejsza  
ni ż: 

 
 
 
wzorcowa 

 
2.4. Woda  
Woda użyta przy wykonywaniu zag ęszczania i klinowania podbudowy mo że by ć 
studzienna lub z wodoci ągu, bez specjalnych wymaga ń. 
 
3. SPRZ ĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu  
Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu podano w SST - 01 „Wymagania ogólne” pkt 3.  
3.2. Sprz ęt do wykonania robót  
Wykonawca przyst ępuj ący do wykonania podbudowy z tłucznia kamiennego pow inien 
wykaza ć si ę możliwo ści ą korzystania z nast ępuj ącego sprz ętu: 
1. równiarek lub układarek kruszywa do rozkładania tłucznia i kli ńca, 
2. rozsypywarek kruszywa do rozło żenia kli ńca, 
3. walców statycznych gładkich do zag ęszczania kruszywa grubego, 
4. wibracyjnych zag ęszczarek płytowych do klinowania kruszywa grubego k li ńcem, 
5. szczotek mechanicznych do usuni ęcia nadmiaru kli ńca, 
6. walców ogumionych lub stalowych gładkich do ko ńcowego dog ęszczenia, 
7. przewo źnych zbiorników do wody zaopatrzonych w urz ądzenia do rozpryskiwania 
wody. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu  
Ogólne wymagania dotycz ące transportu podano w SST - 01 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
  
4.2. Transport kruszywa  
Kruszywa mo żna przewozi ć dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczaj ących je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z inny mi materiałami, 
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST - 01 „Wy magania ogólne” pkt 5.  
 
5.2. Przygotowanie podło ża 
Podło że pod podbudow ę tłuczniow ą powinno spełnia ć wymagania okre ślone w SST - 03 
„Koryto wraz z profilowaniem i zag ęszczeniem podło ża”.  
Podbudowa tłuczniowa powinna by ć uło żona na podło żu zapewniaj ącym nieprzenikanie 
drobnych cz ąstek gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie spoist ym, pod podbudow ą 
tłuczniow ą powinna by ć uło żona warstwa odcinaj ąca lub wykonane ulepszenie 
podło ża. 
 
W przypadku zastosowania pomi ędzy warstw ą podbudowy tłuczniowej a spoistym 
gruntem podło ża warstwy odcinaj ącej albo ods ączaj ącej, powinien by ć spełniony 
warunek nieprzenikania cz ąstek drobnych, wyra żony wzorem: 
gdzie: D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziaren w arstwy odcinaj ącej 
albo 
ods ączaj ącej, 
d85 - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziaren gr untu podło ża. 
Podbudowa powinna by ć wytyczona w sposób umo żliwiaj ący jej wykonanie zgodnie z 
dokumentacj ą projektow ą lub według zalece ń In żyniera, z tolerancjami okre ślonymi 
w niniejszych specyfikacjach. 
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania p odbudowy powinny by ć wcze śniej 
przygotowane. 
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Paliki lub szpilki powinny by ć ustawione w osi i w rz ędach równoległych do osi 
lub w inny sposób zaakceptowany przez In żyniera. 
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umo żliwia ć naci ągni ęcie sznurków lub 
linek do wytyczenia robót w odst ępach nie wi ększych ni ż co 10 m. 
 
5.3. Wbudowywanie i zag ęszczanie kruszywa  
Minimalna grubo ść warstwy podbudowy z tłucznia nie mo że by ć po zag ęszczeniu 
mniejsza od 1,5-krotnego wymiaru najwi ększych ziaren tłucznia. Maksymalna grubo ść 
warstwy podbudowy po zag ęszczeniu nie mo że przekracza ć 20cm. Podbudow ę o grubo ści 
powyżej 20 cm nale ży wykonywa ć w dwóch warstwach. 
Kruszywo grube powinno by ć rozło żone w warstwie o jednakowej grubo ści, przy 
użyciu układarki albo równiarki. Grubo ść rozło żonej warstwy lu źnego kruszywa 
powinna by ć taka, aby po jej zag ęszczeniu i zaklinowaniu osi ągnęła grubo ść 
projektowan ą. 
Kruszywo grube po rozło żeniu powinno by ć przywałowane dwoma przej ściami walca 
statycznego, gładkiego o nacisku jednostkowym nie m niejszym ni ż 30 kN/m. 
Zagęszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno ro zpocz ąć si ę od kraw ędzi i 
stopniowo przesuwa ć si ę pasami podłu żnymi, cz ęściowo nakładaj ącymi si ę w kierunku 
osi jezdni. Zag ęszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzeczn ym powinno 
rozpocz ąć si ę od dolnej kraw ędzi i przesuwa ć si ę pasami podłu żnymi, cz ęściowo 
nakładaj ącymi si ę, w kierunku jej górnej kraw ędzi. 
W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po p rzywałowaniu kruszywa grubego 
nale ży rozło żyć kruszywo drobne w równej warstwie, w celu zaklinow ania kruszywa 
grubego. Do zag ęszczania nale ży u żyć płytow ą zag ęszczark ę wibracyjn ą o nacisku 
jednostkowym co najmniej 16 kN/m 2. Grubo ść warstwy lu źnego kruszywa drobnego 
powinna by ć taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostały 
wypełnione kruszywem drobnym. Je żeli to konieczne, operacje rozkładania i 
wwibrowywanie kruszywa drobnego nale ży powtarza ć a ż do chwili, gdy kruszywo 
drobne przestanie penetrowa ć warstw ę kruszywa grubego. 
Po zag ęszczeniu cały nadmiar kruszywa drobnego nale ży usun ąć z podbudowy 
szczotkami tak, aby ziarna kruszywa grubego wystawa ły nad powierzchni ę od 3 do 
 6mm. 
Nast ępnie warstwa powinna by ć przywałowana walcem statycznym gładkim o nacisku 
jednostkowym nie mniejszym ni ż 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu dog ęszczenia 
kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania. 
5.4. Odcinek próbny  
NIE DOTYCZY 
5.5. Utrzymanie podbudowy  
Podbudowa po wykonaniu, a przed uło żeniem nast ępnej warstwy, powinna by ć 
utrzymywana w dobrym stanie. Je żeli Wykonawca b ędzie wykorzystywał, za zgod ą 
In żyniera, gotow ą podbudow ę do ruchu budowlanego, to jest obowi ązany naprawi ć 
wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez t en ruch. Koszt napraw 
wynikłych z niewła ściwego utrzymania podbudowy obci ąża Wykonawc ę robót. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót  
Ogólne zasady kontroli jako ści robót podano w SST -01 „Wymagania ogólne” pkt 6.  -  
6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót  
Przed przyst ąpieniem do robót Wykonawca powinien wykona ć badania kruszyw 
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawi ć wyniki tych bada ń In żynierowi w 
celu akceptacji. 
Badania te powinny obejmowa ć wszystkie wła ściwo ści kruszywa okre ślone w pkt 2.3 i 
tablicach 1 i 2 niniejszych SST. 
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6.3. Badania w czasie robót  
6.3.1. Częstotliwo ść oraz zakres bada ń i pomiarów 
Częstotliwo ść oraz zakres bada ń podano w tablicy 3. 
Tablica 3.Cz ęstotliwo ść oraz zakres bada ń przy budowie podbudowy z tłucznia 
kamiennego 

  Częstotliwo ść bada ń 

Lp. Wyszczególnienie bada ń Minimalne ilo ści 
badań na 
dziennej działce 
roboczej 

Maksymalna po- 
wierzchnia podbu- 
dowy na jedno 
badanie (m 2) 

1 
2 
3 

Uziarnienie kruszyw 
Zawarto ść zanieczyszcze ń obcych w 
kruszywie 
Zawarto ść ziaren nieforemnych w 
kruszywie 

 
4 

 
200 

4 
5 
6 
7 

Ścieralno ść kruszywa 
Nasi ąkliwo ść kruszywa 
Odporno ść kruszywa na działanie 
mrozu 
Zawarto ść zanieczysz cze ń 
organicznych 

6000 
i przy ka żdej zmianie źródła 
pobierania materiałów 

 
6.3.2. Badania wła ściwo ści kruszywa 
Próbki nale ży pobiera ć w sposób losowy z rozło żonej warstwy, przed jej 
zag ęszczeniem. Wyniki bada ń powinny by ć na bie żąco przekazywane In żynierowi. 
Badania pełne kruszywa, obejmuj ące ocen ę wszystkich wła ściwo ści okre ślonych w pkt 
2.3 powinny by ć wykonywane przez Wykonawc ę z cz ęstotliwo ści ą gwarantuj ącą 
zachowanie jako ści robót i zawsze w przypadku zmiany źródła pobierania materiałów 
oraz na polecenie In żyniera. Próbki do bada ń pełnych powinny by ć pobierane przez 
Wykonawcę w sposób losowy, w obecno ści In żyniera. 
6.4. Wymagania dotycz ące no śności i cech geometrycznych podbudowy  
6.4.1. Częstotliwo ść oraz zakres pomiarów 
Częstotliwo ść oraz zakres pomiarów podano w tablicy 4. 
Tablica 4. Cz ęstotliwo ść oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z tłuczni a 
Kamiennego granitowego lub bazaltowego 

Lp.  Wyszczególnienie 
badań 
i pomiarów  

Minimalna cz ęstotliwo ść 
badań i pomiarów  

1 Szeroko ść koryta  5 razy  

2 Równość podłu żna  co 10 m  

3 Równość 
poprzeczna  

3 razy  

4 Spadki 
poprzeczne *)  

5 razy  

5 Rzędne 
wysoko ściowe  

co 15 m  

6 Ukształtowanie 
osi w planie *)  

co 10 m w osi i na kraw ędziach  

7 Zagęszczenie, 
wilgotno ść 
gruntu podło ża 

 
Lokalizacje wskazane przez Inspektora Nadzoru 
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6.4.2. Szeroko ść podbudowy 
Szeroko ść podbudowy nie mo że ró żni ć si ę od szeroko ści projektowanej o wi ęcej ni ż 
+10 cm, -5cm. 
6.4.3. Równość podbudowy 
Nierówno ści podłu żne podbudowy nale ży mierzy ć 4-metrow ą łat ą lub planografem, 
zgodnie z norm ą BN-68/8931-04 [11].  
Nierówno ści poprzeczne podbudowy nale ży mierzy ć 4-metrow ą łat ą.  
Nierówno ści podbudowy nie mog ą przekracza ć: 
- 12 mm dla podbudowy zasadniczej, 
- 15 mm dla podbudowy pomocniczej. 
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy 
Spadki poprzeczne podbudowy powinny by ć zgodne z dokumentacj ą projektow ą z 
tolerancj ą ± 0,5 %. 
6.4.5. Rzędne wysoko ściowe podbudowy 
Różnice pomi ędzy rz ędnymi wysoko ściowymi podbudowy i rz ędnymi projektowanymi nie 
powinny przekracza ć + 1 cm, -2 cm. 
6.4.6. Ukształtowanie osi w planie 
Oś podbudowy w planie nie mo że by ć przesuni ęta w stosunku do osi projektowanej o 
wi ęcej ni ż 3 cm. 
6.4.7. Grubo ść podbudowy 
Grubo ść podbudowy nie mo że ró żni ć si ę od grubo ści projektowanej o wi ęcej ni ż: 
- dla podbudowy zasadniczej ± 2 cm, 
- dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm. 
6.4.8. Nośność podbudowy 
Pomiary no śności podbudowy nale ży wykona ć zgodnie z BN-64/8931-02 [10]. 
Podbudowa zasadnicza powinna spełnia ć wymagania dotycz ące no śności, podane w 
tablicy 5. 
 
Tablica 5. Wymagania no śności podbudowy zasadniczej w zale żności od kategorii 
ruchu 

 
Kategoria ruchu 

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

 Pierwotny M Wtórny M 

Ruch lekki 
Ruch lekko średni i średni  

100 
100  

140 
170  

 
Pierwotny moduł odkształcenia podbudowy pomocniczej  mierzony płyt ą o średnicy 30 
cm, powinien by ć wi ększy od 50 MPa. 
Zagęszczenie podbudowy nale ży uzna ć za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu 
odkształcenia M do pierwotnego modułu odkształcenia M jest nie wi ększy od 2,2. 
 
6.5. Zasady post ępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy  
6.5.1. Niewła ściwe cechy geometryczne podbudowy  
Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazuj ą wi ększe odchylenia cech 
geometrycznych od okre ślonych w punkcie 6.4, powinny by ć naprawione. Wszelkie 
naprawy i dodatkowe badania i pomiary zostan ą wykonane na koszt Wykonawcy. 
Jeżeli szeroko ść podbudowy jest mniejsza od szeroko ści projektowanej o wi ęcej ni ż 
5 cm i nie zapewni to podparcia warstwom wy żej le żącym, to Wykonawca powinien na 
własny koszt poszerzy ć podbudow ę przez spulchnienie warstwy na pełn ą grubo ść, do 
połowy szeroko ści pasa ruchu (lub pasa postojowego czy utwardzoneg o pobocza), 
doło żenie materiału i powtórne zag ęszczenie. 
6.5.2. Niewła ściwa grubo ść 
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgl ędem grubo ści, Wykonawca wykona 
napraw ę podbudowy. Powierzchnie powinny by ć naprawione przez spulchnienie lub 
wybranie warstwy na odpowiedni ą gł ęboko ść, zgodnie z decyzj ą In żyniera, 
uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich wła ściwo ściach, wyrównane i ponownie 
zag ęszczone. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt . Po wykonaniu tych robót 
nast ąpi ponowny pomiar i ocena grubo ści warstwy. Koszty poniesie Wykonawca. 
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6.5.3. Niewła ściwa no śność podbudowy 
Jeżeli no śność podbudowy b ędzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona 
wszelkie roboty niezb ędne do zapewnienia wymaganej no śności, zalecone przez 
In żyniera. 
Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca po dbudowy tylko wtedy, gdy 
zani żenie no śności podbudowy wynikło z niewła ściwego wykonania robót przez 
Wykonawcę podbudowy.  
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST - 01 „Wyma gania ogólne” pkt 7.  
7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostk ą obmiarow ą jest m 2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z tłucznia 
kamiennego. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST - 01 „Wyma gania ogólne” pkt 8.  
Roboty uznaje si ę za zgodne z dokumentacj ą projektow ą, SST i wymaganiami 
In żyniera, je żeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toler ancji wg pkt 6 
dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści  
Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści podano w SST - 01 „Wymagania 
ogólne” pkt 9.  
9.2. Cena jednostki obmiarowej  
Cena wykonania 1 m 2 podbudowy tłuczniowej obejmuje: 
• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
• oznakowanie robót, 
• przygotowanie podło ża, 
• dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
• rozło żenie kruszywa, 
• zag ęszczenie warstw z zaklinowaniem, 
• przeprowadzenie pomiarów i bada ń laboratoryjnych okre ślonych w specyfikacji 
technicznej, 
• utrzymanie podbudowy w czasie robót. 
 
10. PRZEPISY ZWI ĄZANE 
10.1. Normy  

1. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto ści 
zanieczyszcze ń obcych 

2. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznac zanie składu ziarnowego 

3. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznac zanie kształtu ziarn 

4. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznac zanie nasi ąkliwo ści 

5. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporn ości metod ą 
bezpo średni ą 

6. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto ści 
zanieczyszcze ń organicznych 

7. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralno ści w b ębnie 
Los Angeles 

8. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane d o nawierzchni drogowych 

9. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłu cznia 
kamiennego 

10. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 
podatnych i podło ża przez obci ążenie płyt ą 
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11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomia r równo ści nawierzchni planografem i 
łat ą. 

10.2. Inne dokumenty  
Nie wyst ępuj ą. 
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1. WST ĘP 
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji te chnicznej (SST) s ą wymagania 
dotycz ące wykonania i odbioru robót zwi ązanych z wykonywaniem nawierzchni z 
kostki brukowej betonowej. 
1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi o bowi ązuj ącą podstaw ę jako 
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 
1.3. Zakres robót obj ętych OST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz ą zasad prowadzenia robót 
zwi ązanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej  betonowej. 
Betonowa kostka brukowa stosowana jest do układania  nawierzchni: 
• dróg i ulic lokalnego znaczenia, 
• parkingów, placów, wjazdów do bram i gara ży, 
• chodników, placów zabaw, ście żek ogrodowych[utwardzenia terenu działki] . 
 
1.4. Okre ślenia podstawowe  
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z be tonu metod ą 
wibroprasowania. Produkowana jest jako kształtka je dnowarstwowa lub w dwóch 
warstwach poł ączonych ze sob ą trwale w fazie produkcji. 
1.4.2. Pozostałe okre ślenia podstawowe s ą zgodne z obowi ązuj ącymi, odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w SST - 0 1 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  
Ogólne wymagania dotycz ące robót podano w SST - 01 „Wymagania ogólne” pkt 1 .5.  
 
2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów  
Ogólne wymagania dotycz ące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, poda no w 
SST - 01 „Wymagania ogólne” pkt 2.  
 
2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania  
2.2.1. Aprobata techniczna 
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kost ki brukowej w budownictwie 
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej. 
2.2.2. Wygl ąd zewn ętrzny 
Struktura wyrobu powinna by ć zwarta, bez rys, p ękni ęć, plam i ubytków. 
Powierzchnia górna kostek powinna by ć równa i szorstka, a kraw ędzie kostek równe 
i proste, wkl ęśni ęcia nie powinny przekracza ć: 
• 2 mm, dla kostek o grubo ści < 80 mm,  
• 3 mm, dla kostek o grubo ści > 80 mm. 
2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 
W kraju produkowane s ą kostki o dwóch standardowych wymiarach grubo ści: 
• 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznacz onych do ruchu 
samochodowego, 
• 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego. 
Tolerancje wymiarowe wynosz ą: 
• na długo ści ± 3 mm, 
• na szeroko ści ± 3 mm, 
• na grubo ści ± 5 mm. 
2.2.4. Wytrzymało ść na ściskanie 
Wytrzymało ść na ściskanie po 28 dniach ( średnio z 6-ciu kostek) nie powinna by ć 
mniejsza ni ż 60 MPa. 
Dopuszczalna najni ższa wytrzymało ść pojedynczej kostki nie powinna by ć mniejsza 
ni ż 50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 ko stek). 
2.2.5. Nasi ąkliwo ść 
Nasi ąkliwo ść kostek betonowych powinna odpowiada ć wymaganiom normy PN-B-06250 [2] 
i wynosi ć nie wi ęcej ni ż 5%. 
2.2.6. Odporno ść na działanie mrozu 
Odporno ść kostek betonowych na działanie mrozu powinna by ć badana zgodnie z 
wymaganiami PN-B-06250 [2]. 
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Odporno ść na działanie mrozu po 50 cyklach zamra żania i odmra żania próbek jest 
wystarczaj ąca, je żeli: 
• próbka nie wykazuje p ękni ęć, 
• strata masy nie przekracza 5%, 
• obni żenie wytrzymało ści na ściskanie w stosunku do wytrzymało ści próbek nie 
zamra żanych nie jest wi ększe ni ż 20%. 
 
2.2.7. Ścieralno ść 
Ścieralno ść kostek betonowych okre ślona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] 
powinna wynosi ć nie wi ęcej ni ż 4 mm. 
2.3. Materiały do produkcji betonowych kostek bruko wych  
2.3.1. Cement 
Do produkcji kostki brukowej nale ży stosowa ć cement portlandzki, bez dodatków, 
klasy nie ni ższej ni ż „32,5”. Zaleca si ę stosowanie cementu o jasnym kolorze. 
Cement powinien odpowiada ć wymaganiom PN-B-19701 [4]. 
2.3.2. Kruszywo 
Nale ży stosowa ć kruszywa mineralne odpowiadaj ące wymaganiom PN-B-06712 [3]. 
Uziarnienie kruszywa powinno by ć ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki 
betonowej, przy zało żonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyro bu. 
2.3.3. Woda 
Właściwo ści i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowy ch kostek brukowych 
powinny odpowiada ć wymaganiom wg PN-B-32250 [5]. 
2.3.4. Dodatki 
Do produkcji kostek brukowych stosuje si ę dodatki w postaci plastyfikatorów i 
barwników, zgodnie z recept ą laboratoryjn ą. 
Plastyfikatory zapewniaj ą gotowym wyrobom wi ększ ą wytrzymało ść, mniejsz ą 
nasi ąkliwo ść i wi ększ ą odporno ść na niskie temperatury i działanie soli. 
Stosowane barwniki powinny zapewni ć kostce trwałe zabarwienie. Powinny to by ć 
barwniki nieorganiczne. 
 
3. SPRZ ĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu  
Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu podano w SST - 01 „Wymagania ogólne” pkt 3.  
3.2. Sprz ęt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej  
Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wyk onuje si ę r ęcznie. 
Jeśli powierzchnie s ą du że, a kostki brukowe maj ą jednolity kształt i kolor, 
można stosowa ć mechaniczne urz ądzenia układaj ące. Urz ądzenie składa si ę z wózka i 
chwytaka sterowanego hydraulicznie, słu żącego do przenoszenia z palety warstwy 
kostek na miejsce ich uło żenia. Urz ądzenie to, po sko ńczonym układaniu kostek, 
można wykorzysta ć do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do c hwytaka 
szczotkami. 
 
Do zag ęszczenia nawierzchni stosuje si ę wibratory płytowe z osłon ą z tworzywa 
sztucznego. 
Do wyrównania podsypki z piasku mo żna stosowa ć mechaniczne urz ądzenie na rolkach, 
prowadzone liniami na szynie lub kraw ężnikach. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu  
Ogólne wymagania dotycz ące transportu podano w SST - 01 „Wymagania ogólne” pkt 4.  
4.2. Transport betonowych kostek brukowych  
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układ ane s ą warstwowo na palecie. 
Po uzyskaniu wytrzymało ści betonu min. 0,7 R, kostki przewo żone s ą na stanowisko, 
gdzie specjalne urz ądzenie pakuje je w foli ę i spina ta śmą stalow ą, co gwarantuje 
transport samochodami w nienaruszonym stanie. 
Kostki betonowe mo żna równie ż przewozi ć samochodami na paletach transportowych 
producenta. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST - 01 „Wy magania ogólne” pkt 5.  
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5.2. Podło że 
Podło że pod uło żenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych mo że stanowi ć 
grunt piaszczysty - rodzimy lub nasypowy o WP ³ 35 [7]. 
Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to  nawierzchni ę z kostki 
brukowej przeznaczon ą dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ru chu 
samochodowego, mo żna wykonywa ć bezpo średnio na podło żu z gruntu piaszczystego w 
uprzednio wykonanym korycie. Grunt podło ża powinien by ć jednolity, przepuszczalny 
i zabezpieczony przed skutkami przemarzania. 
Podło że gruntowe pod nawierzchni ę powinno by ć przygotowane zgodnie z wymogami 
okre ślonymi w SST - 03 „Koryto wraz z profilowaniem i za gęszczeniem podło ża”.  
5.3. Podbudowa  
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod uło żenie nawierzchni z kostki 
brukowej powinien by ć zgodny z dokumentacj ą projektow ą. 
Podbudowę, w zale żności od przeznaczenia, obci ążenia ruchem i warunków gruntowo-
wodnych, mo że stanowi ć: 
• grunt ulepszony pospółk ą, odpadami kamiennymi, żużlem wielkopiecowym, 
spoiwem itp., 
• kruszywo naturalne lub łamane, stabilizowane mechan icznie, 
• podbudowa tłuczniowa, żwirowa lub żużlowa, 
lub inny rodzaj podbudowy okre ślonej w dokumentacji projektowej. 
Podbudowa powinna by ć przygotowana zgodnie z wymaganiami okre ślonymi w 
specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju podbudowy.  
5.4. Obramowanie nawierzchni  
Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek bruk owych stosowa ć obrze ża 
betonowe zgodne z dokumentacj ą projektow ą lub zaakceptowane przez In żyniera. 
5.5. Podsypka  
Na podsypk ę nale ży stosowa ć piasek gruby, odpowiadaj ący wymaganiom PN-B- 06712 
[3]. 
Grubo ść podsypki po zag ęszczeniu powinna zawiera ć si ę w granicach od 3 do 5 cm. 
Podsypka powinna by ć zwil żona wod ą, zag ęszczona i wyprofilowana. 
5.6. Układanie nawierzchni z betonowych kostek bruk owych  
Z uwagi na ró żnorodno ść kształtów i kolorów produkowanych kostek, mo żliwe jest 
uło żenie dowolnego wzoru - wcze śniej ustalonego w dokumentacji projektowej i 
zaakceptowanego przez In żyniera. 
Kostk ę układa si ę na podsypce lub podło żu piaszczystym w taki sposób, aby 
szczeliny mi ędzy kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostk ę nale ży układa ć ok. 1,5 cm 
wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdy ż w czasie wibrowania (ubijania) 
podsypka ulega zag ęszczeniu. 
Po uło żeniu kostki, szczeliny nale ży wypełni ć piaskiem, a nast ępnie zamie ść 
powierzchni ę uło żonych kostek przy u życiu szczotek r ęcznych lub mechanicznych i 
przyst ąpi ć do ubijania nawierzchni. 
Do ubijania uło żonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si ę wibratory płytowe 
z osłon ą z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed usz kodzeniem i 
zabrudzeniem. Wibrowanie nale ży prowadzi ć od kraw ędzi powierzchni ubijanej w 
kierunku środka i jednocze śnie w kierunku poprzecznym kształtek. 
Do zag ęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno u żywać walca. 
Po ubiciu nawierzchni nale ży uzupełni ć szczeliny piaskiem i zamie ść nawierzchni ę. 
Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie wyma ga piel ęgnacji - mo że by ć 
zaraz oddana do ruchu. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót  
Ogólne zasady kontroli jako ści robót podano w SST - 01 „Wymagania ogólne” pkt 6 .  
6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót  
Przed przyst ąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzi ć, czy producent kostek 
brukowych posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejs zej SST. 
Niezale żnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien żądać od producenta wyników 
bie żących bada ń wyrobu na ściskanie. Zaleca si ę, aby do badania wytrzymało ści na 
ściskanie pobiera ć 6 próbek (kostek) dziennie (przy produkcji dzienne j ok. 600 m 2 
powierzchni kostek uło żonych w nawierzchni). 
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Poza tym, przed przyst ąpieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresi e 
wymagań podanych w pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki bada ń przedstawia In żynierowi do 
akceptacji. 
 
6.3. Badania w czasie robót  
6.3.1. Sprawdzenie podło ża i podbudowy 
Sprawdzenie podło ża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodno ści z 
dokumentacj ą projektow ą i odpowiednimi SST. 
6.3.2. Sprawdzenie podsypki 
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubo ści i wymaganych spadków poprzecznych i 
podłu żnych polega na stwierdzeniu zgodno ści z dokumentacj ą projektow ą oraz pkt 
5.5 niniejszej SST. 
6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni 
Sprawdzenie prawidłowo ści wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukow ych 
polega na stwierdzeniu zgodno ści wykonania z dokumentacj ą projektow ą oraz 
wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej SST: 
• pomierzenie szeroko ści spoin, 
• sprawdzenie prawidłowo ści ubijania (wibrowania), 
• sprawdzenie prawidłowo ści wypełnienia spoin, 
• sprawdzenie, czy przyj ęty dese ń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni  
6.4.1. Nierówno ści podłu żne 
Nierówno ści podłu żne nawierzchni mierzone łat ą lub planografem zgodnie z norm ą 
BN-68/8931-04 [8] nie powinny przekracza ć 0,8 cm. 
6.4.2. Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by ć zgodne z dokumentacj ą projektow ą z 
tolerancj ą ± 0,5%. 
6.4.3. Niweleta nawierzchni 
Różnice pomi ędzy rz ędnymi wykonanej nawierzchni i rz ędnymi projektowanymi nie 
powinny przekracza ć ± 1 cm. 
6.4.4. Szeroko ść nawierzchni 
Szeroko ść nawierzchni nie mo że ró żni ć si ę od szeroko ści projektowanej o wi ęcej 
ni ż ± 1 cm. 
6.4.5. Grubo ść podsypki 
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubo ści podsypki nie powinny przekracza ć 
± 1,0 cm. 
6.5. Cz ęstotliwo ść pomiarów  
Częstotliwo ść pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kos tki brukowej, 
wymienionych w pkt 6.4 powinna by ć dostosowana do powierzchni wykonanych robót. 
Zaleca si ę, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pk t 6.4 były 
przeprowadzone nie rzadziej ni ż 2 razy na 100 m 2 nawierzchni i w punktach 
charakterystycznych dla niwelety lub przekroju popr zecznego oraz wsz ędzie tam, 
gdzie poleci In żynier. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST - 01 „Wyma gania ogólne” pkt 7.  
7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostk ą obmiarow ą jest m 2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowe j 
kostki brukowej. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST - 01 „Wyma gania ogólne” pkt 8.  
Roboty uznaje si ę za wykonane zgodnie z dokumentacj ą projektow ą, SST i 
wymaganiami In żyniera, je żeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji według pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu  
Odbiorowi robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu podlegaj ą: 
• przygotowanie podło ża, 
• ewentualnie wykonanie podbudowy, 
• wykonanie podsypki, 
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• ewentualnie wykonanie ławy pod kraw ężniki. 
Zasady ich odbioru s ą okre ślone w SST - 01 „Wymagania ogólne”.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści  
Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści podano w SST - 01 „Wymagania 
ogólne” pkt 9.  
9.2. Cena jednostki obmiarowej  
Cena wykonania 1 m 2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje: 
• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
• oznakowanie robót, 
• przygotowanie podło ża (ewentualnie podbudowy), 
• dostarczenie materiałów, 
• wykonanie podsypki, 
• uło żenie i ubicie kostki, 
• wypełnienie spoin, 
• przeprowadzenie bada ń i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
10. PRZEPISY ZWI ĄZANE 
Normy 

1. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralno ści na tarczy Boehmego 

2. PN-B-06250 Beton zwykły 

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego  

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego u żytku. Skład, wymagania i ocena 
zgodno ści 

5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

6. BN-80/6775-
03/04 

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzch ni dróg, 
ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Kraw ężniki i obrze ża 

7. BN-68/8931-
01 

Drogi samochodowe. Oznaczenie wska źnika piaskowego 

8. BN-68/8931-
04 

Drogi samochodowe. Pomiar równo ści nawierzchni planografem i 
łat ą. 
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1. WST ĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji te chnicznej (SST) s ą wymagania 
dotycz ące wykonania i odbioru robót zwi ązanych z ustawieniem betonowego obrze ża 
na zako ńczeniu nawierzchni chodników. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi d okument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót jak w pt.1.1 
  
1.3. Zakres robót obj ętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz ą zasad prowadzenia robót 
zwi ązanych: a)  Obrze ża betonowe z wykonaniem ław betonowych na podsypce 
cementowo-piaskowej 
1.4. Okre ślenia podstawowe 
1.4.1. Obrze ża chodnikowe - belki betonowe rozgraniczaj ące jednostronnie lub 
dwustronnie ci ągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do k omunikacji. 
1.4.2. Pozostałe okre ślenia podstawowe s ą zgodne z obowi ązuj ącymi, odpowiednimi 
polskimi normami i definicjami podanymi w SST - 01  „Wymagania ogólne" pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotycz ące robót podano w SST - 01  „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY 
2.1.  Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
Ogólne wymagania dotycz ące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podan o w 
SST - 01  „Wymagania ogólne" pkt 2. 
2.2.  Stosowane materiały 
2.2.2. Obrze ża betonowe 8x30 
  
2.2.3. Materiały na ław ę i do zaprawy 
Żwir do wykonania ławy powinien odpowiada ć wymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek -
wymaganiom PN-B -11113 [6]. 
Materiały do zaprawy cementowo-piaskowej powinny od powiada ć wymaganiom podanym w 
OST D-08.01.01 „Kraw ężniki betonowe" pkt 2. 
  
3. SPRZ ĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu podano w SST - 01  „Wymagania ogólne" pkt 3. 
3.2. Sprz ęt do ustawiania obrze ży 
Roboty wykonuje si ę r ęcznie przy zastosowaniu drobnego sprz ętu pomocniczego. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Ogólne wymagania dotycz ące transportu podano w SST - 01  „Wymagania ogólne"  pkt 
4. 
4.2. Transport obrze ży betonowych 
Betonowe obrze ża chodnikowe mog ą by ć przewo żone dowolnymi środkami transportu po 
osi ągni ęciu przez beton wytrzymało ści minimum 0,7 wytrzymało ści projektowanej. 
Obrze ża powinny by ć zabezpieczone przed przemieszczeniem si ę i uszkodzeniami w 
czasie transportu. 
4.3. Transport pozostałych materiałów 
Transport pozostałych materiałów podano w OST D-08. 01.01 „Kraw ężniki betonowe". 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST - 01  „W ymagania ogólne" pkt 5. 
5.2. Wykonanie koryta 
Koryto pod podsypk ę (ław ę) nale ży wykonywa ć zgodnie z PN-B-06050 [1]. Wymiary 
wykopu powinny odpowiada ć wymiarom ławy w planie z uwzgl ędnieniem w szeroko ści 
dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. 
5.3. Podło że lub podsypka (ława) 
Podło że pod ustawienie obrze ża może stanowi ć rodzimy grunt piaszczysty lub 
podsypka (ława) ze żwiru lub piasku, o grubo ści warstwy od 3 do 5 cm po 
zag ęszczeniu. Podsypk ę (ław ę) wykonuje si ę przez zasypanie koryta żwirem lub 
piaskiem i zag ęszczenie z polewaniem wod ą. 
5.4. Ustawienie betonowych obrze ży chodnikowych 
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Betonowe obrze ża chodnikowe nale ży ustawia ć na wykonanym podło żu w miejscu i ze 
światłem (odległo ści ą górnej powierzchni obrze ża od ci ągu komunikacyjnego) 
zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej. 
Zewnętrzna ściana obrze ża powinna by ć obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym 
gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. 
Spoiny nie powinny przekracza ć szeroko ści 1 cm. Nale ży wypełni ć je piaskiem lub 
zapraw ą cementowo-piaskow ą w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nale ży oczy ści ć 
i zmy ć wod ą. Spoiny musz ą by ć wypełnione całkowicie na pełn ą gł ęboko ść. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jako ści robót podano w SST - 01  „Wymagania ogólne" pkt 6. 
6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót 
Przed przyst ąpieniem do robót Wykonawca powinien wykona ć badania materiałów 
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrze ży chodnikowych i przedstawi ć wyniki 
tych bada ń In żynierowi do akceptacji. 
Sprawdzenie wygl ądu zewn ętrznego nale ży przeprowadzi ć na podstawie ogl ędzin 
elementu przez pomiar i policzenie uszkodze ń wyst ępuj ących na powierzchniach i 
kraw ędziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. P omiary długo ści i 
gł ęboko ści uszkodze ń nale ży wykona ć za pomoc ą przymiaru stalowego lub suwmiarki z 
dokładno ści ą do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B- 10021 [4]. 
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów nale ży przeprowadzi ć z dokładno ści ą do 
1 mm przy u życiu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub ta śmy, zgodnie z 
wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie k ątów prostych w naro żach elementów 
wykonuje si ę przez przyło żenie k ątownika do badanego naro ża i zmierzenia odchyłek 
z dokładno ści ą do 1 mm. 
Badania pozostałych materiałów powinny obejmowa ć wszystkie wła ściwo ści okre ślone 
w normach podanych dla odpowiednich materiałów wymi enionych w pkt 2. 
6.3. Badania w czasie robót 
W czasie robót nale ży sprawdza ć wykonanie: 
a)koryta pod podsypk ę (ław ę) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2, 
b)podło ża z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (ła wy) ze żwiru lub 
piasku - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3, 
c)ustawienia betonowego obrze ża chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, 
przy dopuszczalnych odchyleniach: 
  
- linii obrze ża w planie, które mo że wynosi ć ± 2 cm na ka żde 100 m długo ści 
obrze ża, 
- niwelety górnej płaszczyzny obrze ża , które mo że wynosi ć ±1 cm na ka żde 100 m 
długo śc obrze ża, 
- wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które  powinno wykazywa ć całkowite 
wypełnienie badanej spoiny na pełn ą gł ęboko ść. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST - 01  „Wym agania ogólne" pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostk ą obmiarow ą jest m (metr) ustawionego betonowego obrze ża chodnikowego. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST - 01  „Wym agania ogólne" pkt 8. 
Roboty uznaje si ę za wykonane zgodnie z dokumentacj ą projektow ą, SST i 
wymaganiami In żyniera, je żeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
Odbiorowi robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu podlegaj ą: 
- wykonane koryto, 
- wykonana podsypka. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 
Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści podano w SST - 01  „Wymagania 
ogólne" pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m betonowego obrze ża chodnikowego obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- dostarczenie materiałów, 
- wykonanie koryta, 
- roz ścielenie i ubicie podsypki, 
- ustawienie obrze ża, 
- wypełnienie spoin, 
- obsypanie zewn ętrznej ściany obrze ża, 
- wykonanie bada ń i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
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SST 08/2 – ROBOTY BETONOWE I ŻELBETOWE 
 

SST 08/3 – ROBOTY MUROWE 
 

SST 08/4 - ROBOTY WYKO ŃCZENIOWE 
 

SST 08/5 – ROBOTY ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE  
 

SST 08/6 – INSTALACJE SANITARNE WEWN ĘTRZNE 
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Wymagania ogólne 
1. WST ĘP 
l.l.  Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji te chnicznej (ST) s ą wymagania 
ogólne dotycz ące wykonania i odbioru robót dla zadania: Remont bu dynku świetlicy 
wiejskiej. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacje techniczne stanowi ą cz ęść Dokumentów Przetargowych i nale ży je 
stosowa ć w zlecaniu i wykonaniu robot opisanych w podpunkci e 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
1.3.1.Zakres robót do wykonania w ramach inwestycji : remont budynku świetlicy we 
wsi Dzie ćmarów w gminie Baborów.  
 
1.3.2. Wymagania Ogólne nale ży rozumie ć i stosowa ć w powi ązaniu z ni żej 
wymienionymi 
Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi: 
 
- Roboty betonowe i żelbetowe 
- Roboty murowe 
- Roboty wyko ńczeniowe 
- Instalacje sanitarne wewn ętrzne  
- Instalacje elektryczne wewn ętrzne 
 
1.4. Okre ślenia podstawowe 
Użyte w ST wymienione poni żej okre ślenia nale ży rozumie ć w ka żdym przypadku 
nast ępuj ąco: 
Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowi ązuj ącymi przepisami, 
stanowi ący urz ędowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdar zeń i 
okoliczno ści zachodz ących w toku wykonywania robót. 
Dni robocze - dni pracy w urz ędach pa ństwowych w Rzeczypospolitej Polskiej 
Inspektor Nadzoru - organ rz ądowy, osoba prawna podlega prawnie publicznemu lub 
osoba fizyczna lub prawna wyznaczona przez Stron ę Zamawiaj ącą, zgodnie z prawem 
kraju pochodzenia Strony Zamawiaj ącej, która jest odpowiedzialna za kierowanie; 
lub kontrol ę wykonania robot obj ętych Umow ą, lub na któr ą Strona Zamawiaj ąca mo że 
delegowa ć uprawnienia kompetencje w ramach Umowy. 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawc ę, upowa żniona do kierowania 
robotami i do wyst ępowania w jego imieniu w sprawach realizacji i kont raktu. 
Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane  przez Zamawiaj ącego, 
niezb ędne do przeprowadzenia wszelkich bada ń i prób zwi ązanych z ocen ą jako ści 
materiałów oraz robót. 
Materiały - wszelkie tworzywa niezb ędne do wykonania robot, zgodne z dokumentacj ą 
projektow ą i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez  Inspektor Nadzoru. 
Obiekt budowlany - budynek, droga, plac, chodnik, e lement uzbrojenia terenu 
stanowi ące cało ść techniczno-u żytkow ą. 
Odpowiednia (bliska) zgodno ść - zgodno ść wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a je śli przedział tolerancji nie został okre ślony - z przeci ętnymi 
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczaj owo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia p rzekazane Wykonawcy przez 
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotycz ące sposobu realizacji robót lub 
innych spraw zwi ązanych z prowadzeniem budowy. 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna b ędąca autorem dokumentacji 
projektowej. 
Przedmiar - wykaz robot z podaniem ich ilo ści (przedmiarem) w kolejno ści 
technologicznej ich wykonania. 
Przedsi ęwzi ęcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego inwes tycji Przetargowa 
dokumentacja projektowa - cz ęść dokumentacji projektowej, która wskazuje 
lokalizacj ę, charakterystyk ę i wymiary obiektu b ędącego przedmiotem robót.  
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1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako ść ich wykonania oraz za ich zgodno ść 
z dokumentacj ą projektow ą, ST i inspektora nadzoru. 
 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiaj ący w terminie okre ślonym w dokumentach umowy przeka że Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
lokalizacj ę i współrz ędne reperów, dziennik budowy oraz egzemplarz dokume ntacji 
projektowej. 
 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa zawiera rysunki, obliczenia  i dokumenty, zgodne z wykazem 
podanym w szczegółowych warunkach umowy. 
 
1.5.3. Zgodno ść robót z dokumentacj ą projektow ą i ST 
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokument y przekazane przez inspektora 
nadzoru Wykonawcy stanowi ą cz ęść umowy, a wymagania wyszczególnione w cho ćby 
jednym z nich s ą obowi ązuj ące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. 
W przypadku rozbie żności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowi ązuje 
kolejno ść ich wa żności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". Wykonaw ca nie 
może wykorzystywa ć bł ędów lub opuszcze ń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomi ć inspektora nadzoru, który dokona 
odpowiednich zmian i poprawek. 
Dane okre ślone w dokumentacji projektowej i w ST b ędą uwa żane za warto ści 
docelowe, od których dopuszczalne s ą odchylenia w ramach okre ślonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli mu sz ą by ć jednorodne i wykazywa ć 
zgodno ść z okre ślonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog ą przekracza ć 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie 
będą w pełni zgodne z dokumentacj ą projektow ą lub ST i wpłynie to na 
niezadowalaj ącą jako ść elementu budowli, to takie materiały zostan ą zast ąpione 
innymi, a roboty i wykonana ponownie na koszt wykon awcy. 
 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakter ze inwestycyjnym. Wykonawca 
jest zobowi ązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwa nia realizacji 
kontraktu a ż do zako ńczenia i odbioru ostatecznego robót. W czasie wykon ywania 
robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b ędzie utrzymywa ć tymczasowe urz ądzenia 
zabezpieczaj ące, w tym: ogrodzenia, por ęcze, 
oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców o raz wszelkie inne środki 
niezb ędne do ochrony robót, wygody społeczno ści i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr ębnej zapłacie i przyjmuje si ę, 
że jest wł ączony w cen ę umowną. 
 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowi ązek zna ć i stosowa ć w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotycz ące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wyka ńczania robót Wykonawca b ędzie: utrzymywa ć teren 
budowy i wykopy w stanie bez wody stoj ącej, podejmowa ć wszelkie uzasadnione kroki 
maj ące na celu stosowanie si ę do przepisów i norm dotycz ących ochrony środowiska 
na terenie i wokół terenu budowy oraz b ędzie unika ć uszkodze ń lub uci ążliwo ści 
dla osób lub własno ści społecznej i innych, a wynikaj ących ze ska żenia, hałasu 
lub innych przyczyn powstałych w nast ępstwie jego sposobu działania. 
Stosuj ąc si ę do tych wymaga ń b ędzie miał szczególny wzgl ąd na: lokalizacj ę baz, 
warsztatów, składowisk,   ukopów i dróg dojazdowych ,   środki   ostro żności  i 
zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i  cieków wodnych pyłami lub 
substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietr za pyłami i gazami, 
możliwo ści ą powstania po żaru. 
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1.5.6. Ochrona przeciwpo żarowa 
Wykonawca b ędzie przestrzega ć przepisy ochrony przeciwpo żarowej. Wykonawca  
będzie  utrzymywa ć   sprawny sprz ęt przeciwpo żarowy,   wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszcz eniach biurowych, magazynach 
oraz maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne b ędą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisa mi i 
zabezpieczone przed dost ępem osób trzecich. 
Wykonawca b ędzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane  po żarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały s ą szkodliwe dla otoczenia, nie b ędą dopuszczone 
do u życia. 
Nie dopuszcza si ę u żywa materiałów wywołuj ących szkodliwe promieniowanie o 
st ężeniu wi ększym od dopuszczalnego, okre ślanego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe u żyte do robót b ędą miały aprobat ę techniczn ą wydan ą 
przez uprawnion ą jednostk ę, jednoznacznie okre ślaj ącą brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które s ą szkodliwe dla 
otoczenia tylko w czasie robót, a po zako ńczeniu robót ich szkodliwo ść zanika 
mogą by ć u żyte pod warunkiem przestrzegania wymaga ń technologicznych wbudowania. 
Jeżeli Wykonawca u żył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 
specyfikacjami, a ich u życie spowodowało jakiekolwiek zagro żenie środowiska, to 
konsekwencje tego poniesie Zamawiaj ący. 
 
1.5.8. Ochrona własno ści publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochron ę instalacji na powierzchni ziemi i za urz ądzenia 
podziemne, takie jak ruroci ągi, kable itp. Wykonawca zapewni wła ściwe oznaczenie 
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji  i urz ądze ń w czasie trwania 
budowy, Wykonawca zobowi ązany jest umie ści ć w swoim harmonogramie rezerw ę czasow ą 
dla wszelkiego rodzaju robót, które maj ą by ć wykonane w zakresie przeło żenia 
instalacji i urz ądze ń podziemnych na terenie budowy i powiadomi ć inspektora 
nadzoru i władze lokalne o zamiarze robót. O fakcie  przypadkowego uszkodzenia 
instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi inspekt ora nadzoru i zainteresowane 
władze oraz b ędzie z nimi współpracował dostarczaj ąc wszelkiej pomocy potrzebnej 
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca b ędzie odpowiada ć za wszelkie spowodowane 
przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urz ądze ń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiaj ącego. 
 
1.5.9. Ograniczenie obci ążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosowa ć si ę b ędzie do ustawowych ogranicze ń obci ążenia na o ś przy 
transporcie materiałów i wyposa żenia na i z terenu budowy. Uzyska on wszelkie 
niezb ędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w 
sposób ci ągły b ędzie o ka żdym takim przewozie powiadamiał inspektora nadzoru.  
Pojazdy ładunki powoduj ące nadmierne obci ążenie osiowe nie b ędą dopuszczone na 
świe żo uko ńczony fragment budowy w obr ębie terenu budowy i Wykonawca b ędzie 
odpowiadał za napraw ę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie  z 
poleceniami inspektora nadzoru. 
 
1.5.10. Bezpiecze ństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca b ędzie przestrzega ć przepisów dotycz ących 
bezpiecze ństwa i higieny pracy. 
W szczególno ści Wykonawca ma obowi ązek zadba ć, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniaj ących 
odpowiednich wymaga ń sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i b ędzie utrzymywał wszelkie urz ądzenia zabezpieczaj ące, 
socjalne oraz sprz ęt i odpowiedni ą odzie ż dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpi ecze ństwa publicznego. 
Uznaje si ę, że wszelkie koszty zwi ązane z wypełnieniem wymaga ń okre ślonych 
powyżej nie podlegaj ą odr ębnej zapłacie i s ą uwzgl ędnione w cenie umownej. 
 
 
 



PRZEDSIĘBIORSTWO  USŁUGOWO  BUDOWLANE „AQWA” SC 48–100 GŁUBCZYCE  UL.KR.JADWIGI 1 NIP 748 00 06 749 TEL 77 485 2179, 500253296 skoumal@wp.pl  

EDG UM GŁUBCZYCE NR 3619, PKD 74.20.A,74.87.B,74.40 .Z,22.25.Z, REGON 530579030, KONTO mBank 62 1140 20 04 0000 3202 4094 3560  

56 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca b ędzie odpowiedzialny za ochron ę robót i za wszelkie materiały i 
urz ądzenia u żywane do robót od daty rozpocz ęcia do daty zako ńczenia robót (do 
wydania potwierdzenia zako ńczenia przez inspektora nadzoru). 
Wykonawca b ędzie utrzymywa ć roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie 
powinno by ć prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w 
zadowalaj ącym stanie przez cały czas, do momentu odbioru osta tecznego. Je śli 
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie , to na polecenie inspektora 
nadzoru powinien rozpocz ąć roboty utrzymaniowe nie pó źniej ni ż w 24 godziny po 
otrzymaniu tego polecenia. 
 
1.5.12. Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowi ązany jest zna ć wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które s ą w jakikolwiek sposób zwi ązane 
z robotami i b ędzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów 
i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca b ędzie przestrzega ć praw patentowych i b ędzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymaga ń prawnych odno śnie wykorzystania opatentowanych 
urz ądze ń lub metod i w sposób ci ągły b ędzie informowa ć inspektora nadzoru o 
swoich działaniach, przedstawiaj ąc kopie zezwole ń i inne odno śne dokumenty. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 
wszelkie materiały z danego źródła uzyskaj ą zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowi ązany jest do prowadzenia bada ń w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ci ągły spełniaj ą wymagania ST 
w czasie post ępu robót. 
 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwole ń od wła ścicieli i odno śnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych wł ączaj ąc w to źródła 
wskazane przez Zamawiaj ącego i jest zobowi ązany dostarczy ć In żynierowi wymagane 
dokumenty przed rozpocz ęciem eksploatacji źródła. Wykonawca przedstawi 
dokumentacj ę zawieraj ącą raporty z bada ń terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowan ą przez siebie metod ę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 
inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzial ność za spełnienie wymaga ń 
ilo ściowych i jako ściowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłat y, wynagrodzenia i 
jakiekolwiek inne koszty zwi ązane z dostarczeniem materiałów do robót. 
Humus i nadkład czasowo zdj ęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania 
piasku i żwiru b ędą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i re kultywacji 
terenu po uko ńczeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów  na terenie budowy lub z 
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy b ędą wykorzystane do robót lub 
odwiezione na odkład odpowiednio do wymaga ń umowy lub wskaza ń inspektora. Z 
wyj ątkiem uzyskania na to pisemnej zgody inspektora nad zoru. Wykonawca nie b ędzie 
prowadzi ć żadnych wykopów w obr ębie terenu budowy poza tymi, które zostały 
wyszczególnione w dokumentach umowy. Eksploatacja źródeł materiałów b ędzie zgodna 
z wszelkimi regulacjami prawnymi obowi ązuj ącymi na danym obszarze. 
 
2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów mog ą by ć okresowo kontrolowane przez inspektora nadzoru. W 
celu sprawdzenia zgodno ści stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. P róbki 
materiałów mog ą by ć pobierane w celu sprawdzenia ich wła ściwo ści. Wynik tych 
kontroli b ędzie podstaw ą akceptacji okre ślonej partii materiałów pod wzgl ędem 
jako ści. W przypadku, gdy inspektor nadzoru b ędzie przeprowadzał inspekcj ę 
wytwórni, b ędą zachowane nast ępuj ące warunki: Inspektor nadzoru b ędzie miał 
zapewnion ą współprac ę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów. W cz asie 
przeprowadzania inspekcji, inspektor nadzoru b ędzie miał wolny dost ęp, w dowolnym 
czasie, do tych cz ęści wytwórni, gdzie odbywa si ę produkcja materiałów 
przeznaczonych do realizacji umowy. 
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2.4. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom 
Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom zostan ą przez Wykonawc ę wywiezione z 
terenu budowy, b ądź zło żone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. J eśli 
inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na u życie tych materiałów do innych robót, 
ni ż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych m ateriałów zostanie 
przewarto ściowany przez inspektora nadzoru. Ka żdy rodzaj robót, w którym znajduj ą 
si ę niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawc a wykonuje na własne 
ryzyko, licz ąc si ę z jego nie przyj ęciem i niezapłaceniem. 
 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materi ały, do czasu, gdy b ędą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zaniec zyszczeniem, zachowały swoj ą 
jako ść i wła ściwo ść do robót i były dost ępne do kontroli przez inspektora 
nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów b ędą zlokalizowane w obr ębie 
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inspektore m nadzoru lub poza terenem 
budowy w miejscach zorganizowanych przez wykonawc ę. 
 
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewiduj ą możliwo ść wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robot ach, Wykonawca powiadomi 
inspektora nadzoru o swoim zamiarze przed u życiem materiału, albo je śli b ędzie to 
wymagane dla bada ń prowadzonych przez inspektora nadzoru. Wybrany i z aakceptowany 
rodzaj materiału nie mo że by ć pó źniej zmieniany bez zgody inspektora nadzoru. 
 
3. SPRZ ĘT 
Wykonawca jest zobowi ązany do u żywania jedynie takiego sprz ętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jako ść wykonywanych robót. Sprz ęt u żywany do 
robót powinien by ć zgodny z ofert ą Wykonawcy i powinien odpowiada ć pod wzgl ędem 
typów i ilo ści wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizac ji robót, 
zaakceptowanym przez inspektora nadzoru; w przypadk u braku ustale ń w takich 
dokumentach sprz ęt powinien by ć uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora 
nadzoru. 
Liczba i wydajno ść sprz ętu b ędzie gwarantowa ć przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami okre ślonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach  inspektora 
nadzoru w terminie przewidzianym umow ą. 
Sprz ęt b ędący własno ści ą Wykonawcy lub wynaj ęty do wykonania robót ma by ć 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowo ści do pracy. B ędzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotycz ącymi jego u żytkowania. 
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie doku mentów potwierdzaj ących 
dopuszczenie sprz ętu do u żytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduj ą możliwo ść wariantowego u życia 
sprz ętu przy wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o 
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje prze d u życiem sprz ętu. Wybrany 
sprz ęt, po akceptacji inspektora nadzoru, nie mo że by ć pó źniej zmieniany bez jego 
zgody. 
Jakikolwiek sprz ęt, maszyny, urz ądzenia i narz ędzia nie gwarantuj ące zachowania 
warunków umowy, zostan ą przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i 
niedopuszczone do robót. 
 
4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowi ązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyn ą niekorzystnie na jako ść wykonywanych robót i wła ściwo ści przewo żonych 
materiałów. Liczba środków transportu b ędzie zapewnia ć prowadzenie robót zgodnie 
z zasadami okre ślonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach  inspektora 
nadzoru, w terminie przewidzianym umow ą. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b ędą spełnia ć wymagania dotycz ące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszcz alnych obci ążeń na osie i 
innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadaj ące warunkom 
dopuszczalnych obci ążeń na osie mog ą by ć dopuszczone przez inspektora nadzoru, 
pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego u żytkowanych odcinków dróg na koszt 
Wykonawcy. Wykonawca b ędzie usuwa ć na bie żąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drog ach publicznych oraz dojazdach 
do terenu budowy. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow ą oraz za jako ść 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za i ch zgodno ść z dokumentacj ą 
projektow ą, wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz p oleceniami 
inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialno ść za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysoko ści wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i  rz ędnymi okre ślonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi śmie przez inspektora nadzoru. 
Nast ępstwa jakiegokolwiek bł ędu spowodowanego przez Wykonawc ę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu robót zostan ą, je śli wymaga ć tego b ędzie inspektora nadzoru, 
poprawione przez Wykonawc ę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysoko ści przez inspektora nadzoru 
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno ści za ich dokładno ść. 
Decyzje inspektora nadzoru dotycz ące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót b ędą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach  umowy, 
dokumentacji projektowej i w ST, a tak że w normach i wytycznych. Przy 
podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru uwzgl ędni wyniki bada ń materiałów i robót, 
rozrzuty normalnie Wyst ępuj ące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszło ści, wyniki bada ń naukowych oraz inne czynniki wpływaj ące 
na rozwa żaną kwesti ę. Polecenia inspektora nadzoru b ędą wykonywane nie pó źniej 
ni ż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymani u przez Wykonawc ę, pod 
gro źbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT 
6.1. Program zapewnienia jako ści 
Do obowi ązków Wykonawcy nale ży opracowanie i przedstawienie do aprobaty 
inspektora nadzoru programu zapewnienia jako ści, w którym przedstawi on 
zamierzony sposób wykonywania robót, mo żliwo ści techniczne, kadrowe i 
organizacyjne gwarantuj ące wykonanie robót zgodnie z dokumentacj ą projektow ą, ST 
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez i nspektora nadzoru. 
 
6.2. Zasady kontroli, jako ści robót 
Celem kontroli robót b ędzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonani em, aby 
osi ągnąć zało żoną jako ść robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełn ą kontrol ę robót i jako ści materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wł ączaj ąc personel, laboratorium, 
sprz ęt, zaopatrzenie i wszystkie urz ądzenia niezb ędne do pobierania próbek i 
badań materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektora na dzoru mo że za żądać od 
wykonawcy przeprowadzenia bada ń w celu zademonstrowania, że poziom   ich 
wykonywania jest zadowalaj ący. 
Wykonawca b ędzie przeprowadza ć pomiary i badania materiałów oraz robót z 
cz ęstotliwo ści ą zapewniaj ącą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do 
zakresu bada ń i ich cz ęstotliwo ść s ą okre ślone w ST, normach i wytycznych. W 
przypadku, gdy nie zostały one tam okre ślone, inspektor nadzoru ustali jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni ć wykonanie robót zgodnie z umow ą 
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane 
urz ądzenia i sprz ęt badawczy posiadaj ą wa żną legalizacj ę, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadaj ą wymaganiom norm okre ślaj ących procedury bada ń. 
Inspektor nadzoru b ędzie mie ć nieograniczony dost ęp do pomieszcze ń 
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor na dzoru b ędzie przekazywa ć 
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedoc i ągni ęciach dotycz ących 
urz ądze ń laboratoryjnych, sprz ętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub 
metod badawczych. Je żeli niedoci ągni ęcia te b ędą tak powa żne, że mog ą wpłyn ąć 
ujemnie na wyniki bada ń, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma u życie do robót 
badanych materiałów i dopu ści je do u życia dopiero wtedy, gdy niedoci ągni ęcia w 
pracy laboratorium Wykonawcy zostan ą usuni ęte i stwierdzona zostanie odpowiednia 
jako ść tych materiałów. 
Wszystkie koszty zwi ązane z organizowaniem i prowadzeniem bada ń materiałów ponosi 
Wykonawca. 
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6.3. Pobieranie próbek 
Próbki b ędą pobierane losowo. Zaleca si ę stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy 
produkcji mog ą by ć z jednakowym prawdopodobie ństwem wytypowane do bada ń. 
Inspektor nadzoru b ędzie mie ć zapewnion ą możliwo ść udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektor nadzoru Wykonawca b ędzie przeprowadza ć dodatkowe badania 
tych materiałów, które budz ą w ątpliwo ści co do jako ści, o ile kwestionowane 
materiały nie zostan ą przez Wykonawc ę usuni ęte lub ulepszone z własnej woli. 
Koszty tych dodatkowych bada ń pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Z amawiaj ący. 
Próbki dostarczone przez Wykonawc ę do bada ń wykonywanych przez Inspektora nadzoru 
będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakcep towany przez Inspektor 
nadzoru. 
 
6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary b ędą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmuj ą jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, 
stosowa ć można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakcepto wane przez 
Inspektora nadzoru. Przed przyst ąpieniem do pomiarów lub bada ń, Wykonawca 
powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i t erminie pomiaru lub badania. 
Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedst awi na pi śmie ich wyniki do 
akceptacji Inspektora nadzoru. 
 
6.5. Raporty z bada ń 
Wykonawca b ędzie przekazywa ć Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami bad ań 
jak najszybciej, nie pó źniej jednak ni ż w terminie okre ślonym w programie 
zapewnienia jako ści. 
Wyniki bada ń (kopie) b ędą 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 jako ści i zatwierdzenia. Inspektor nadzoru uprawniony je st do 
dokonywania kontroli; pobierania próbek i badania m ateriałów u źródła ich 
wytwarzania i zapewniona mu b ędzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor nadzor u, po uprzedniej weryfikacji 
systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawc ę, b ędzie ocenia ć zgodno ść 
materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wy ników bada ń dostarczonych 
przez Wykonawc ę. Inspektor nadzoru mo że pobiera ć próbki materiałów i prowadzi ć 
badania niezale żnie od Wykonawcy, na swój koszt. Je żeli wyniki tych bada ń wyka żą, 
że raporty Wykonawcy s ą niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonaw cy lub 
zleci niezale żnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub do datkowych bada ń, 
albo oprze si ę wył ącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodno ści materiałów i 
robót z dokumentacj ą projektow ą i ST. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych bada ń i pobierania próbek poniesione zostan ą przez 
Wykonawcę. 
 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru mo że dopu ści ć do u życia tylko te materiały, które posiadaj ą 
1. certyfikat na znak bezpiecze ństwa wykazuj ący, że zapewniono zgodno ść z 
kryteriami technicznymi okre ślonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz wła ściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
2. Deklaracj ę zgodno ści lub certyfikat zgodno ści z: - Polsk ą Norm ą lub 
aprobat ą techniczn ą, w przypadku wyrobów; dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, je żeli nie s ą obj ęte certyfikacj ą okre ślon ą w pkt. 1 i które spełniaj ą 
wymogi ST. W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty s ą wymagane przez 
ST, ka żda partia dostarczona do robót b ędzie posiada ć te dokumenty, okre ślaj ące w 
sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe musz ą posiada ć w/w dokumenty wydane przez producenta, a w 
razie potrzeby poparte wynikami bada ń wykonanych przez niego. Kopie, wyników tych 
badań b ędą dostarczone przez Wykonawc ę Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek 
materiały, które nie spełniaj ą tych wymaga ń b ędą odrzucone. 
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6.8. Dokumenty budowy 
1. Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym o bowi ązuj ącym Zamawiaj ącego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy d o ko ńca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialno ść za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 
obowi ązuj ącymi przepisami spoczywa na wykonawcy. Zapisy w dzi enniku budowy b ędą 
dokonywane na bie żąco i b ędą dotyczy ć przebiegu robót, stanu bezpiecze ństwa ludzi 
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony bud owy. Ka żdy zapis w dzienniku 
budowy b ędzie opatrzony dat ą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stan owiska słu żbowego. Zapisy b ędą 
czytelne, dokonane trwał ą technik ą, w porz ądku chronologicznym, bezpo średnio 
jeden pod drugim, bez przerw. 
Zał ączone do dziennika budowy protokoły i inne dokument y b ędą oznaczone kolejnym 
numerem zał ącznika i opatrzone dat ą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do 
dziennika budowy nale ży wpisywa ć w szczególno ści: - dat ę przekazania Wykonawcy 
terenu budowy. 
- dat ę przekazania przez Zamawiaj ącego dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zap ewnienia jako ści i 
harmonogramów robót, 
- terminy rozpocz ęcia i zako ńczenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudno ści i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i 
przyczyny przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru 
- daty zarz ądzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu, 
cz ęściowych i ostatecznych odbiorów robót, 
- wyja śnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy. 
- stan pogody i temperatur ę powietrza w okresie wykonywania robót 
podlegaj ących ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w zwi ązku z warunkami 
klimatycznymi. 
- zgodno ść rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opise m w dokumentacji 
projektowej. 
- dane dotycz ące czynno ści geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 
trakcie wykonywania robót. 
- dane dotycz ące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotycz ące jako ści materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 
przeprowadzonych bada ń z podaniem, kto je przeprowadzał. 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z po daniem, kto je 
przeprowadzał. 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyja śnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy b ędą 
przedło żone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si ę. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika bud owy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyj ęcia lub zaj ęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspe ktora nadzoru do 
ustosunkowania si ę. Projektant nie jest jednak stron ą umowy i nie ma uprawnie ń do 
wydawania polece ń Wykonawcy robót. 
 
2. Rejestr obmiarów 
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalaj ący na rozliczenie faktycznego post ępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót pr zeprowadza si ę w sposób 
ci ągły w jednostkach przyj ętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 
 
3. Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno ści lub certyfikaty zgodno ści 
materiałów, orzeczenia o jako ści materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki 
badań Wykonawcy b ędą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewn ienia 
jako ści. Dokumenty te stanowi ą zał ączniki do odbioru robót. Winny by ć 
udost ępnione na ka żde życzenie Inspektora nadzoru. 
 
4. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza si ę, oprócz i wymienionych w punktach (1) - (3) 
nast ępuj ące dokumenty: 
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a) pozwolenie na realizacj ę zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne u mowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustale ń, 
f) korespondencj ę na budowie. 
 
5. Przechowywania dokumentów budowy 
Dokumenty budowy b ędą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowied nio 
zabezpieczonym.   Zagini ęcie   któregokolwiek   z dokumentów budowy spowoduj e 
jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzia nej prawem. Wszelkie dokumenty 
budowy b ędą zawsze dost ępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgl ądu na 
życzenie Zamawiaj ącego.  
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót b ędzie okre śla ć faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
dokumentacj ą projektow ą i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmi aru 
robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru b ędą wpisane do rejestru obmiarów. Jakikolwiek bł ąd lub 
przeoczenie (opuszczenie) w ilo ściach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie 
indziej ST nie zwalnia Wykonawcy od obowi ązku uko ńczenia wszystkich robót. Bł ędne 
dane zostan ą poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pi śmie. Obmiar 
gotowych robót b ędzie przeprowadzony z cz ęsto ści ą wymagan ą do celu miesi ęcznej 
płatno ści na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre ślonym w umowie lub 
oczekiwanym przez Wykonawc ę i Inspektora nadzoru. 
 
7.2. Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów 
Długo ści i odległo ści pomi ędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi b ędą 
obmierzone poziomo wzdłu ż linii osiowej. 
Jeśli ST wła ściwe dla danych robót nie wymagaj ą tego inaczej, obj ęto ści b ędą 
wyliczone w m3 jako długo ść pomno żona przez średni przekrój. 
Ilo ści, które maj ą by ć obmierzone wagowo, b ędą wa żone w tonach lub kilogramach 
zgodnie z wymaganiami ST. 
 
7.3.   Urz ądzenia i sprz ęt pomiarowy 
Wszystkie urz ądzenia i sprz ęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót b ędą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Urz ądzenia i sprz ęt pomiarowy zostan ą dostarczone przez Wykonawc ę. Je żeli 
urz ądzenia te lub sprz ęt wymagaj ą bada ń atestuj ących to Wykonawca b ędzie posiada ć 
ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urz ądzenia pomiarowe b ędą przez Wykonawc ę utrzymywane w dobrym stanie, 
w całym okresie trwania robót. 
 
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary b ędą przeprowadzone przed cz ęściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 
robót, a tak że w przypadku wyst ępowania dłu ższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikaj ących przeprowadza si ę w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 
podlegaj ących zakryciu przeprowadza si ę przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne oblicze nia b ędą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obj ęto ści b ędą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów-  w razie braku miejsca szkice 
mogą by ć doł ączone w formie oddzielnego zał ącznika do rejestru obmiarów, którego 
wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zale żności od ustale ń odpowiednich ST, roboty podlegaj ą nast ępuj ącym etapom 
odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu, 
b) odbiorowi cz ęściowemu, 
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c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu polega na finalnej ocenie ilo ści 
i jako ści wykonywanych robót, które w dalszym procesie rea lizacji ulegn ą 
zakryciu. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu b ędzie dokonany w 
czasie umo żliwiaj ącym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez ha mowania 
ogólnego post ępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.  
Gotowość danej cz ęści robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dzi ennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nad zoru. Odbiór b ędzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie pó źniej jednak ni ż w ci ągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomien ia o tym fakcie Inspektora 
nadzoru. Jako ść i ilo ść robót ulegaj ących zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na 
podstawie dokumentów zawieraj ących komplet wyników bada ń laboratoryjnych i w 
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacj ą projektow ą, ST i 
uprzednimi ustaleniami. 
 
8.3. Odbiór cz ęściowy 
Odbiór cz ęściowy polega na ocenie ilo ści i jako ści wykonanych cz ęści robót. 
Odbioru cz ęściowego robót dokonuje si ę wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym 
robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
 
8.4. Odbiór ostateczny robót 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczyw istego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilo ści, jako ści i warto ści. 
Całkowite zako ńczenie robót oraz gotowo ść do odbioru ostatecznego b ędzie 
stwierdzona przez Wykonawc ę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na pi śmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Odbiór ostateczny robót nast ąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licz ąc 
od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zako ńczenia robót i przyj ęcia 
dokumentów. Odbioru ostatecznego robót dokona komis ja wyznaczona przez 
Zamawiaj ącego w obecno ści Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbieraj ąca 
roboty dokona ich oceny jako ściowej na podstawie przedło żonych dokumentów, 
wyników bada ń i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodno ści wykonania robót z 
dokumentacj ą projektow ą i ST. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna s i ę z realizacj ą ustale ń 
przyj ętych w trakcie odbiorów robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniaj ących i robót poprawkowych. W 
przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawk owych lub robót 
uzupełniaj ących w warstwie ścieralnej lub robotach wyko ńczeniowych, komisja 
przerwie swoje czynno ści i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W prz ypadku 
stwierdzenia przez komisj ę, że jako ść wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej doku mentacj ą projektow ą i ST z 
uwzgl ędnieniem tolerancji i nie ma wi ększego wpływu na cechy eksploatacyjne 
obiektu i bezpiecze ństwo ruchu, komisja dokona potr ąceń, oceniaj ąc pomniejszon ą 
warto ść wykonywanych robót w stosunku do wymaga ń przyj ętych w dokumentach umowy. 
 
8. 4. 2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatec znego robót jest protokół 
odbioru ostatecznego robót sporz ądzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj ącego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi ązany przygotowa ć nast ępuj ące 
dokumenty: 
1. dokumentacj ę projektow ą podstawow ą z naniesionymi zmianami oraz dodatkow ą, 
je śli została sporz ądzona w trakcie realizacji umowy, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniaj ące lub zamienne), 
3. recepty i ustalenia technologiczne. 
4. dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały) , 
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada ń i oznacze ń laboratoryjnych, zgodne z 
ST, 
6. deklaracje zgodno ści lub certyfikaty zgodno ści wbudowanych materiałów 
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zgodnie z ST 
7. opini ę technologiczn ą sporz ądzon ą na podstawie wszystkich wyników bada ń i 
pomiarów zał ączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z  ST 
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarz ysz ących (np. na 
przeło żenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o świetlenia itp. oraz protokoły odbioru i 
przekazania 
tych robót wła ścicielom urz ądze ń, 
9. geodezyjn ą inwentaryzacj ę powykonawcz ą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
10. kopi ę mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej in wentaryzacji 
powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgl ędem przygotowania dokumentacyjnego 
nie b ędą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumi eniu z Wykonawc ą 
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.  
Wszystkie zarz ądzone przez komisj ę roboty poprawkowe lub uzupełniaj ące b ędą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj ącego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełn iaj ących wyznaczy komisja. 
6.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych ro bót zwi ązanych z usuni ęciem 
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaist niałych w okresie 
gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny b ędzie dokonany na podstawie oceny wizualnej 
obiektu z uwzgl ędnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.1.  
 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ustalenia ogólne 
Podstaw ą płatno ści jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonaw cę za 
jednostk ę obmiarow ą ustalon ą dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo p odstaw ą płatno ści jest warto ść 
(kwota) podana przez Wykonawc ę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji koszt orysowej b ędzie uwzgl ędnia ć 
wszystkie czynno ści, wymagania i badania składaj ące si ę na jej wykonanie, 
okre ślone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektow ej. Ceny jednostkowe lub 
kwoty ryczałtowe robót b ędą obejmowa ć: 
- robocizn ę bezpo średni ą wraz z towarzysz ącymi kosztami, 
- warto ść zu żytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowa nia, 
ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 
- warto ść pracy sprz ętu wraz z towarzysz ącymi kosztami, - koszty po średnie, 
zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczone zgodnie z obowi ązuj ącymi przepisami. Do cen jednostkowych 
nie nale ży wlicza ć podatku VAT. 
 
9.2. Warunki umowy i wymagania 
Koszt dostosowania si ę do wymaga ń warunków umowy i wymaga ń ogólnych zawartych w 
ST „Wymagania ogólnie" obejmuje wszystkie warunki o kre ślone w w/w dokumentach, a 
nie wyszczególnione w kosztorysie. 
 
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
Koszt wybudowania objazdów, przejazdów i organizacj i ruchu obejmuje: 
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadz oru i odpowiednimi 
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trw ania budowy, wraz z 
dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i  wprowadzaniem dalszych zmian 
i uzgodnie ń wynikaj ących z post ępu robót, 
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania bezpiecze ństwa ruchu, 
(c) opłaty dzier żawy terenu, 
(d) przygotowanie terenu, 
(e) konstrukcj ę tymczasowej nawierzchni, oznakowa ń i drena żu, 
(f) tymczasow ą przebudow ę urz ądze ń obcych, o świetlenia zgodnie z wymaganiami 
ramp. chodników, kraw ężników, barier, 
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuni ęcie tymczasowych oznakowa ń 
pionowych, poziomych, barier i świateł, 
(b) utrzymanie płynno ści ruchu publicznego. 
Koszt likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji  ruchu obejmuje: 
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(a) usuni ęcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.  
 
10. PRZEPISY ZARZ ĄDZENIA 
 
1. Prawo budowlane 
2. Zarz ądzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownic twa z dnia 15 
grudnia 1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz tab licy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 
1995 r., poz. 29). Specyfikacje Techniczne w ró żnych miejscach powołuj ą si ę na 
Polskie Normy (PN), przepisy bran żowe, instrukcje. Nale ży je traktowa ć jako 
integraln ą cz ęść i nale ży je czyta ć ł ącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak 
gdyby tam one wyst ępowały. Rozumie si ę, i ż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z 
ich zawarto ści ą i wymaganiami. Zastosowanie b ędą miały ostatnie wydania Polskich 
Norm (datowane nie pó źniej ni ż 30 dni przed dat ą składania ofert), o ile nie 
postanowiono inaczej. Roboty b ędą wykonywane w bezpieczny sposób, ści śle w 
zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi no rmami Krajów UE lub 
beneficjentów Programu ISPA w zakresie przyj ętym przez polskie ustawodawstwo. 
Wykonawca jest zobowi ązany do przestrzegania wszystkich obowi ązuj ących norm przy 
wykonywaniu robót okre ślonych w dokumentacji technicznej oraz do stosowani a ich 
postanowie ń na równi ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartym i w Specyfikacjach 
Technicznych. Rozumie si ę, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z zawarto ści ą i 
wymaganiami tych norm. 
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1. WST ĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s ą wymagania dotycz ące wykonania 
i odbioru robót betonowych i żelbetowych na zadaniu pt Remont budynku świetlicy. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokumen t przetargowy i kontraktowy 
przy zadaniu i realizacji robót wymienionych w p 1. 1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycz ą prowadzenia robót betonowych 
i żelbetowych dla budowy świetlicy wiejskiej, zgodnie z Dokumentacj ą Projektow ą. 
 
1.4. Okre ślenia podstawowe 
Okre ślenia podstawowe podane w mniejszej   Specyfikacji Technicznej   s ą zgodne z 
obowi ązuj ącymi normami i ST "Wymagania ogólne". 
 
1.5. Okólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako ść ich wykonania oraz za zgodno ść 
robót z Dokumentacj ą Projektow ą. ST i obowi ązuj ącymi normami. Ponadto Wykonawca 
wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora nadz oru. Ogólne wymagania 
dotycz ące robót podano w ST Wymagania ogólne". 
 
2. MATERIAŁY 
Materiały do wykonania robót obj ętych specyfikacj ą nale ży stosowa ć zgodnie z 
Dokumentacj ą Projektow ą- opisem technicznym i rysunkami. 
• beton zwykły klasy wynikaj ącej z projektu, 
• zaprawa cementowa 
• stal zbrojeniowa wynikaj ąca z projektu 
• nadpro ża prefabrykowane  
• dysperbit 
• masy izolacyjne, lepik asfaltowy 
• materiał elastyczny na bazie poliuretanu do wypeł niania szczelin 
dylatacyjnych 
• ta śma uszczelniaj ąca PVC 
• cement 
• tynk cementowy 
• materiały do deskowania 
Materiały powinny by ć jak okre ślono w specyfikacji, b ądź inne o ile zatwierdzone 
zostan ą przez Inspektora nadzoru. 
 
3. SPRZ ĘT 
Ogólne wymagania dotycz ące stosowania sprz ętu podano w ST "Wymagania ogólne". Do 
wykonania robót betonowych nale ży u żyć nast ępuj ącego sprz ętu: 
- betoniarka do produkcji mieszanek betonowych ró żnych klas o konsystencji od 
półciekłej do g ęstoplastycznej 
- wibratory pogr ążalne - zacieraczka do betonu 
- agregat strumieniowo-pompowy do odpowietrzania i odprowadzania nadmiaru 
wody ze świe żo uło żonej mieszanki betonowej 
- deskowania inwentaryzowane z drewna lub deskowani a z cz ęściowym u życiem 
materiałów drewnopochodnych takich, jak płyty tward e, stemple, ł ączniki stalowe 
itp. 
- maszyny do obróbki stali zbrojeniowej 
- spr ężarka z piaskark ą do czyszczenia strumieniowo ściernego 
Sprz ęt budowlany powinien odpowiada ć pod wzgl ędem typów i ilo ści wymaganiom 
zawartym w ogólnym opisie organizacji i metod robót , zaakceptowanym przez 
Inspektora nadzoru. Sprz ęt powinien by ć jak okre ślono w specyfikacji, b ądź inny, 
o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora nadzor u. 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotycz ące stosowania środków transportu podano w ST "Wymagania 
ogólne". 
Do transportu materiałów stosowanych do wykonania r obót betonowych nale ży u żyć 
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nast ępuj ących środków transportu: 
• samochód mieszarka do transportu mieszanki betono wej 
• pompa hydrauliczna do betonu na podwoziu samochod owym 
• przyczepa do transportu stali zbrojeniowej i dłu życ. 
Czas pomi ędzy wymieszaniem betonu, a jego wbudowaniem nie mo że przekracza ć  
45 minut. 
Transport powinien by ć jak okre ślono w specyfikacji, b ądź inny, o ile 
zatwierdzony zostanie przez Inspektora nadzoru. 
 
5. WYKONANIE ROBOT 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST "Wymagan ia ogólne".  
5.1.1. Przygotowanie zbrojenia 
Przygotowanie monta ż i odbiór zbrojenia powinien odpowiada ć wymaganiom PN-91/S-
10042. 
Przywo żenie stali na budow ę powinno odbywa ć si ę w sposób zabezpieczaj ący j ą od 
odkształce ń i zanieczyszcze ń. Stal zbrojeniowa nie jest zasadniczo zabezpieczon a 
przed korozj ą w okresie przed wbudowaniem. Nale ży d ążyć, by stal taka była 
magazynowana w miejscu nie nara żonym na nadmierne zawilgocenie lub 
zanieczyszczenie. Zabezpieczeniem przed nadmiern ą korozj ą stali zbrojeniowej, 
magazynowanej na otwartym powietrzu, mo że by ć powłoka wykonana z mleczka 
cementowego. Pr ęty zbrojenia, przed ich uło żeniem w deskowaniu, nale ży oczy ści ć z 
zendry, płatków rdzy, kurzu i błota. Stal pokryt ą rdz ą oczyszcza si ę szczotkami 
r ęcznie lub mechanicznie. 
Po oczyszczeniu nale ży sprawdzi ć wymiary przekroju poprzecznego pr ętów. Stal 
tylko zabłocon ą nale ży zmy ć strumieniem wody. Pr ęty oblodzone odmra ża si ę 
strumieniem cieplej wody. Stal nara żoną na cho ćby chwilowe działanie słonej wody 
nale ży zmy ć wod ą słodk ą. Pr ęty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliw a) 
lub farba olejn ą, nale ży 
opala ć a ż do całkowitego usuni ęcia zanieczyszcze ń. Pr ęty, u żywane do produkcji 
zbrojenia, powinny by ć proste. 
Dopuszczalna wielko ść miejscowego wykrzywienia nie powinna przekracza ć 4 mm, w 
przypadku wi ększych odchyłek stal zbrojeniow ą nale ży prostowa ć za pomoc ą kluczy, 
młotków, prostowarek i wyci ągarek. 
Ci ęcie pr ętów nale ży wykona ć przy maksymalnym wykorzystaniu materiałów. Pr ęty 
ucina si ę z dokładno ści ą do 1 cm. Ci ęcie przeprowadza si ę przy pomocy 
mechanicznych no ży. Dopuszcza si ę równie ż ci ęcie palnikiem acetylenowym. Gi ęcie 
pr ętów nale ży wykona ć zgodnie z dokumentacj ą techniczn ą i norm ą PN-91/S-10042. Na 
zimno na budowie mo żna wykonywa ć odgi ęcia pr ętów o średnicy d < 12 mm. Pr ęty o 
średnicy d > 12 mm powinny by ć odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. 
Niedopuszczalne s ą tam p ękni ęcia powstałe podczas wyginania. 
Minimalna odległo ść od krzywizny pr ęta do miejsca gdzie mo żna na nim poło żyć 
spoin ę wynosi 10d. 
Łączenie pr ętów nale ży wykonywa ć zgodnie z PN-91/5-10042. Do zgrzewania i 
spawania 
pr ętów mog ą by ć dopuszczeni tylko spawacze maj ący odpowiednie uprawnienia. 
Skrzy żowania pr ętów nale ży wi ązać mi ękkim drutem lub spawa ć w ilo ści min. 30% 
skrzy żowań. 
 
5.1 .2. Monta ż zbrojenia 
Monta ż zbrojenia płyt nale ży wykona ć bezpo średnio na deskowaniu (blasze stalowej) 
wg naznaczonego rozstawu pr ętów. Dla zachowania wła ściwej grubo ści otulenia 
pr ętów nale ży, stosowa ć podkładki dystansowe z tworzywa sztucznego, betonu  lub 
zaprawy cementowej. 
Stosowanie innych sposobów zapewnienia otuliny, a s zczególnie podkładek z pr ętów 
stalowych jest niedopuszczalne. 
Na wysoko ści ścian pionowych utrzymuje si ę konieczne otulenie za pomoc ą podkładek 
plastikowych pier ścieniowych. Na dnie form powinny by ć stosowane podkładki 
dystansowe typu zatwierdzonego przez Inspektora nad zoru. 
Szkielety zbrojenia powinny by ć, o ile mo żliwe, prefabrykowane na zewn ątrz. 
W szkieletach tych w ęzły na przeci ęciach pr ętów powinny by ć poł ączone przez 
spawanie albo zgrzewanie, a dla stali dla której te rmiczne poł ączenie jest 
niedopuszczalne przez wi ązanie na podwójny krzy ż wy żarzonym drutem wi ązałkowym o 
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średnicy nie mniejszej ni ż 0,6 mm. 
 
5.1.3 . Deskowanie 
Konstrukcje monolityczne wykonywa ć w deskowaniach o gładkich powierzchniach 
wewnętrznych. Ł ączenie deskowania zewn ętrznego i wewn ętrznego za pomoc ą drutów 
pozostaj ących w betonie jest niedopuszczalne. Deskowanie pod par ć od zewn ątrz w 
sposób zapewniaj ący nieodkształcalno ść lub stosowa ć ł ączniki typowe. 
 
5.1.4. Warunki atmosferyczne w czasie betonowania 
Betonowanie nie powinno by ć wykonywane w temperaturach ni ższych ni ż 5°C i nie 
wyższych ni ż 30°C. Przestrzeganie tych przedziałów temperatur z apewnia prawidłowy 
przebieg hydratacji cementu i twardnieniu betonu, c o gwarantuje uzyskanie 
wymaganej wytrzymało ści i trwało ści betonu. 
 
5.1.5. Skład mieszanek betonowych 
Skład mieszanek betonowych opracowuje wykonawca na podstawie wyników bada ń 
materiałów, ogólnie stosowanych metod projektowania  składu betonu oraz 
laboratoryjnych bada ń próbek. 
Beton konstrukcyjny nale ży wykona ć zgodnie z norm ą PN-88/B-06250 i bada ć 
laboratoryjnie. 
 
5.1.6. Warunki przyst ąpienia do produkcji betonu 
Przed przyst ąpieniem do produkcji betonu wszystkie zespoły i urz ądzenia wytwórni 
nale ży komisyjnie sprawdzi ć, wyniki kontroli powinny by ć uj ęte w protokóle 
podpisanym przez Wykonawc ę i Inspektora nadzoru. 
 
5.1.7. Przygotowanie do betonowania 
Przed betonowaniem nale ży osadzi ć i wyregulowa ć wszystkie elementy kotwione w 
betonie np.: mocowanie barier ochronnych itp. oczy ści ć deskowanie lub powlec 
form ę stalow ą środkiem adhezyjnym zbrojenie i zapewnienie wła ściwych grubo ści 
otulin dzi ęki odpowiednim przekładkom dystansowym. Przed beton owaniem nale ży 
osadzi ć przej ścia szczelne, 
Istniej ące ruroci ągi nale ży przed betonowaniem owin ąć ta śmami uszczelniaj ącymi 
bentonitowymi p ęczniej ącymi. 
 
5.1.8. Uło żenie mieszanki betonowej i piel ęgnacja betonu 
Mieszank ę betonow ą nale ży układa ć w deskowaniu równomiern ą warstw ą na całej 
powierzchni i nie mo żna jej zrzuca ć z wysoko ści wi ększej ni ż 0,50m. Dobór metody 
zag ęszczania, jak i rodzaj wibratorów uzale żniony jest od rodzaju konstrukcji i 
grubo ści układanej mieszanki betonowej. 
Ś wie żo wykonany beton nale ży chroni ć przed gwałtownym wysychaniem, przed 
wstrz ąsami i nadmiernym obci ążeniem. Zaleca si ę bezpo średnio po zako ńczeniu 
betonowania przykrycie powierzchni betonu lekkimi o słonami wodoszczelnymi, 
zapobiegaj ącymi odparowaniu wody z betonu i chroni ącymi beton przed deszczem i 
zabrudzeniem. Sposób piel ęgnacji betonu zale ży od temperatury otoczenia oraz 
gabarytów betonowanych elementów i winien by ć ka żdorazowo uzgadniany i 
akceptowany przez Inspektora nadzoru. 
 
5.1.9. Monta ż i demonta ż rusztowa ń. 
• Monta ż i demonta ż rusztowa ń powinien by ć wykonany przez osoby przeszkolone 
w zakresie monta żu, eksploatacji i demonta żu rusztowa ń pod kierownictwem osoby 
uprawnionej . 
• Monta ż rusztowa ń nale ży wykonywa ć zgodnie z dokumentacj ą techniczn ą 
(instrukcj ą) dla danego typu rusztowania. 
• Rusztowania powinny by ć wyposa żone w pomosty o powierzchni roboczej 
wystarczaj ącej do pomieszczenia zatrudnionych na nich pracowni ków, składowania 
podr ęcznych narz ędzi i niezb ędnych ilo ści materiałów oraz wykonywania pracy w 
odpowiednio dogodnej pozycji przez zatrudnionych ro botników dla danego rodzaju 
robót. 
• Obci ążenie jednostkowe od konstrukcji rusztowania nie pow inno by ć wi ększe 
od obci ążenia dopuszczalnego dla danej konstrukcji podło ża. 
 
5.1.10. Rozbiórka deskowania 
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Całkowita  rozbiórka deskowa ń  mo że  nast ąpi ć  po uprzednim  ustaleniu 
rzeczywistej wytrzymało ści betonu. 
 
5.1.11. Izolacja 
Izolacje po rozebraniu deskowania dna i ścian nale ży wykona ć zgodnie z 
wymaganiami Dokumentacji Projektowej. 
 
5.1.12. Przerwy robocze. 
Przerwy robocze nale ży zabezpieczy ć ta śmą dylatacyjn ą. 
Powierzchnie przerw roboczych przed przyst ąpieniem do dalszego betonowania nale ży 
przygotowa ć nast ępuj ąco: 
- usun ąć zanieczyszczenia i lu źne resztki betonu 
- powierzchnie stwardniałego betonu wypiaskowa ć 
- beton wyschni ęty zwil żać co najmniej jeden dzie ń przed betonowaniem 
nast ępnej partii i uło żyć warstw ę betonu poł ączeniowego 
 
5.2. Warunki szczegółowe wykonania robót 
Podkłady betonowe wylewane z betonu B7,5.  
Elementy monolityczne żelbetowe zbrojone pr ętami zgodnymi z dokumentacj ą 
techniczn ą. Przerwy technologiczne w betonowaniu fundamentów i ścian podłu żnych 
można wykona ć pod k ątem 45 stopni. 
Nale ży szczególnie przestrzega ć warunków piel ęgnacji betonu tj. utrzymanie w 
stanie mokrym przez min. 3 dni i wilgotnym przez 7 dni w okresie suchym. Ma to na 
celu zabezpieczenie konstrukcji przed powstawaniem rys skurczowych w betonie. 
Izolacje fundamentów wykona ć wg projektu. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jako ści robót podano w ST wymagania ogólne 
 
6.1. Kontrola jako ści materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania robót musz ą odpowiada ć wymaganiom Dokumentacji 
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz musz ą posiada ć świadectwa jako ści 
producentów i uzyska ć akceptacj ę Inspektora nadzoru. 
 
6.2. Kontrola jako ści wykonania robót 
Kontrola jako ści wykonania robót polega na zgodno ści wykonania robót z 
Dokumentacj ą Projektow ą wykonan ą przez Wykonawc ę, Specyfikacj ą Techniczn ą i 
poleceniami Inspektora nadzoru. Kontroli jako ści podlega: 
- wykonanie szalunków, zbrojenia. 
- osadzenia elementów stalowych, przej ść szczelnych, elementów kotwi ących, 
- betonowania, zag ęszczenia betonu, 
- izolacji powierzchniowych, 
- robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu. 
 
7. OBMIAR ROBOT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST: Wymagania ogólne. Jednostk ą obmiaru 
jest: m3: wykonania konstrukcji żelbetowej lub betonowej, podlewki z zaprawy 
cementowej, podło ża z kruszywa, na podstawie Dokumentacji Projektowej  i pomiaru w 
terenie, m2: deskowania, ocieplenia ścian i stropu, zatarcia powierzchni, tynku 
cementowego, na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie t: 
wykonania i monta żu zbrojenia, obramowania na podstawie Dokumentacji Projektowej 
i obmiaru w terenie. Elementy i konstrukcje żelbetowe i betonowe, dla których 
nakłady zostały ustalone w m3 rozliczane b ędą w metrach sze ściennych obj ęto ści 
brył geometrycznych poszczególnych elementów. Od ta k obliczonej obj ęto ści nie 
będą potr ącane otwory o kubaturze mniejszej ni ż 0,1 m3 ka żdy oraz kubatury 
sfazowa ń o szeroko ści skosu do 15cm. Elementy betonowe i żelbetowe ustalone do: 
rozliczenia w m2 rozliczane b ędą w metrach kwadratowych przyjmuj ąc wymiary po osi 
w świetle ograniczaj ących je elementów z potr ąceniem otworów w świetle betonu, 
których kubatura ka żdego przekracza 0,1 m3. Powierzchnia deskowania w m 2 
rozliczana b ędzie w metrach kwadratowych powierzchni styku desko wania z betonem. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST "Wymagania ogólne". Odbioru robót nale ży 
dokona ć zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbio ru Robót Budowlano -
Monta żowych. 
 
8.2.Sprawdzenie jako ści wykonanych robót Sprawdzenie jako ści wykonanych robót 
obejmuje ocen ę: 
• prawidłowo ści poło żenia budowli w planie, 
• prawidłowo ści cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub j ej elementów, 
np. szczelin dylatacyjnych. 
• jako ści betonu pod wzgl ędem jego zag ęszczenia, jednolito ści struktury, 
widocznych wad i uszkodze ń (np. raki, rysy- ł ączna powierzchnia raków i rys nie 
powinna by ć wi ększa ni ż 1% całkowitej powierzchni danego elementu). Stwier dzone 
raki winny by ć zaprawione zapraw ą cementow ą, rysy wi ększe od 2 mm zaprawione mas ą 
uszczelniaj ącą. 
• prawidłowo ści uło żenia betonu. 
• prawidłowo ści wykonania powłok izolacyjnych i przeciwwilgociow ych, 
termoizolacyjnych, 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne wymagania dotycz ące płatno ści 
Ogólne wymagania dotycz ące płatno ści podano w ST "Wymagania ogólne". Płatno ść 
nale ży przyjmowa ć zgodnie z obmiarem i ocen ą jako ści robót, w oparciu o wyniki 
pomiarów i bada ń laboratoryjnych. 
Zgodnie z Dokumentacj ą Projektow ą nale ży wykona ć zakres robót wymieniony w p.1.3. 
mniejszej ST. 
 
9.2. Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje: 
- roboty przygotowawcze i pomiarowe, w tym geodezyj ne ustalenie usytuowania 
obiektów i ich głównych elementów. 
- zakup, dostarczenie i wbudowanie materiałów. 
- wykonanie i demonta ż rusztowa ń, pomostów roboczych, stemplowa ń + czas 
pracy. 
- wykonanie, monta ż i demonta ż deskowania + czas pracy deskowania, 
- obsadzenie dybli, listew, skrzynek pod przej ścia instalacji 
technologicznych, przej ść szczelnych i tulejowych wraz z uszczelnieniem. 
- przygotowanie i monta ż zbrojenia. 
- wykonanie betonowania. 
- zatarcie powierzchni betonowych, 
- piel ęgnacja powierzchni betonowych, 
- wykonanie izolacji, dylatacji, uszczelnie ń, warstw ochronnych i 
podkładowych, 
- spoinowanie ścianek, 
- wykonanie niezb ędnych bada ń laboratoryjnych i pomiarów, ekspertyz, 
pobieranie normowych prób betonu, ich przechowywani e w warunkach zbli żonych do 
betonu uło żonego w konstrukcji i okre ślanie badanej wytrzymało ści, 
- cen ę wody, 
- prace porz ądkowe, 
 
10. PRZEPISY ZWI ĄZANE 
Roboty b ędą wykonywane w bezpieczny sposób, ści śle w zgodzie z Polskimi Normami 
(PN) lub odpowiednimi normami Krajów UE lub benefic jentów Programu ISPA w 
zakresie przyj ętym przez polskie ustawodawstwo. 10.1. Normy 
BN-70/8933-03 Podbudowa z chudego betonu. 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-82/H-93215 Walcówka i pr ęty stalowe do zbrojenia betonu. 
BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Składniki beto nów. Wymagania techniczne. 
BN-62/6738-04 Beton hydrotechniczny. Badania masy b etonowej 
BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny. Wymagania tech niczne. 
PN-88B-04300 Cement. Metody bada ń. Oznaczenia cech fizycznych 
PN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
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PN-88/B-06250 Beton zwykły PN-88/B-30000 Cement por tlandzki. 
PN-86B-01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budowni ctwie. 
Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Podstawowe zasady projektowania. PN-86B-0 1802 
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. 
Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Nazwy i okre ślenia. PN-91B-01811 Antykorozyjne 
zabezpieczenia w budownictwie. 
Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Ochrona materiałowo - strukturalna. 
Wymagania. PN-91B-01813 Antykorozyjne zabezpieczeni a w budownictwie. Konstrukcje 
betonowe i żelbetowe. Zabezpieczenia powierzchniowe. Zasady dob oru. PN-92B-01 814 
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. 
Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Metod ą badania przyczepno ści 
powłok ochronnych. PN-82B-02000 Obci ążenia budowli. Zasady ustalania warto ści. 
PN-82B-02001 Obci ążenia budowli. Obci ążenia stałe. 
PN-82B-02003 Obci ążenia budowli. Podstawowe obci ążenia technologiczne i 
monta żowe. PN-82B-02004 Obci ążenia budowli. Obci ążenia zmienne technologiczne. 
Obci ążenia pojazdami. PN-82 B-02010 Obci ążenia w obliczeniach statycznych. 
Obci ążenie śniegiem. PN-77B-02011 Obci ążenia w obliczeniach statycznych. 
Obci ążenie wiatrem. PN-88B-02014 Obci ążenia budowli. Obci ążenie gruntem PN 86B-
02015 Obci ążenia budowli. Obci ążenia zmienne 
środowiskowe. Obci ążenie temperatur ą PN-EN ISO 6946:1998 Komponenty budowlane i 
elementy budynku. 
Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Met oda obliczania. PN-90B-03 000 
Projekty budowlane. Obliczenia statyczne. PN-76B - 03001 Konstrukcje i podło ża 
budowli. Ogólne zasady oblicze ń. PN-81B - 03020 Grunty budowlane. Posadowienie 
bezpo średnie budowli. Obliczenia statyczne i projektowani e. PN-B-10702:1999 
Wodoci ągi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania. 1 0.2 Inne Instrukcje 
ITB. 
- 306191 Zapobieganie korozji alkalicznej betonu pr zez zastosowanie dodatków 
mineralnych. 
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budo wlano - Monta żowych 
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1. WST ĘP 
1.1.Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s ą wymagania dotycz ące wykonania 
i odbioru robót zwi ązanych z wykonaniem ścian działowych murowanych w obiekcie 
zadania p.t. Remont budynku świetlicy wiejskiej. 
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokumen t przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pun kcie 1.1.  
 
l.3.Zakres robót obj ętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycz ą prowadzenia robót przy 
wykonywaniu ścian  murowanych dla remontu budynku świetlicy zgodnie z 
Dokumentacj ą Projektow ą.  
 
1.4.Okre ślenia podstawowe 
Okre ślenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji T echnicznej s ą zgodne z 
obowi ązuj ącymi odpowiednimi normami i ST "Wymagania ogólne".  
 
1.5.Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako ść ich wykonania oraz za zgodno ść 
robót z Dokumentacj ą Projektow ą, ST i obowi ązuj ącymi normami- ponadto Wykonawca 
wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora nadz oru. Ogólne wymagania 
dotycz ące robót podano w ST "Wymagania ogólne". 
 
2.MATERIAŁY 
Materiały do wykonania robót nale ży stosowa ć zgodnie z Dokumentacj ą Projektow ą 
wykonan ą przez Wykonawc ę - opisem technicznym i rysunkami. 
 
3.SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotycz ące stosowania sprz ętu podano w ST "Wymagania Ogólne". Do 
wykonania robót budowlanych nale ży u żyć nast ępuj ącego sprz ętu: 
-mieszarka do zapraw 
-wyci ąg budowlany towarowy 
-betoniarka do produkcji mieszanek betonowych ró żnych klas o konsystencji od 
półciekłej do g ęstoplastycznej 
-wci ągarka r ęczna lub elektryczna 
-rusztowanie 
Sprz ęt powinien by ć jak okre ślono w specyfikacji, b ądź inny, o ile zatwierdzony 
zostanie przez Inspektora nadzoru. 
 
4.TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotycz ące stosowania środków transportu podano w ST "Wymagania 
ogólne" 
Do transportu materiałów stosowanych do wykonania r obót budowlanych nale ży u żyć 
nast ępuj ących środków transportu: środek transportowy z przyczep ą samochód 
skrzyniowy Transport powinien by ć jak okre ślono w specyfikacji, b ądź inny o ile 
zatwierdzony zostanie przez Inspektora nadzoru. 
 
5.WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Warunki Ogólne 
Ogólne warunki wykonania robót podano w "Wymagania ogólne". Wykonanie robót 
powinno by ć jak okre ślono w specyfikacji, b ądź inne, o ile zatwierdzone zostanie 
przez Inspektora nadzoru. 
 
5.1.1. Ogólne zasady wykonywania murów 
Mury wykonywa ć warstwami z zachowaniem prawidłowego wi ązania i grubo ści spoin z 
zachowaniem zgodno ści z rysunkiem co do odsadzek, otworów, szczelin 
wentylacyjnych itp. 
Przy murowaniu elementami suchymi nale ży je polewa ć lub moczy ć wod ą. Wn ęki i 
bruzdy instalacyjne nale ży wykonywa ć jednocze śnie ze wznoszeniem murów. 
Konstrukcje murowe grubo ści mniejszej ni ż 1 cegła mog ą by ć wykonywane przy 
temperaturze powy żej 0°C. 
Wykonywanie konstrukcji murowych grubo ści 1 cegła i grubszych dopuszcza si ę w 
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temperaturze poni żej 0°C pod warunkiem stosowania środków umo żliwiaj ących 
wi ązanie i twardnienie zaprawy. 
W zwykłych murach je śli nie ma szczególnych wymaga ń nale ży przyjmowa ć spoiny 
poziome gr. 12mm ( max 17mm, min. 10mm), a spoiny p ionowe gr. 10 mm (max. 15 mm, 
min. 5mm) 
Ścianki działowe murowa ć na zaprawie cementowo-wapiennej wg PN-90/B-14501.  
5.2. Warunki szczegółowe wykonania 
ściany wewn ętrzne - murowane z bloczków Ytong gr 11,50 cm  
w kabinach wc ogólnodost ępnych - na wys. 2,00m z prze świtem 15 cm od podłogi 
można wykona ć kabiny wc ( ścianki i drzwi) w systemie ELTETE 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jako ści robót podano w ST Warunki ogólne. 
 
6.1. Kontrola jako ści materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania robót musz ą odpowiada ć wymaganiom Dokumentacji 
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz musz ą posiada ć świadectwa jako ści 
producentów i uzyska ć akceptacj ę Inspektora nadzoru. 
 
6.2. Kontrola jako ści wykonania robót 
Kontrola jako ści wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodno ści wykonania robót 
z Dokumentacj ą Projektow ą, Specyfikacja Techniczn ą i poleceniami Inspektora 
nadzoru. Kontroli jako ści podlega: 
- odchylenie murów od pionu i poziomu. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne". Jednostkami obmiaru 
na poszczególnych obiektach s ą: 
m2: ścianki z cegły, bloczków murowych, na podstawie Dok umentacji Projektowej i 
pomiaru w terenie: 
m2: ścianki z cegły, obło żenie ścian cegł ą, izolacji termicznej i 
przeciwwilgociowej, licowanie ścian, spadki pod obróbki blacharskie, na podstawie 
Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie  
szt: wykonania otworów w ścianie na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomi aru 
w terenie: 
m: wypełnienia szczelin dylatacyjnych, kanału wenty lacyjnego, na podstawie 
Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie  
 
8.0 ODBIÓR ROBÓT  
8.l.Ogółnie zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST "Wymagania Ogólne". Odbioru robót nale ży 
dokona ć zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbio ru Robót Budowlano - 
Monta żowych, 
 
8.2.Sprawdzenie jako ści wykonanych robót 
Sprawdzenie jako ści wykonanych robót obejmuje ocen ę: 
prawidłowo ści poło żenia budowli w planie i jej rz ędnych wysoko ściowych 
• prawidłowo ści cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub j ej elementów 
• jako ści materiałów wbudowanych  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1.Ogólne wymagania dotycz ące płatno ści 
Ogólne wymagania dotycz ące płatno ści podano w ST "Wymagania ogólne". Płatno ść 
nale ży przyjmowa ć zgodnie z obmiarem i ocen ą jako ści robót, w oparciu o wyniki 
pomiarów i bada ń laboratoryjnych. Zgodnie z Dokumentacj ą nale ży wykona ć zakres 
robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.  
 
9.2. Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje: 
- roboty przygotowawcze i pomiarowe, w tym geodezyj ne ustalenie usytuowania 
obiektu i jego głównych elementów 
- zakup, dostarczenie i wbudowanie materiałów, obsa dzenie dybli, listew, 
skrzynek pod przej ścia instalacji technologicznych. 
- wykonanie projektu systemu mocowa ń 



PRZEDSIĘBIORSTWO  USŁUGOWO  BUDOWLANE „AQWA” SC 48–100 GŁUBCZYCE  UL.KR.JADWIGI 1 NIP 748 00 06 749 TEL 77 485 2179, 500253296 skoumal@wp.pl  

EDG UM GŁUBCZYCE NR 3619, PKD 74.20.A,74.87.B,74.40 .Z,22.25.Z, REGON 530579030, KONTO mBank 62 1140 20 04 0000 3202 4094 3560  

75 

- wykonanie i demonta ż szalunków, rusztowa ń, pomostów roboczych, stemplowa ń, 
- wykonanie otworów okiennych i drzwiowych, 
- spoinowanie. 
- wykonanie stalowej konstrukcji mocuj ącej rusztowania na czas pracy, 
- wykonanie niezb ędnych bada ń laboratoryjnych i pomiarów, 
- prace porz ądkowe 
 
10. Przepisy zwi ązane 
Roboty b ędą wykonywane w bezpieczny sposób, ści śle w zgodzie z Polskimi Normami 
(PN) lub odpowiednimi normami Krajów UE lub benefic jentów Programu ISPA w 
zakresie przyj ętym przez polskie ustawodawstwo. 
 
10.1 Normy 
PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobno wymiarow ych elementów z 
autoklawizowanych betonów komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze PN-79/B-
06711 Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlan ych. PN-88/B-04300 Cement. 
Metody bada ń. Oznaczenia cech fizycznych. PN-88/6731 -08 Cement , Transport i 
przechowywanie. PN-75/B-23100   Materiały do izolac ji cieplnej z włókien 
nieorganicznych. Wełna mineralna 
PN-90/B-14501   Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-8S/B-32250   Materiały budowlane. Woda do betonó w i zapraw. 
PN-EN ISO 6946: 1998 Komponenty budowlane i element y budynku. Opór cieplny i 
współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania.  
PN-ISO 4464:1994 Tolerancje w budownictwie. Zwi ązki pomi ędzy ró żnymi 
rodzajami odchyłek i tolerancji stosowanymi w wymag aniach. 
PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancja w budownictwie - Kont rola wymiarowa robót 
budowlanych. 
10.2 Inne Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Ro bót Budowlano - Monta żowych. 
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1. WST ĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem mniejszej ST s ą wymagania dotycz ące wykonania i odbioru robót 
wykończeniowych na obiektach zadania pt: Remont budynku świetlicy wiejskiej. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokumen t przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz ą prowadzenia robót przy 
wykonaniu robót wyko ńczeniowych na poszczególnych obiektach. 
 
1.4. Okre ślenia podstawowe 
Okre ślenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicz nej s ą zgodne z 
obowi ązuj ącymi odpowiednimi normami i ST zawartymi w ST "Wyma gania ogólne". 
 
1.5. Ogólne wymagania 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako ść ich wykonania oraz za zgodno ść z 
Dokumentacj ą Projektow ą, ST i obowi ązuj ącymi normami. Ponadto Wykonawca wykona 
roboty zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 
Materiały do wykonania robót przy budowie stanu wyk ończeniowego poszczególnych 
obiektów nale ży stosowa ć zgodnie z Dokumentacj ą Projektow ą, opisem technicznym i 
rysunkami. Do wykonania prac wyko ńczeniowych nale ży u żyć nast ępuj ących 
materiałów: 
- tynk cementowy, 
- tynk cementowo-wapienny, 
- siatka z tworzyw, 
- styropian PS-E-FS 20  
- kleje, 
- preparaty gruntuj ące 
-     blacha tytancynkowa. 
- sufity kasetonowe 
- gips  
- profile z blachy stalowej ocynkowanej  
- płytki i cokoliki gres 30x30, 
- glazura,  
- zaprawa klejowa, 
- masy tynkarskie akrylowe, 
- folia polietylenowa, 
- papa asfaltowa izolacyjna,  
- farba emulsyjna, 
- farba olejna, 
- drzwi wewn. drewniane płycinowe malowane – System  Porta 
- drzwi zewn. Aluminowe, profil ciepły 
- parapety z tworzyw sztucznych systemowe. 
- pianka poliuretanowa.  
 
Niewymienione materiały wg projektu. 
 
Materiały powinny by ć jak okre ślono w specyfikacji, b ądź inne, o ile zatwierdzone 
zostan ą przez Inspektora nadzoru. Podstaw ą wyboru materiałów jest dokumentacja 
projektowa. 
Wszystkie materiały i urz ądzenia przewidywane do wbudowania b ędą zgodne z 
postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inspektora nadzoru. W oznaczonym czasie 
przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotycz ące źródła 
wytwarzania materiałów oraz odpowiednie świadectwa bada ń, dokumenty dopuszczenia 
do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do z atwierdzenia przez Inspektora 
nadzoru. 
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3.SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotycz ące stosowania sprz ętu podano w ST "Wymagania ogólne". Do 
wykonania robót wyko ńczeniowych nale ży u żyć nast ępuj ącego sprz ętu: 
- mieszarka do zapraw. 
- wyci ąg budowlany towarowy. 
- spr ężarka z piaskarka do czyszczenia strumieniowo ściernego. 
- agregaty tynkarskie, 
pomocniczy sprz ęt tynkarski - rusztowania stojakowe, narz ędzia tynkarskie itp. 
Sprz ęt powinien by ć jak okre ślono w specyfikacji, b ądź inny o ile zatwierdzony 
zostanie przez Inspektora nadzoru. 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotycz ące stosowania sprz ętu podano w ST "Wymagania ogólne". Do 
transportu materiałów nale ży u żyć nast ępuj ących środków transportu: 
- Samochody skrzyniowe 
- samochody dostawcze 
Transport powinien by ć jak okre ślono w specyfikacji, b ądź inny o ile zatwierdzony 
zostanie przez Inspektora nadzoru. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH 
5.1 Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotycz ące wykonania robót podano w ST "Wymagania ogólne". 
Wykonanie robót powinno by ć jak okre ślono w specyfikacji, b ądź inne, o ile 
zatwierdzone zostanie przez Inspektora nadzoru. Tyn ki wewn ętrzne i zewn ętrzne. 
Podczas wykonywania tynków nale ży zachowa ć nast ępuj ące warunki: 
• prace wykonywa ć w temperaturze od +10 do +25° C warstw ę wierzchni ą nanosi ć 
na obrzutce z zaprawy cementowej 
• tynków nie wolno wykonywa ć ze zmarzni ętych zapraw ani dopuszcza ć do 
zamarzni ęcia świe żego tynku przed osi ągni ęciem 60% jego wytrzymało ści 28-dniowej 
• świe że tynki chroni ć nale ży przed gwałtownym wysychaniem pod wpływem 
promieni słonecznych lub wiatru 
• tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne , wykonywane w okresie 
wysokich temperatur, powinny by ć w ci ągu około tygodnia zwil żane wod ą tynki 
zewnętrzne powinny wykazywa ć odporno ść na działanie mrozu 
• dopuszczalne odchylenia powierzchni i kraw ędzi tynków zgodnie z PN-70/B-
10100. Okładziny z płytek 
Podczas wykonywania okładzin nale ży zachowa ć nast ępuj ące warunki: 
• wyrówna ć ewentualne nierówno ści podło ża. 
• układa ć płytki od pasa dolnego, przy naro żach płytki całkowite. 
• klej i zapraw ę układa ć szpachl ą żłobkowan ą, 
• płytki przesuwa ć do wła ściwego poło żenia na zaprawie, dociska ć ka żdą płytk ę 
i mi ękk ą szmatk ą oczy ści ć pozostało ści resztek zaprawy i zabrudze ń, 
• temperatura podczas robót co najmniej 15° C. Osad zenie stolarki i ślusarki. 
Podczas osadzania stolarki i ślusarki nale ży zachowa ć nast ępuj ące warunki: 
osadza ć elementy stolarki i ślusarki do pionu i poziomu, mocowa ć o ście żnice w 
odległo ści 25 mm od górnej i dolnej powierzchni otworu: odl egło ść punktów 
mocowania o ście żnic pionowych nie wi ększa ni ż 100 mm dla okien i 70 mm dla drzwi 
osadzenie ślusarki równoczesne z murowaniem lub w przygotowany ch gniazdach, 
uszczelni ć elementy stolarki i ślusarki na całym obwodzie piank ą poliuretanow ą. 
Obróbki blacharskie. 
• obróbki z blachy nie stosowa ć bezpo średnio na betonie lub zaprawie. 
• w celu zabezpieczenia obróbki, przed korozja zast osować podkład z blachy, 
arkusze blachy stalowej ł ączy ć na r ąbek pojedynczy le żący o szeroko ści 15-20 mm 
lub podwójny stoj ący o wysoko ści 20-30 mm. 
• przy szeroko ści obróbek od 30 do 80 cm wykona ć dodatkowe zamocowania do 
listwy trapezowej umieszczonej w odległo ści 30 cm od kraw ędzi, przy pomocy 
gwoździ blacharskich. 
• przy szeroko ści obróbki powy żej 80 cm wykona ć mocowanie do dwóch listew 
trapezowych. 
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5.2. DANE MATERIAŁOWE   I   WYKO ŃCZENIOWE 
 
sufity podwieszane typu systemu Rigips kasetonowe j ak w projekcie, na ruszcie 
stalowym 
 
izolacje - 
ocieplenie podłóg – styropian ekstradowany gr. 5cm.  
 
kominy wentylacyjne – systemowe, betonowe Schiedel,   
w sanitariatach - elektryczne wentylatory zał ączane automatycznie  
tynki wewn ętrzne - gładkie cementowo-wapienne kat.III – maszyn owe Kreisel 
malowanie wewn ętrzne - farbami wodorozcie ńczalnymi odpornymi na zabrudzenia łatwo 
zmywalnymi na bazie żywicy akrylowej lub lateksowe np.f-my „Beckers", "N obiles"   
matowa lub półpołyskliwa dost ępna w szerokiej gamie kolorów, ściany - w 
pastelowych kolorach sufity - farb ą akrylowa emulsyjn ą, na biało 
 
okładziny ścienne wewn ętrzne - 
- glazura - płytki ceramiczne ścienne 
- w kuchni, umywalniach, i wc, w łazienkach - na pe łn ą wysoko ść pomieszcze ń 
podłogi - wg specyfikacji pomieszcze ń 
 
płytki ceramiczne podłogowe - gres nie szkliwiony w ym. od 30x30 do 40x40 
parametry - nasi ąkliwo ść min.4% lub,0,5%, odporne na p ękni ęcia włoskowate, klasa 
odporno ści na ścieranie 5(min.4), odporne na plamy, skuteczno ść antypo ślizgowa 
R9-R10 – barwione w masie 
cokolik ceramiczny ok.10cm na ścianach w pomieszczeniach, w których nie ma 
okładzin ściennych 
- w pomieszczeniu świetlicy parkiet d ębowy i deska podłogowa – naprawa, 
cyklinowanie i lakierowanie 
stolarka okienna – istniej ąca – do zainstalowania nawietrzaki higrosterowalne  
 
stolarka drzwiowa – Systemowa Porta Drzwi zgd z zes tawieniem stolarki 
drzwi wewn ętrzne do pomieszcze ń - drewniane płytowe malowane drzwi wyposa żone w 
klamki z szyldami i wkładki z zamkami podklamkowe  
oście żnice do drzwi drewnianych - regulowane, z blachy st alowej cynkowanej 
elektrolitycznie, gr1,5mm, malowane proszkowo 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady dotycz ące kontroli jako ści robót podano w ST "Wymagania ogólne". 
6.1. Badania materiałów 
Badanie materiałów u żytych do wykonania robót zgodne z punktem 1.3 ST Ba danie to 
nast ępuje poprzez porównanie cech materiałów z wymogami Dokumentacji Projektowej 
i odpowiednich norm materiałowych z pkt. 10 ST 6.2 Kontrola jako ści wykonanych 
robót 
Kontroli nale ży dokona ć poprzez porównanie wykonanych robót z Dokumentacj ą 
Projektow ą i Warunkami technicznymi. Nale ży przeprowadzi ć nast ępuj ące badania: 
• wygl ądu zewn ętrznego i wyko ńczenia ścian, sufitów, elewacji zewn ętrznej 
• wygl ądu zewn ętrznego i wyko ńczenia posadzek z płytek, 
• wygl ądu zewn ętrznego i wyko ńczenia ścian z płytek ceramicznych 
• dopasowania okładzin w naro żach i miejscach styku z innymi elementami, 
• jednolito ści barwy powłok malarskich 
• prawidłowo ści uło żenia warstw izolacyjnych i wypełniaj ących 
• przygotowania podło ża pod tynki, kafelki, wykładziny 
• grubo ści tynku 
• ustawienia w pionie oraz wła ściwe zamontowanie stolarki 
• przyczepno ści do podło ża powłok malarskich, płytek i odporno ści na   
      wycieranie, zmywanie i zarysowanie, 
• ł ączenia obróbek blacharskich 
• jednolito ści barwy i wzoru zgodnie z Dokumentacj ą Techniczn ą 
 
7. OBMIAR ROBOT 
Ogólne zasady podano w S.T. Wymagania ogólne". Jedn ostkami obmiaru wykonanych 
robót s ą: 
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m2:    wykonania tynku, obróbek blacharskich, okład ziny schodów, posadzki z 
płytek, malowania, okładziny ścian z cegły, gruntowanie i uło żenie płytek na 
powierzchniach poziomych i ścianach, impregnacji, malowania, izolacji 
przeciwwilgociowej, termoizolacji, płytek chodnikow ych, parapetów, tynków, 
okładziny z płytek, posadzki z płytek , warstw wyró wnawczych, obróbek 
blacharskich, sufitu podwieszonego, na podstawie Do kumentacji Technicznej i 
pomiaru w terenie 
mb:parapetów,na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru w terenie  
szt.: zamontowania drzwi, okien, kratek, na podstaw ie Dokumentacji Technicznej i 
pomiaru w terenie 
kpl: monta żu okien, drzwi, na podstawie Dokumentacji Techniczn ej i pomiaru w 
terenie 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1 Ogólne zasady 
Ogólne zasady podano w S.T. Wymagania ogólne" 8.1 O dbiór robót 
Odbioru robót nale ży dokona ć zgodnie z Warunkami Technicznymi i Odbioru Robót 
Budowlano - Monta żowych oraz z ST „Wymagania ogólne" Przy odbiorze na le ży 
sprawdzi ć zgodno ść wykonania z Dokumentacja Projektow ą 
 
10. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1 .Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotycz ące płatno ści podano w ST "Wymagania ogólne".  
9.2. Płatno ści 
Zgodnie z Dokumentacj ą nale ży wykona ć zakres robót wymieniony w p. 1.3. 
niniejszej ST. Płatno ść nale ży przyjmowa ć zgodnie z obmiarem i ocen ą jako ści 
robót, w oparciu o wyniki pomiarów i bada ń laboratoryjnych. Cena jednostkowa 
wykonanych robót obejmuje: 
• roboty przygotowawcze 
• zakup materiałów i ich transport na miejsce wbudo wania, 
• monta ż i demonta ż niezb ędnych rusztowa ń 
• obrobienie przej ść instalacyjnych 
osadzenie naro żników ochronnych w naro żach ścian, o ście żach drzwiowych i 
okiennych, podokienników wewn ętrznych, itp. 
przygotowanie i monta ż konstrukcji pod sufity podwieszane,  
• impregnacja desek wykonanie projektu systemu moco wań ścianki 
• uło żenie cokolików spoinowanie ścian, płytek itp. wykonanie oku ć. zawiesi, 
zamkni ęć 
• wykonanie prób robót wyko ńczeniowych 
• wykonanie dylatacji 
• wykonanie prac piel ęgnacyjnych 
• utrzymanie odpowiedniej temperatury pomieszcze ń w okresie zimowym 
prace porz ądkowe 
 
10. PRZEPISY ZWI ĄZANE 
Roboty b ędą wykonywane w bezpieczny sposób, ści śle w zgodzie z Polskimi Normami 
(PN) lub odpowiednimi normami Krajów UF lub benefic jentów Programu ISPA w 
zakresie przyj ętym przez polskie ustawodawstwo. 
10.1 Normy 
PN-70/B-10100. Roboty tynkowe Tynki zwykłe. Wymagan ia i badania przy odbiorze PN-
75/B-10121. Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i 
badania przy odbiorze 
PN-63/B-10145. Posadzki z płytek kamionkowych (tera kotowych) klinkierowych i 
lastrykowych. Wymagania i badania techniczne przy o dbiorze 
-PN-69/B-10280. Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcie ńczalnymi 
farbami emulsyjnymi. 
PN-75/B-04270 Wykładziny podłogowe z polichlorku wi nylu. Badania. PN-91/B-10102 
Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania. PN -91 /B-10130 Prefabrykaty 
budowlane. Posadzkowe płytki lastrykowe. PN-C-81914 : 1998 Farby emulsyjne 
(dyspersyjne) do wymalowa ń wewnętrznych budynków. Minimalne wymagania techniczne. 
PN-ISO 4464:1994 Tolerancja w budownictwie. Zwi ązki pomi ędzy ró żnymi rodzajami 
odchyłek i tolerancji stosowanymi w wymaganiach. PN -ISO 3443-8:1994 Tolerancja w 
budownictwie - Kontrola wymiarowa robót budowlanych . 
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PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy  stalowej ocynkowanej i 
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbio rze.  
 
10.2 Inne Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Ro bót Budowlano - Monta żowych 
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1. Wst ęp 
1.1 Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem specyfikacji jest wykonanie wszystkich robót elektrycznych 
niezb ędnych do prawidłowego funkcjonowania budynku świetlicy. Niezale żnie od 
okre ślonego zakresu wykonawca zobowi ązany b ędzie do wykonania w ramach swojej 
oferty wszelkich czynno ści koniecznych do wła ściwego funkcjonowania, uruchomienia 
i eksploatacji urz ądze ń i instalacji b ędących przedmiotem zadania inwestycyjnego. 
 
1.2 Zakres stosowania specyfikacji 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargo wy i kontraktowy przy zleceniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt.1.3 
 
1.3 Zakres robót obj ętych specyfikacj ą 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz ą prowadzenia robót zwi ązanych 
z monta żem instalacji elektrycznych wewn ętrznych i obejmuj ą: 
 
- Przewody elektryczne układane p/t, na ścianach oraz nad sufitem podwieszanym: 
 
YDYżo 3x1,5 mm2 
YDYżo 3x2,5 mm2 
 
- Uziom z bednarki ocynkowanej 30x4mm 
 
- Oprawy o świetleniowe świetlówkowe  
 
- Monta ż aparatów i urz ądze ń wyst ępuj ących w odpowiednich projektach technicznych 
i kosztorysach. 
 
- Badanie linii kablowej N.N. 
 
- Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektryczn ego niskiego napi ęcia  
 
-     Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektr ycznego niskiego napi ęcia  
 
-     Badania i pomiary instalacji uziemiaj ącej (pierwszy pomiar) 
 
- Badania i pomiary instalacji uziemiaj ącej (ka żdy nast ępny pomiar) 
 
 
1.4 Okre ślenia ogólne 
Okre ślenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodnie z 
obowi ązuj ącymi Polskimi Normami i Przepisami Budowy Urz ądze ń 
Elektroenergetycznych" oraz definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej 
„Wymagania ogólne" 
 
1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako ść wykonania robót oraz za zgodno ść z 
obowi ązuj ącymi normami, dokumentacj ą projektow ą, Specyfikacj ą Techniczn ą i 
poleceniami Nadzoru. Ogólne wymagania podano w Spec yfikacji Technicznej.  
 
2. Materiały 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót wedł ug niniejszej specyfikacji s ą 
wszystkie materiały wymienione w dokumentacji techn icznej które winny odpowiada ć 
wymaganiom odpowiednich obowi ązuj ących norm. 
 
3. Sprz ęt 
 Wykonawca jest zobowi ązany do u żywania wył ącznie sprz ętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jako ść wykonywanych robót, zarówno w miejscu 
tych robót, jak te ż przy wykonywaniu czynno ści pomocniczych oraz w czasie 
transportu, 
załadunku i wyładunku materiałów i urz ądze ń instalowanych.  
 Sprz ęt u żywany przez wykonawc ę powinien uzyska ć akceptacj ę inspektora 
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nadzoru i kierownika budowy. 
 
4. Transport 
Wykonawca jest zobowi ązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyn ą niekorzystnie na jako ść wykonywanych robót. 
Podczas transportu przewo żone materiały i urz ądzenia przeznaczone do 
zainstalowania powinny by ć zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i układan e 
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich w ytwórc ę. 
 
5. Wykonanie robót 
 
5.1 Prace monta żowe 
 
- Wykucie wn ęk pod kable zasilaj ące 
- Wykonanie przebi ć przez ściany 
- Monta ż p/t kabli  
- Monta ż przepustów instalacyjnych 
- Monta ż p/t instalacji elektrycznych - Monta ż urz ądze ń i aparatów 
- Monta ż opraw o świetleniowych 
- Monta ż osprz ętu instalacyjnego 
- Monta ż n/t tablicy rozdzielczej głównej i pomocniczej 
- Monta ż n/t skrzynek sterowania o świetleniem 
- Monta ż n/t głównego wył ącznika pr ądu 
- Monta ż instalacji odgromowej 
 
5.2 Roboty poinstalacyjne 
 
- Zaprawienie bruzd 
- Uzupełnienie tynków 
- Szlifowanie i malowanie  
 
 Metoda wykonywania instalacji elektrycznych uzale żniona jest od warunków 
techniczno-organizacyjnych okre ślonych przez u żytkownika obiektu i inwestora, a 
zawartych w specyfikacji przetargowej. Warunki te o kre ślaj ą ogólne zasady robót, 
ich okres i terminy poszczególnych etapów. 
 
Prace wykonawcze instalacji elektrycznych prowadzon e b ędą jednoetapowo Zgodnie z 
harmonogramem zatwierdzonym przez inwestora.  
 
5.3 Poszczególne instalacje 
 
Instalacja o świetlenia podstawowego 
Zastosowano oprawy o świetlenia podstawowego zapewniaj ące wymagane nat ężenie 
oświetlenia zgodnie z obliczeniami w dokumentacji. 
 
Instalacja o świetlenia awaryjnego 
Wyst ępuje 
 
Oświetlenie kierunkowe. 
Wyst ępuje 
 
Instalacja siłowa 
Wyst ępuje 
 
Ochrona przeciwprzepi ęciowa 
W celu zabezpieczenia instalacji i urz ądze ń od przepi ęć atmosferycznych i 
ł ączeniowych w obiekcie zastosowano ochronniki przeci wprzepi ęciowe klasy B+C.  
 
Ochrona przeciwpo żarowa 
W zakresie instalacji elektroenergetycznych i nisko pr ądowych zostały zastosowane 
nast ępuj ące parametry i cechy projektowanych instalacji i ur ządze ń:  
a) wszystkie stosowane przewody, aparaty i urz ądzenia posiadaj ą atesty 
stosowalno ści w budownictwie B; przewody elektryczne posiadaj ą izolacj ę o 
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napi ęciu znamionowym 750V, kable niskiego napi ęcia - izolacj ę o napi ęciu 
znamionowym 1000V. 
b) przy wej ściu głównym, znajduje si ę główny wył ącznik pr ądu GWP umożliwiaj ący 
r ęczne wył ączenie napi ęcia zasilania w całym obiekcie. 
c) W obwodzie głównego wył ącznika pr ądu zastosowano przewody i kable wraz z 
zamocowaniem, które w systemie zasilania ochronie p rzeciwpo żarowej gwarantuj ą 
ci ągło ść działania warunkach po żaru przez czas co najmniej 120 minut. 
d) Wszystkie zastosowane wyroby i urz ądzenia słu żące ochronie przeciwpo żarowej 
będą posiada ć certyfikaty zgodno ści potwierdzaj ące ich ww. wymagane wła ściwo ści w 
zakresie ochrony przeciwpo żarowej. 
 
5.4 Zagadnienia BHP  
 
Zł ącze ochronne zamykane powinny by ć w skrzynkach. 
Jako podstawow ą ochron ę od pora żeń pr ądem elektrycznym stosuje si ę izolacj ę 
robocz ą i ochronn ą kabli, przewodów i urz ądze ń. 
Jako system dodatkowej ochrony od pora żeń pr ądem elektrycznym stosuje si ę 
samoczynne, szybkie wył ączenie zasilania realizowane za pomoc ą wył ączników 
ró żnicowo - pr ądowych o ró żnicowym pr ądzie zadziałania 30 mA.  
W tablicach b ędą wykonane osobne szyny „N" i „PE". szyny „N" nale ży montowa ć na 
izolatorach. Układ sieci - po stronie ZE -TN-C, po stronie inwestora TN-S. 
Bezpiecze ństwo przeciwpora żeniowe zapewnia równie ż system szyn i przewodów 
wyrównawczych poł ączonych z uziemieniem.  
 
8. Obmiar robót 
 
Jednostkami obmiarowymi s ą: wypust o świetleniowy, wypust na gniazdo, długo ść 
przewodów, drutów i ilo ści aparatów elektrycznych.  
 
9. Odbiór robót 
 
Roboty obj ęte niniejsz ą Specyfikacj ą podlegaj ą odbiorowi ko ńcowemu na podstawie 
wyników przeprowadzonych prób, bada ń, pomiarów i oceny wizualnej. 
 
10. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu. 
 
Odbiorom robót ulegaj ących zakryciu podlegaj ą nast ępuj ące roboty: 
 
a) przewody i kable podlegaj ące zamurowaniu b ądź zatynkowaniu, 
b) przewody i kable podlegaj ące zabudowie, 
c) elementy uziomu zakopane pod powierzchni ą gruntu. 
 
Odbioru ostatecznego nale ży dokona ć po wykonaniu prób eksploatacyjnych maj ących 
wykaza ć spełnienie zakładanych parametrów projektowych ins talacji. Termin 
przeprowadzenia prób, ich zakres i czas ich trwania  zostan ą ustalone oddzielnie. 
 
 
 
11. Wymagane dokumenty 
 
 Wykonawca zobowi ązany jest dostarczy ć nast ępuj ące dokumenty:  
 
a) projektow ą dokumentacj ę powykonawcz ą,  
b) protokoły z dokonanych bada ń i pomiarów,  
c) odbiór robót przez Rejon Energetyczny  
 
 
8. Podstawa płatno ści 
 
8.1 Ustalenia dotycz ące Podstawy Płatno ści 
      Szczegółowe ustalenia dotycz ące płatno ści zawarte b ędą, w Umowie 
 
8.2 Cena jednostki obmiarowej 
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      Płatno ść za 1 m przewodu i kabla, za 1 szt. lub komplet ins talacji 
elektrycznej nale ży  
      przyjmowa ć zgodnie z obmiarem. Cena wykonania robót obejmuje:  
 
a) roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
b) roboty towarzysz ące, 
c) transport materiałów niezb ędnych do wykonania robót, 
d) niezb ędny demonta ż istniej ących przewodów, kabli, aparatów, i urz ądze ń, 
e) monta ż docelowych przewodów, kabli, aparatów, i urz ądze ń, 
f) badania i próby pomonta żowe. 
 
 
9. Zbiór norm dotycz ących specyfikacji 
 
PN-IEC 60364-4-41:2000 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Och rona dla zapewnienia 
bezpiecze ństwa. Ochrona przeciwpora żeniowa.  
 
PN-IEC 66364-4-42:1999 
Instalacje elektryczne w budowlanych. Ochrona dla z apewnienia bezpiecze ństwa  
Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 
 
PN-IEC 60364-4-43:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Och rona dla zapewnienia 
bezpiecze ństwa. Ochrona przed pr ądem przet ężeniowym.  
 
PN-IEC 60364-4-443:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Och rona dla zapewnienia 
bezpiecze ństwa. Ochrona przed przepi ęciami. Ochrona przed przepi ęciami 
atmosferycznymi i ł ączeniowymi. 
 
PN-IEC 60364-4-45- 1999  
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Och rona dla zapewnienia 
bezpiecze ństwa. Ochrona przed spadkiem napi ęcia. 
 
PN-IEC 60364-4-47: 1999  
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Och rona zapewniaj ąca 
bezpiecze ństwo zastosowanie środków ochrony zapewniaj ących bezpiecze ństwo. Środki 
ochrony przed pora żeniem pr ądem elektrycznym 
 
PN-IEC 60364-4-473:1999  
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Och rona dla zapewnienia 
bezpiecze ństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniaj ących bezpiecze ństwo. Środki 
ochrony przed pr ądem przet ężeniowym. 
 
PN IEC 364-4-481  
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Och rona zapewniaj ąca 
bezpiecze ństwo. Dobór środków ochrony w zale żności od wpływów zewn ętrznych. Wybór 
środków ochrony przeciwpora żeniowej w zale żności od wpływów zewn ętrznych. 
 
PN-IEC 60364-4-482:1999  
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Och rona dla zapewnienia 
bezpiecze ństwa. Dobór środków ochrony w zale żności od wpływów zewn ętrznych. 
Ochrona przeciwpo żarowa 
 
PN-IEC 60364-5-51:2000  
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob ór i monta ż wyposa żenia 
elektrycznego. Postanowienia ogólne. 
 
PN-IEC 60364-5-523:  
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob ór i monta ż wyposa żenia 
elektrycznego. Oprzewodowanie. 
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PN-921E-08106   
Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy. 
 
PN-861E-05003101  
Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania o gólne. 
 
PN-IEC 61024-1: 2001  
Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogól ne 
 
PN-861E-05003:03  
Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obo strzona. 
 
PN-861E-05003104  
Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona spe cjalna odgromowa obiektów 
budowlanych. Ochrona specjalna 
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1. Wst ęp. 
1.1. Przedmiot specyfikacji. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji s ą wymagania techniczne dotycz ące wykonania i 
odbioru robót: 
- instalacji wody zimnej gospodarczej 
- instalacji ciepłej wody  
- instalacji kanalizacji sanitarnej 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji. 
Zakres specyfikacji dotyczy remontu budynku świetlicy wiejskiej. 
3. Zakres robót obj ętych specyfikacj ą. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz ą prowadzenia robót zwi ązanych 
z monta żem instalacji wod.-kan. i obejmuj ą 
- monta ż ruroci ągów  
- próba szczelno ści instalacji 
- monta ż ruroci ągów z tworzyw sztucznych PEX-c/Al/PEC-c. 
- monta ż kompensatorów z punktami stałymi na ruroci ągach z tworzyw sztucznych 
- monta ż konstrukcji wsporczej 
- płukanie i dezynfekcja ruroci ągów 
- izolacja ruroci ągów 
- wykonanie podej ść dopływowych 
- monta ż armatury, wodomierza, zaworów czerpalnych, baterii ,  
- monta ż tulei blaszanych 
- wykonanie otworów w ścianach i stropach 
- wykonanie wykopów liniowych umocnionych wypraskam i oraz zasypanie. 
- układanie ruroci ągów z PVC 
- wykonanie podej ść odpływowych do przyborów 
- monta ż czyszczaków, 
- monta ż przyborów sanitarnych  
- monta ż wpustów ściekowych. 
 
1.4. Okre ślenia podstawowe. 
Okre ślenia podane w niniejszej specyfikacji s ą zgodne odpowiednimi Polskimi 
Normami i przepisami zwi ązanymi oraz „Wymaganiami ogólnymi – specyfikacja W0 .00" 
Instalacja wodoci ągowa - układy poł ączonych przewodów, armatury i urz ądze ń 
słu żące do zaopatrzenia budynku w zimn ą i ciepł ą wod ę, spełniaj ąca wymagania 
jako ściowe okre ślone w odr ębnych przepisach. Instalacja zimnej wody rozpoczyna  
si ę bezpo średnio za zestawem wodomierzowym. Instalacja wodoci ągowa p.po ż. 
nawodniona - instalacja zasilana z wodoci ągu miejskiego za pomoc ą przył ącza 
wodoci ągowego, zainstalowana wewn ątrz budynku, w której wszystkie przewody s ą 
stale wypełnione wod ą. Z tych przewodów, za pomoc ą hydrantów p.po ż. - 25mm 
pobierana b ędzie woda do gaszenia po żaru. 
Instalacja kanalizacji sanitarnej - układ poł ączonych przewodów wraz z 
urz ądzeniami, przyborami i wpustami, odprowadzaj ący ścieki sanitarne do pierwszej 
studzienki na zewn ątrz budynku. 
Instalacja wody ciepłej i cyrkulacji - układ poł ączonych przewodów, armatury i 
urz ądze ń, zasilanych z pojemno ściowych podgrzewaczy ciepłej wody, słu żących do 
zaopatrzenia budynku w ciepł ą wod ę, spełniaj ącą wymagania jako ściowe okre ślone w 
odr ębnych przepisach. 
Temperatura robocza - obliczeniowa / projektowana /  temperatura pracy instalacji 
przewidziana w projekcie, dla zachowania zakładanej  trwało ści instalacji. 
Temperatura robocza instalacji wody zimnej wynosi +  10°C a instalacji wody 
ciepłej + 60°C. Dla przewodów z tworzyw sztucznych zale żność zakładanej trwało ści 
instalacji od ci śnienia i temperatury podano w ZAP - Zaleceniach do udzielania 
aprobat technicznych 
/p.2 WT.W.OI. 
Przyjmuje si ę j ą przy zało żeniu 30-letniego okresu eksploatacji, z uwzgl ędnieniem 
sum czasów pracy w temperaturach o okre ślonych warto ściach. 
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 1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót. 
Kierownik robót jest odpowiedzialny za wykonanie ro bót zgodnie z dokumentacj ą 
projektow ą specyfikacj ą wykonania i odbioru, Polskimi Normami, Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru oraz poleceniami n adzoru Inwestorskiego i 
Autorskiego zgodnie z art. 22, 23, 28 ustawy Prawo budowlane oraz obowi ązuj ącymi 
przepisami BHP. Rysunki warsztatowe wykonawca wykon a we własnym zakresie.  
 
2. Materiały. 
Przy wykonywaniu instalacji wod.-kan. nale ży stosowa ć wyroby budowlane, które 
zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego stosow ania w budownictwie i 
posiadaj ą certyfikat na znak bezpiecze ństwa wykazuj ący zgodno ść z PN lub wyroby 
posiadaj ące oznaczenie CE I dokonano oceny zgodno ści z normami europejskimi. 
 
2.1. Instalacje wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji. 
- Rury i kształtki ci śnieniowe z tworzyw sztucznych do przesyłania wody, 
ł ączone przez zł ączki zaciskowe, posiadaj ące aprobat ę techniczn ą COBRTI „Instal" 
oraz atest PZH. Zakres stosowania zgodnie z dokumen tacj ą techniczn ą PN-10 - dla 
instalacji wody zimnej. 
Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe stoj ące - Armatura posiadaj ąca atesty PZH. 
Wandaloodporna, z mieszaczami i czasow ą regulacj ą przepływu 
- Izolacja - przewody rozdzielcze wody zimnej. 
 
2.2. Kanalizacja sanitarna. 
- Rury i kształtki kanalizacyjne kielichowe PVC wg PN-EN 1401-1:1995r. Zakres 
stosowania zgodnie z dokumentacj ą techniczn ą. 
- Umywalki wisz ące - ceramika wg PN-791B-12634,PN-EN32:2000 konstru kcja 
mocuj ąca systemowa, 
- Miski ust ępowe mocowane do podłogi z odpływem nad podłog ą ceramika wg PN-EN 
36:2000 
- Pisuary ceramika PN-81IB-12632  
- Wpusty podłogowe Dn 50, Dn100 z syfonem ze stali nierdzewnej wg PN- EN1253-1 
 
3.Sprz ęt 
Wszystkie narz ędzia elektryczne i inne powinny by ć sprawne i posiada ć odpowiednie 
zabezpieczenia zgodnie z przepisami BHP. 
 
4. Transport 
4.1. Transport elementów ceramicznych. 
Wyroby pakowane w pudła lub klatki i wyroby luzem n ale ży układa ć warstwami w 
środkach transportu w sposób zabezpieczaj ący przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 
w czasie przewozu. W przypadkach wyrobów przewo żonych luzem ściany i podłog ę 
wyło żyć warstw ą wełny drzewnej lub słomy. 
Jednostki ładunkowe na paletach powinny by ć ustawione ści śle obok siebie, a 
ewentualne luzy wypełnione. W przypadkach przewozu ró żnych wyrobów nale ży 
umie ści ć schemat załadowania poszczególnych rodzajów. 
 
4.2. Transport elementów rurowych. 
Elementy te nale ży transportowa ć w fabrycznych opakowaniach zgodnie z instrukcj ą 
transportu poszczególnych producentów tak, aby nie uległy uszkodzeniu i 
zniszczeniu. 
 
5. Wykonanie robót. 
Ogólne wymagania dotycz ące wykonania robót podano w „Wymaganiach ogólnych -
specyfikacj a WO.OO."Wszystkie elementy instalacji i wod-kan i c.w.u. nale ży 
wykona ć zgodnie z projektem budowlano wykonawczym zatwierd zonym przez Inwestora, 
warunkami technicznymi wykonania i odbioru, obowi ązuj ącymi przepisami BHP, 
warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada ć budynki i ich usytuowanie. 
 
6. Kontrola jako ści robót. 
Ogólne zasady kontroli jako ści robót podano w „Warunkach ogólnych – specyfikacj a 
W0.00". 
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6.1. Materiały. 
Badanie materiałów u żytych do wykonania robót poprzez porównanie cech ma teriałów 
z wymogami dokumentacji projektowej i odpowiednich norm materiałowych. 
 
6.2. Kontrola jako ści wykonywanych robót. 
Kontroli jako ści wykonywanych robót nale ży dokona ć poprzez porównanie wykonania 
robót z dokumentacj ą projektow ą oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru. 
Kontroli podlega szczelno ść instalacji wody zimnej, wody ciepłej oraz kanaliza cji 
sanitarnej. 
Realizacja kontroli jako ści na budowie powinna odbywa ć si ę w postaci kontroli 
bie żącej lub odbioru, który powinien by ć dokonywany komisyjnie, z obowi ązkiem 
sporz ądzenia protokołu i wniesienia odpowiedniego zapisu w dzienniku budowy. 
 
7. Odbiór robót. 
Odbioru robót nale ży dokona ć zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót". Przy odbiorze powinny by ć dostarczone: 
- dokumentacja techniczna z naniesionymi zmianami i  uzupełnieniami - dziennik 
budowy 
- dokumenty uzasadniaj ące uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie 
prowadzenia robót 
- protokoły odbioru robót 
- protokoły prób szczelno ści 
- protokoły bada ń wody, płuka ń, dezynfekcji  
- karty gwarancyjne. 
 
8. Obmiar robót. 
Zasady przedmiarowania: przedmiarowanie robót nale ży przeprowadzi ć zgodnie z 
zało żeniami ogólnymi zawartymi w Katalogach przyj ętych w przedmiarze robót, 
odpowiednich bran ż, ze szczególnym uwzgl ędnieniem zasad podanych w Warunkach 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlano- m onta żowych i postanowie ń 
technicznych norm jako ściowych PN, BN, ZN wymienionych w zało żeniach 
szczegółowych przywołanych katalogów. 
Ogólne zasady obmiaru robót powinny uwzgl ędnia ć zało żenia ogólne zawarte w 
Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR) z zachowaniem zasad obmiarowania 
poszczególnych bran ż przywołanych w zało żeniach szczegółowych KNR i ze zwróceniem 
uwagi na warunki specjalne wyszczególnione osobno w  ww. KNR dla wybranych robót i 
elementów robót. Jednostki obmiarowe: nale ży stosowa ć ogólnie przyj ęte w 
kosztorysowaniu jednostki wyspecyfikowane w formie tabelarycznej w cz ęści ogólnej 
opisuj ącej zakres i układ katalogów KNR odpowiednich bran ż. Wyszczególnienie 
robót obj ętych jednostk ą przedmiarowo-obmiarow ą powinno by ć zgodne z kolejno ści ą 
technologiczn ą wykonywania robót, podawa ć ilo ść robót w ustalonych jednostkach 
przedmiarowych, wskazywa ć podstawy wyceny - tabele, kolumny KNR odpowiednich  
bran ż dla ustalenia szczegółowego opisu robót lub te ż zawiera ć wprost szczegółowy 
opis obejmuj ący wyszczególnienie i opis czynno ści składowych, zwłaszcza w 
przypadku stosowania odmiennych technologii wykonan ia ni ż te przywołane w 
katalogach lub gdy technologia wykonania robót okre ślana jest odr ębnie przez 
producentów lub dostawców np. urz ądze ń, maszyn, materiałów czy komponentów. 
 
9. Podstawa płatno ści. 
Przyjmuje si ę, że podstaw ą płatno ści jest cena jednostkowa skalkulowana przez 
wykonawc ę za jednostk ę obmiarow ą i ustalona dla danej pozycji kosztorysowej na 
podstawie dost ępnych katalogów: Katalog Nakładów Rzeczowych (KNR),  Kosztorysowych 
Norm Nakładów Rzeczowych (KNNR), Katalogów Norm Pra cy (KNP) 
lub te ż udokumentowanych kalkulacji własnych wykonawcy. 
Ustala si ę, że za cen ę jednostkow ą przyjmuje si ę cen ę wykonania danej roboty 
obejmuj ącą koszty wynikaj ące z nakładów bezpo średnich odpowiednich katalogów dla 
nast ępuj ących składników: R (robocizna), M (materiały z kosz tami zakupu), S 
(sprz ęt technologiczny niezb ędny dla wykonania robót) oraz narzutów Kp (kosztów 
pośrednich), Z (zysku kalkulacyjnego). 
Cena jednostkowa powinna obejmowa ć całokształt kosztów zwi ązanych z wykonaniem 
robót opisanych dan ą pozycj ą kosztorysow ą, w szczególno ści z uwzgl ędnieniem 
wszelkich kosztów dodatkowych nie wyspecyfikowanych  w odno śnych katalogach a 
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koniecznych dla poniesienia z punktu widzenia techn ologii realizacji robót. 
 
10. Przepisy zwi ązane. 
1. Prawo budowlane z pó źniejszymi zmianami. 
2. Warunki techniczne jakim powinny odpowiada ć budynki i ich usytuowanie . . 
3. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacj i wodoci ągowej i 
kanalizacyjnej 
COBTRI Instal. 
4. PN-8118-10700. 00, PN-81/B-10700. 02, PN-81IB-10 700.04 Wewn ętrzne 
instalacje wodoci ągowe. Wymagania w projektowaniu i odbiorze. 
5. PN-921B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagani a w projektowaniu i 
odbiorze. 
6. PN-881C-89206 Rury wywiewne z PVC. 
 
7. PN-711B-10420 Urz ądzenia ciepłej wody w budynku. 
8. PN-B-10720:1998 Zabudowa wodomierzy 
9. PN-H-74200:1996 Rury stalowe ze szwem. 
10. Zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem wody u żytkowej. 
11. Pr. EN -12503-3 Ochrona materiałów metalowych p rzed korozj ą. 
12. PN-761M-75001 Armatura sieci domowej. 
13. PN-EN 1401-1:1995 Systemy kanalizacji z PVC-U. Wymagania. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


