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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
 

OST – Nr 1/B 
 

OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA, BEZPIECZEŃSTWA, 
 OCHRONY, KONTROLI I ODBIORU 

 
 
1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ogólne (STO ) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z budową boisk sportowych typu ORLIK 2012 wraz z 
budynkiem zaplecza, ogrodzeniem i oświetleniem, instalacjami wewnętrznymi oraz sieciami 
zewnętrznymi i przyłączami, w ramach realizacji zadania p.n.: 
 
„Budowa kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół Publicznych w Klimkówce w ramach 
realizacji programu ,,Moje Boisko – Orlik 2012”, Klimkówka Gm. Rymanów  
 
1.2.  Zakres stosowania ST 
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
robót zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych jak w  r.1.1 
 
1.3.  Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST) dla robót j.n. 
 
1. roboty ziemne – ukształtowanie terenu 
 
2. budynek zaplecza sanitarnego 

- roboty rozbiórkowe 
- roboty ziemne 
- roboty żelbetowe 
- roboty murowe 
- dach – pokrycie 
- roboty wykończeniowe: stolarka, ślusarka, tynki i okładziny, malowanie, posadzki 
- elewacja 
- instalacja wewn. wod-kan 
- instalacja c.o. 
- instalacja elektryczna 

 
3. boisko do piłki nożnej 

- roboty ziemne 
- podbudowa 
- nawierzchnia 
 

4. boisko do koszykówki i siatkówki 
- roboty ziemne 
- podbudowa 
- nawierzchnia 
 

5. wyposażenie boisk 
 
6. ogrodzenie 
 
7. drogi i chodniki 

- roboty ziemne 
- podbudowa 
- nawierzchnia i obrzeża 
- odwodnienie 

 
8. sieci zewnętrzne 
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- kanalizacja sanitarna 
- kanalizacja deszczowa 
- przebudowa sieci wodociągowej 
 

9. przyłącza sanitarne 
- kanalizacja sanitarna 
- kanalizacja deszczowa 

 
10. odwodnienie boisk 

- drenaż 
- kanalizacja deszczowa 
 

11. oświetlenie boisk 
-roboty ziemne 
- fundamenty 
- montaż słupów 
- lampy i linie zasilające 

 
1.4. Określenia podstawowe ilekroć w ST jest mowa o: 
 

1.4.1. obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 
 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
c) obiekt małej architektury; 
 
1.4.2. budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym – należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo 
budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb 
mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie 
nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o 
powierzchni całkowitej nie przekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. 
 
1.4.4. budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem 
architektury, jak: lotniska, drogi, linie      kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno 
stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle 
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje 
przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje 
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci 
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń 
technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i 
urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość 
użytkową. 
 
1.4.5. obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 
 

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, 
śmietniki. 
 
1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony 
do 
czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do 
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, 
jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i 
powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.  
 
1.4.7. budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a 
także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
 
1.4.8. robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
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1.4.9. remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej 
konserwacji. 
 
 
 

1.4.10. urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 
obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, 
jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także 
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 
 
1.4.11. terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
 
 
1.4.12. dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 
potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w 
przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu. 
 
 
1.4.13. dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi. 
 
 
 
1.4.14. terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach 
prawa geodezyjnego i kartograficznego: 
 

a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych 
podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz 
Ministrowi Spraw Zagranicznych, 
b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 
 
1.4.15. aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
 
1.4.16. wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób 
trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw 
wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 
 
 
1.4.17. drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, 
przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, 
przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 
 
 
1.4.18. dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
 
 
1.4.19. kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 
odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
 
 
1.4.20. grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 
określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika 
Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. Zm.). 
 
1.4.21. inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 
techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje 
techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. 
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości 
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wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, 
badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 
 
.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.  
 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i 
współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik 
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy 
spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru 
końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na 
własny koszt. 
 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, 
zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 
dokumentację projektową: 
dostarczoną przez Zamawiającego i sporządzoną przez Wykonawcę. 
 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności 
w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w 
„Ogólnych warunkach umowy”. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 
poprawek. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 
wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i 
SST. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy 
dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub SST i 
mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione 
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu 
aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w 
tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 
cenę umowną. 
 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 
.Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: utrzymywać 
teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, podejmować wszelkie konieczne kroki mające na 
celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 
budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a 
wynikających ze skażenia, hałasu 
lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
- środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
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- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru.  
 
1.5.6.Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, 
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.  
 
1.5.7.Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod 
jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i 
zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane 
przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych 
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
1.5.8.Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co 
do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie 
będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca 
będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami 
Inspektora nadzoru. 
 
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpie ratoriu i 
higieny pracy. 
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.  
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.  
 
1.5.10.Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.  
 
1.5.11.Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, póz. 401). 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w 
sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
 

2. MATERIAŁY 
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych 
oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia 
ciągłych badań określonych w SST w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 
dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. 
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Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, 
aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 
 
2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i 
jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem 
eksploatacji złoża. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 
Inspektorowi Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek złoża. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe 
warunków umowy stanowią inaczej. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane, z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 
danym obszarze. 
 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w 
którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i 
były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.  
 
 

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

4. TRANSPORT 
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4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w 
umowie. 
 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót 
określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu 
robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny 
koszt. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a 
także w normach i wytycznych. 
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z 
tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji     ponosi Wykonawca.  
 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót 
zgodnie z dokumentacją projektową, SST. Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, organizację ruchu na 

budowie wraz z oznakowaniem robót, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wykaz zespołów 
roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i 
terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także 
wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i 
formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru. 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne. 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 
lepiszczy, kruszyw itp., 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów robót. 

 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
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Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i SST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, 
gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w 
celu ich inspekcji. 
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia labo  ratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych, jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 
ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 
materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 
Wykonawca. 
 
6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie 
Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w 
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora 
nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w 
sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
 
6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, 
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów 
lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub 
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji Inspektora nadzoru. 
 
6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki 
badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez 
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli 
zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, 
na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor 
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych 
lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
 Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność 

z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. 
U. 99/98), 
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2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną, w 
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją 
określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 

3. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
Dokumenty budowy 
6.8.1. Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku 
budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.  
 
6.8.2. Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 
Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.  
 
6.8.3. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące dokumenty: 
- pozwolenie na budowę, 
- protokoły przekazania terenu budowy, 
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- operaty geodezyjne, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Dotyczy wynagrodzenia obmiarowego. Przy wynagrodzeniu ryczałtowym nie będzie dokonywany 
obmiar robót. 
 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1.Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiorowi częściowemu, 
- odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
- odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 
9.1. Ustalenia ogólne 
Zgodnie z warunkami umowy 
 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Ustawy i rozporządzenia 
 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami). 
 
Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555). 
 
Rozporządzenie MGPiB z 14.12.1994r (Dz.U Nr 10 z 1995 r.) w sprawie warunków technicznych jakim 
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powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
 
Rozporządzenie MGPiB z 21.02.1995r (Dz.U Nr 25 z 1995r) w sprawie rodzaju i zakresu opracowań 
geodezyjno – kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie 
 
Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z 
późniejszymi zmianami). 
 
Warunki Ogólne i Szczegółowe Przetargu 
 
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi 
zmianami). 
 
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo Zamówień Publicznych Dz.U. Nr 19, poz. 177 
 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r – o wyrobach budowlanych Dz.U. Nr 92 poz.881 
 
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r – o ochronie p.poż –jedn.tekst Dz.U.Nr 147 z 2002 poz. 1229 
 
Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. – o dozorze technicznym Dz.U.Nr 122, poz.1321 z póz. Zmianami. 
 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska, Dz.U. Nr 62, poz. 627 z póz. Zmian. 
 
Rozporządzenie  Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy(Dz.U. nr 169, poz.1650) 
 
Rozporz. Min. Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r (Dz.U. Nr 47 poz.401) w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
Rozporz. Min. Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. Dz.U. Nr 209, poz.1779 w sprawie systemów 
oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE 
 
Rozporz. Min. Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. Dz.U. Nr 209, poz.1780 w sprawie określenia 
polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, 
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany. 
 
Rozporz. Min. Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. Dz.U. Nr 120, poz.1126 w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
Rozporz. Min. Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. Dz.U. Nr 202, poz.2072 w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 
 
Rozporz. Min. Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. Dz.U. Nr 198 poz.2041 w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.  
 
Rozporz. Ministra Infrastruktury z dn. 27 sierpnia 2004 r. Zmieniające rozporządzenie w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 198, poz. 2042). 
 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
 
- Warunki Techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II III, IV, V)   
Arkady, Warszawa 1989-1990 
 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 
Warszawa 2003 r 
- Certyfikaty i aprobaty techniczne 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE Nr. - 2/B  

1. SST Nr 2/B – zaplecze sanitarne 

- 2/B.01.01. – CPV – 45262210-6 – Roboty ziemne, żelbetowe  str.   13   -   15 

- 2/B.02.01. – CPV – 45262500-6 – Konstrukcje murowe  str.   16   -   19 

- 2/B.03.01. – CPV – 45261210-9 – Pokrycia dachowe   str.   20   -   23 

- 2/B.04.01. – CPV - 454000000-1- wewn. roboty wykończeniowe str.   24   -   26 

- 2/B.05.01. – CPV – 45422100-2 – Stolarka drewniana, ślusarka str.   27   -   28 

- 2/B.06.01. – CPV - 45443000-4 - Ocieplenie ścian zewnętrznych  str.   29   -   31 

2. SST Nr 3/S – Instalacje budowlane 

- 1/S.01.01. – CPV – 45332000-3 – Instalacje wod-kan. c.o.  str.   32   -   37 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

Nr – 2/B.01.01. 
 

ROBOTY ZIEMNE, FUNDAMENTY ŻELBETOWE 
 

 

CPV 45262210-6   roboty ziemne 
 

1. WSTĘP: 
1.1. Przedmiot i zakres stosowania ST: 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót ziemnych związanych z wykonaniem żelbetowych ław fundamentowych zadania p.n.: 
 
 „Budowa kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół Publicznych w Klimkówce w 
ramach realizacji programu ,,Moje Boisko – Orlik 2012”, Klimkówka Gm.Rymanów  
 

- wykonanie wykopu pod ławy fundamentowe, 
- ułożenie podsypki pod ławy fundamentowe z pospółki gr.30 cm, 
- zabezpieczenie skarp wykopu. 
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1. 
 

1.2. Ogólne wymagania dotyczące robót: 
Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z przekazaną wykonawcy dokumentacją wg 
geodezyjnego wytyczenia. Teren należy ogrodzić i oznakować. 
Wykonawca robót odpowiedzialny jest za wykonanie robót ziemnych przewidzianych 
Projektem budowlanym z zachowaniem warunków BHP i obowiązującymi przepisami. 
 

2. MATERIAŁY: 
Materiały do wykonania robót ziemnych stosować wg potrzeb. 
 

3. SPRZĘT: 
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w 
Projekcie Organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę. 
 

4. TRANSPORT; 
 

1.5.1. Nadmiar ziemi należy wywieźć poza teren budowy samochodami samowyładowczymi. 
1.5.2. Drogi, po których prowadzona będzie wywózka gruzu należy na bieżąco 
czyścić w sposób umożliwiający bezpieczne korzystanie innym użytkownikom. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT: 
Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót zgodnie z projektem budowlanym -
wykonawczym - opis techniczny i rysunki. 
Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z normą BN-83/8836-02 i PN-68/B-06050 i BN-
72/8932-01/22. 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych należy: 

- zapoznać się z planem sytuacyjno - wysokościowym i naniesionymi na nim konturami i 
wymiarami istniejących i projektowanych obiektów, 
- przygotować i oczyścić teren poprzez: usunięcie gruzu i kamieni, wycinkę drzew i 
krzewów, wykonanie robót rozbiórkowych istniejących obiektów lub ich resztek, usunięcie 
ogrodzeń itp.; osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na którym roboty ziemne będą 
wykonywane. 

 

6. ODBIÓR ROBÓT: 
Odbioru robót ziemnych należy dokonać zgodnie z PN-68/B-06050. 
Odbiorowi podlega ilość i jakość wykonanego obsypania fundamentów. Odbiorowi podlega 
jakość plantowania, wykonania zasypki i formowania nasypów. 
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2. ROBOTY ŻELBETOWE: 
 

2.1. Przedmiot i zakres stosowania ST: 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem żelbetowych ław fundamentowych budynku zaplecza sportowego 
typu Orlik 2012, wykonanie płyty żelbetowej stropodachu oraz żelbetowych stóp fundamentowych 
stalowych słupów oświetleniowych wys. 12,0 m dla Zespołu Boisk Sportowych w Krośnie, a 
mianowicie: 
- wykonanie żelbetowych ław fundamentowych, 
- wykonanie żelbetowej płyty stropodachu, 
- wykonanie żelbetowych stóp fundamentowych w gotowym wykopie, 
- izolacja ław fundamentowych. 
-  
2.2. Ogólne wymagania dotyczące robót: 
Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość wykonania oraz za zgodność z Projektem 
budowlanym - wykonawczym, ST i obowiązującymi przepisami. 
 

2.3. MATERIAŁY: 
Materiały do wykonania robót stosować zgodnie z Projektem budowlanym - wykonawczym - 
opis techniczny i rysunki; 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót wg zasad niniejszej ST są: 
- mieszanka betonowa B20; 
- zaprawa cementowo-wapienna M12, 
- roztwór asfaltowy do gruntowania, 
- roztwór asfaltowy do izolacji, 
- mikrozaprawa uszczelniająca Superflex D 1, 
- emulsja anionowa, 
- płyty ze styropianu EPS 200-036 gr.12 cm. 
 

 

2.4. SPRZĘT: 
Do wykonania robót betonowych należy stosować sprzęt odpowiedni do tego rodzaju robót . 
- betoniarka do produkcji mieszanek betonowych, 
- wibratory pogrążane, 
- zacieraczki do betonu, 

- agregat strumieniowo - pompowy do odpowietrzania i odprowadzania nadmiaru wody 
ze świeżo ułożonej mieszanki betonowej, 
- deskowanie inwentaryzowane z drewna lub deskowania z częściowym użyciem 
materiałów drewnopochodnych, 

- ciesielnia polowa do przygotowania i uzupełnienia deskowań i stemplowań, 
- wciągarka ręczna lub elektryczna, 
- maszyny do obróbki stali zbrojeniowej: (prościarka, nożyce i giętarka), 
- żuraw samochodowy o udźwigu do 10 t. 
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym 
w Projekcie Organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę. 
 

2.5. TRANSPORT; 
Do transportu materiałów stosowanych do wykonania robót betonowych należy użyć 
następujących środków transportu: 
- samochodowa mieszarka do transportu mieszanki betonowej, 
- pompa do betonu na samochodzie, 
- środek transportowy z przyczepą, 
- samochód skrzyniowy. 
 

2.6. WYKONANIE ROBÓT: 
Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót zgodnie z projektem budowlanym - 
wykonawczym - opis techniczny i rysunki. 
 
2.6.1. Przygotowanie i montaż zbrojenia: 

Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom PN-
91/S-10042, a klasy i gatunki stali winny być zgodne z rysunkami roboczymi i 
odpowiadać klasom betonu. 
Gięcie prętów należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną i normą PN-91/S-
10042  
Skład mieszanek betonowych; 
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Skład mieszanek betonowych opracuje Wykonawca na podstawie wyników badań 
materiałów, ogólnie stosowanych metod projektowania składu betonu oraz 
laboratoryjnych badań próbek. Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony 
zgodnie z normą PN-88/B-06250. 

2.6.3. Warunki atmosferyczne podczas betonowania: 
Betonowanie nie powinno być wykonywane w temperaturach niższych niż -5

0
C i nie 

wyższych niż 30
0
C. 

2.6.4. Przygotowanie do betonowania: 
Przed betonowaniem należy osadzić i wyregulować wszystkie elementy kotwione w 
betonie. Deskowanie należy oczyścić lub powlec formę stalową środkiem adhezyjnym 
należy stosować wkładki dystansowe zapewniające właściwą grubość otuliny prętów 
zbrojeniowych. 

2.6.5. Rozbiórka szalunków i deskowania: 
Całkowita rozbiórka deskowań i stemplowań może nastąpić po ustaleniu rzeczywistej 
wytrzymałości betonu. 
 

2.7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT: 
Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z 
Projektem budowlanym - wykonawczym i specyfikacją Techniczną. Kontroli jakości podlega 
wykonanie: 

- szalunków, 
- zbrojenia, 
- osadzenia elementów stalowych, 
- sposób ułożenia płyt kanałowych na elementach żelbetowych, 
- betonowanie, 
- zagęszczenie betonu, 
- wykonanie izolacji, 
- robót zanikających i ulegających zakryciu. 

 

2.8.   ODBIÓR ROBÓT: 
Odbioru robót należy dokonać z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlano - Montażowych; 
Sprawdzenie jakości wykonanych robót polega na: 

- prawidłowość ułożenia betonu w planie, 
- prawidłowość cech geometrycznych wykonanych konstrukcji,jakość betonu pod 
względem jego zagęszczenia, marki, jednolitości struktury, widocznych wad i uszkodzeń 
(rysy, raki - łączna ilość rys i raków nie powinna być większa niż 1% całkowitej powierzchni 
danego elementu). Stwierdzone raki winny być zaprawione zaprawą cementową 
- prawidłowość ułożenia zbrojenia. 
- Jakość wykonania izolacji. 

 

2.9.PRZEPISY ZWIĄZANE: 
PN85/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia  
PN-88/B-30000 Cement portlandzki 
PN-88/B-06250 Beton konstrukcyjny PN-89/B- 30016 Cementy specjalne  
PN-70/8933-03 Podbudowa z chudego betonu 
PN- PN-88/B-06250 Beton zwykły PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu;  
79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych  
PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 
PN-82/B-02000 Obciążenia budowli PN-82/B-02001 Obciążenia stałe 
PN-82/B-02003 Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe 
PN-82/B-02004 Obciążenia pojazdami 
PN-82/B-02010 Obciążenie śniegiem 
PN-77/B-02011 Obciążenie wiatrem 
PN-86/B-02014 Obciążenie gruntem 
PN-86/B-02015 Obciążenie temperaturą 
PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne 
PN-76/B-03001 Konstrukcje i podłoża budowli 
PN-81/B-03020 Posadowienie bezpośrednie budowli  
PN-02/B- 03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone 
PN 71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatów żelbetowych 

 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 
Nr - 2/B.02.01.  

 
KONSTRUKCJE MUROWE 

 
CPV 45262500-6 
 
 

1. WSTĘP: 
 

1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru konstrukcji murowych związanych z realizacja zadania p.n.: 
 
„Budowa kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół Publicznych w Klimkówce w ramach 
realizacji programu ,,Moje Boisko - Orlik 2012”. Klimkówka gm. Rymanów  
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie wszystkich ścian murowanych. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, 
wykonawstwem i wykończeniem murów, wykonywanych na miejscu. 
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót:  
- wykonanie ścian nowoprojektowanych, 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i 
Ogólną Specyfikacją Techniczną. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem ścian murowanych oraz 
wszystkie roboty pomocnicze. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem 
wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie 
jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
 
 

2. MATERIAŁY 

 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej. 
 
2.2. Wymagania szczegółowe 
 
2.2.4. Bloczki z betonu komórkowego  
- wymiary: 59x24x24 cm, 59x24x 12 cm, 59x24x6 cm 
- wytrzymałości na ściskanie 15MPa i 10MPa, 
- beton komórkowy do produkcji bloczków wg PN-80/B-06258. Bloczki należy chronić przed 
zawilgoceniem. 
-  
 

2.2.5. Zaprawa cementowo-wapienna 
- stosować zaprawę o wytrzymałości Rz=5,0MPa, 
- przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie, 
- zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie 

po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin, 
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- do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub 
popiołów lotnych 25 i  35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 
dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci 
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną 
masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy 
dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
 
2.2.6. Woda zarobowa do zaprawy 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 
 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca 
powinien dysponować środkami transportu do przewozu materiałów oraz drobnym sprzętem do 
wykonania robót objętych niniejszą ST. Wykonawca powinien dysponować następujących sprzętem: 
- środkami transportu do przewozu materiałów, 
- betoniarkami do przygotowania zapraw, 
- rusztowaniem do murowania na wysokości, 
- żurawiem do transportu pionowego materiałów, 
- sprzętem pomocniczym. 
 
 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Materiały można 
przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed uszkodzeniami 
mechanicznymi i szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych.  
 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
5.1.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
5.1.2. Przed przystąpieniem do wykonania robót należy wytrasować położenie ścian. 
5.1.3. W okresie zimowym roboty murowe zewnętrzne można prowadzić normalnymi sposobami 
wyłącznie do temperatury 0°C. Przy spadku temperatury poniżej 0°C stosuje się specjalne metody 
murowania. 
5.1.4. Elementy murowe powinny być wolne od zanieczyszczeń i kurzu. 
5.1.5. Mury należy układać warstwami, z przestrzeganiem prawideł wiązania, grubości spoin oraz z 
zachowaniem pionu i poziomu. 
5.1.6. Mury powinny być wznoszone możliwie równomiernie na całej długości. Przy murach 
wznoszonych niejednocześnie należy zostawiać strzępia zazębione końcowe. 
5.1.7. Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do 
pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów. 
5.1.8. W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. 
5.1.9. Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów 
wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. 
 

5.1.10. Bloczki układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 
5.1.11. Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 
5.1.12. W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy 
murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. 
przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan 
techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw bloczków i uszkodzonej zaprawy. 
 
5.2. Mury z betonu komórkowego  
Grubość spoin: 
- poziomych 15mm, 
- pionowych 10mm, 
- tolerancja ±3mm. 
Mury wykonywać z bloczków tej samej odmiany oraz na zaprawie o jednakowej marce.   
Dopuszczalna odchyłka dla wznoszonego muru wynosi ± 10mm. 
W ścianach nie wolno wykonywać bruzd, przebić i wnęk z wyjątkiem bruzd skrobanych i przebić 
rozwiercanych dla przewodów instalacyjnych. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Bieżąca kontrola 
obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz sprawdzenie 
zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z 
wymogami prawa. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:  
- dostaw materiałów, 

- kontrolę prawidłowości wykonania robót (geometrii i technologii), 
- grubość muru, 
- wymiary otworów okiennych i drzwiowych, 
- pionowość powierzchni i krawędzi, 
- poziomość warstw bloczków, 
- grubość spoin i ich wypełnienie, 
- zgodność użycia materiałów z wymaganiami projektu, 
- ocenę estetyki wykonanych robót. 6.2. Zaprawy 

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

7. OBMIAR ROBÓT 

 
5.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Podstawą 
dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest 
załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. Odbiór robót murowych powinien się odbyć 
przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. 
Wszystkie roboty objęte podlegają zasadom odbioru robót zanikających. Podstawę do odbioru robót 
murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

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

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

8. ODBIORY ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
7.2. Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych. 

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

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Podstawą płatności 
są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawcę przedmiarze 
robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie. Ceny jednostkowe obejmują: 

- dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy, 
- wytyczenie ścian, 
- przygotowanie zaprawy, 
- transport materiałów na placu budowy w pionie i w poziomie, 
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- wykonanie ścian, naroży, 
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań, 
- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów. 

 

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 
- PN-80/B-06259 Beton komórkowy. 
- PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego 
użytku. 
- PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
- PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
- PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku. 
- PN-97/B-30003 Cement murarski 15. 
- PN-86/B-30020 Wapno. 
- PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
- PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
- PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo- wapienne. 
- PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe. 
- PN-B-30020 Wapno budowlane. Wymagania. 
- PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 
- PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

Nr - 2/B.03.01. 
 

ROBOTY POKRYWCZE 
 
CPV -45261210-9 
 

1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru pokryć dachowych z papy termozgrzewalnej wraz z obróbkami blacharskimi na budynku 
zaplecza realizowanego w ramach zadania p. n.: 
 
„Budowa kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół Publicznych w Klimkówce w 
ramach realizacji programu ,,Moje Boisko - Orlik 2012”. Klimkówka Gm. Rymanów 
 

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

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi i elementami wystającymi ponad 
dach budynku tzn.: 
1.3.1. Pokrycie dachu na gotowym podłożu – papa termozgrzewalna 
1.3.2. Wykonanie niezbędnych obróbek blacharskich 
1.3.3. Wykonanie elementów odwodnienia dachu 
1.3.4.  

 

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

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

 

2. MATERIAŁY 
 

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

2.2. Papy termozgrzewalne na osnowie z włókniny poliestrowej nawierzchniowa i podkładowa -
wymagania: 

 
2.2.1. Papa podkładowa termozgrzewalna gr.4 mm  

Opis wyrobu: 
Papa asfaltowa zgrzewalna, podkładowa, na osnowie z włókniny poliestrowej. Ostateczny wariant 
materiałowy do wyboru przez inwestora oraz projektanta przystosowującego projekt do warunków 
miejscowych. Przy wyborze rozwiązań należy przestrzegać prawa budowlanego, praw pokrewnych 
i szczególnych oraz kierować się wiedzą techniczną. 
 

2.2.2. Papa nawierzchniowa – termozgrzewalna gr. 5,2 mm 
Opis wyrobu : 
Papa termozgrzewalna nawierzchniowa o gr. 5,2 mm. Ostateczny wariant materiałowy do wyboru 
przez inwestora oraz projektanta przystosowującego projekt do warunków miejscowych. Przy 
wyborze rozwiązań należy przestrzegać prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczególnych 
oraz kierować się wiedzą techniczną. 
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2.3. Blacha stalowa ocynkowana powlekana wg PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998 

3. SPRZĘT 
 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
 

4. TRANSPORT 
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STO „Wymagania ogólne" pkt 4 
 
4.2. Transport materiałów: 
Materiały wiążące powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany 
w normach polskich. 
Pakowanie, przechowywanie i transport pap: 

- rolki papy powinny być po środku owinięte paskiem papieru szerokości co najmniej 20 cm i 
związane drutem lub sznurkiem grubości co najmniej 0,5 mm; 

- na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi określonymi w 
normie 
PN-89/B-27617; 

- rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed zawilgoceniem 
i działaniem promieni słonecznych i w odległości co najmniej 120 cm od grzejników; 

- rolki papy należy układać w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojącej, w jednej warstwie. Odległość 
między warstwami - 80 cm. 

 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne dla podłoży 
Podłoża pod pokrycia z papy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-80/B-10240, w 
przypadku zaś podłoży nie ujętych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach 
technicznych. 
Powierzchnia podłoża powinna być równa, prześwit pomiędzy powierzchnią podłoża a łatą 
kontrolną o długości 2 m nie może być większy niż 5 mm. Krawędzie, naroża oraz styki podłoża 
z pionowymi płaszczyznami elementów ponad dachowych należy zaokrąglić łukiem o promieniu 
nie mniejszym niż 3 cm lub złagodzić za pomocą odkosu albo listwy o przekroju trójkątnym.  
Papę termozgrzewalną należy układać w temperaturze powyżej 6°C. Optymalna temperatura to 
20°C - 25°C. Papy termozgrzewalnej nie należy układać podczas opadów atmosferycznych 
oraz silnych wiatrów. Pod papę powinno być wykonane pełne poszycie, zabezpieczone 
asfaltową papą podkładową (najlepiej na osnowie z welonu szklanego- P/64/1200). Papę 
należy układać pasami równoległymi do okapu i łączyć na zakłady (podłużne 10 cm, 
poprzeczne 12-15 cm). Zakłady papy należy skleić termicznie palnikiem na gaz propan-butan 
lub inną podobną metodą. 
 

5.3. Obróbki blacharskie 
5.3.1.Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 
5.3.2.Obróbki blacharskie z stalowej ocynkowanej powlekanej o grubości od 0,55 mm można 

wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od -1 5°C. Robót nie można 
wykonywać na oblodzonych podłożach. 

 
5.3.3.Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. 

Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie 
ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z 
obszaru dylatacji. 

 
5.4. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych 
 

5.4.1. Wpusty dachowe powinny być osadzane w korytach lub najniższej części powierzchni dachu. 
W korytach o przekroju trójkątnym i trapezowym podłoże wokół wpustu w promieniu min. 25 cm 
od brzegu wpustu powinno być poziome - w celu osadzenia kołnierza wpustu. 

5.4.2. Wpusty dachowe powinny być usytuowane w najniższych miejscach koryta. Niedopuszczalne 
jest sytuowanie wpustów dachowych w odległości mniejszej niż 0,5 m od elementów ponad 
dachowych. 

5.4.3. Wloty wpustów dachowych powinny być zabezpieczone specjalnymi kołpakami ochronnymi 
nałożonymi na wpust przed możliwością zanieczyszczenia liśćmi lub innymi elementami 
mogącymi stać się przyczyną niedrożności rur spustowych. 

5.4.4. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny być 
dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu). 
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5.5.5. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN- 
EN 612:1999, uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, 
PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 
 
6.1. Materiały izolacyjne 

a) Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub 
innym równorzędnym dokumentem. 

b) Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez 
producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

c) Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową 
oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami 
wytwórcy.  
W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym 
przez producenta - powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 

d) Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 

e) Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
f) Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 

budowy. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest: 
- dla robót jednostką jest - m

2
 pokrytej powierzchni, 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
 

8.1. Odbiór podłoża: 
- badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej 

pogody przed przystąpieniem do krycia połaci dachowych, 
- sprawdzenie równości powierzchni podłoża należy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej o 

długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną 
powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm. 

 
8.2. Odbiór robót pokrywczych 

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

warstw lub fragmentów pokrycia, 
- zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, 
- protokóły odbioru materiałów i wyrobów. 
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek 
blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu 
ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 
 
8.2.1. Odbiór pokrycia z papy  
termozgrzewalnej: Sprawdzenie 
przymocowania papy do podłoża, 
Sprawdzenie szerokości zakładów papy należy dokonać w trakcie odbiorów częściowych 
I końcowego przez pomiar szerokości zakładów w trzech dowolnych miejscach na każde 100 m .  
Dokładność pomiarów powinna wynosić do 2 cm. 
8.2.2. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 
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- sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 
- sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian, 
- sprawdzenie prawidłowości spadków rynien, 
- sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami. 
Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych. 

 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Wg warunków umowy 

 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-69/B-10260 
PN-B-24620:1998 
PN-B-27620:1998 

Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. Lepiki, masy i 
roztwory asfaltowe stosowane na zimno. Papa asfaltowa na welonie z 
włókien szklanych.   

PN-61/B-10245 
 
 
PN-71/B-10241 

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.  
Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną. Wymagania i 
badania przy odbiorze. 

PN-EN 490:2000 Dachówki i kształtki dachowe cementowe. 
PN-75/B-12029/Az1:1999 Ceramiczne materiały dekarskie. Dachówki i gąsiory dachowe. 
Badania. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

Nr - 2/B.04.01 
 

WEWNĘTRZNE ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 
 

CPV - 454000000  
 

1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot i zakres stosowania ST: 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem wewnętrznych robót wykończeniowych w budynku zaplecza sanitarnego 
realizowanego w ramach zadania p.n.: 
 
„Budową kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół Publicznych w Klimkówce w ramach 
realizacji programu ,,Moje Boisko - Orlik 2012”. Klimkówka Gm. Rymanów. 
 
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1., a mianowicie: 

- montaż izolacji przeciwwilgociowej z emulsji anionowej oraz foli PE, 
- montaż ocieplenia podposadzkowego - styropian EPS 100-038 zgodnie z projektem 

wykonawczym, 
- posadzki z terakoty / płytki gres (w pomieszczeniach mokrych płytki antypoślizgowe), 
- wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat III ścian, 
- wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat. III na stropie, 
- okładziny ścienne z płytek ceramicznych na kleju w pomieszczeniach mokrych, 
- wykonanie powłok malarskich, 
 

 

1.2. Ogólne wymagania dotyczące robót: 
Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość wykonania oraz za zgodność z Projektem budowlanym 
- wykonawczym, ST i obowiązującymi przepisami. 
 

2. MATERIAŁY: 
Materiały do wykonania robót stosować zgodnie z Projektem budowlanym - wykonawczym - opis  
techniczny i rysunki; 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót wg zasad niniejszej ST są: 

- emulsja anionowa, 
- folia budowlana szeroka gr. 0,2 mm, 
- styropian EPS 100-038 gr. 10 cm, 
- mikrozaprawa uszczelniającej, np. Superfex D1 lub inna o podobnych właściwościach, 
- tynk cementowo-wapienny, 
- izolacja ścian płynną folią np. Flussige Folie w pomieszczeniach mokrych pod płytki 

glazurowane, 
- płytki terakota (gres) R9 
- płytki terakota (gres) - antypoślizgowość R10 (pomieszczenia mokre), 
- płytki glazurowane, 
- klej do układania płytek z kamieni sztucznych, 
- zaprawa do spoinowania płytek z kamieni sztucznych, 

 

3. SPRZĘT: 
Należy przewidzieć wykorzystanie następującego sprzętu: 

- mieszarka do zapraw, 
- wyciąg budowlany towarowy, 
- agregat tynkarski, 
- pomocniczy sprzęt tynkarski - rusztowania stojakowe, narzędzia tynkarskie itp.; 
 

4. TRANSPORT; 
Dla potrzeb transportu materiałów na plac budowy należy przewidzieć: 

- samochód skrzyniowy; 
- samochód dostawczy. 



25 

 

5. WYKONANIE ROBÓT: 
Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót zgodnie z projektem budowlanym - 
wykonawczym 
- opis techniczny i rysunki. 
Ponadto: 
 
 

1.5.1. Izolacja podposadzkowa, przeciwwilgociowa i termiczna;  
Podczas wykonywania robót należy zachować następujące 
warunki: 

 

- na istniejącym podłożu z chudego betonu należy wykonać izolację przeciwwilgociową - 2x 
emulsja anionowa , 

- na warstwie papy należy ułożyć folię, styropian gr. 3-4 cm, następnie warstwę folii budowlanej 
polietylenowej szerokiej, 

- wykonać wylewkę betonową gr. 4 cm. 
 

1.5.2. Posadzka z płytek ceramicznych i płytek terakota; 
Podczas wykonywania robót należy zachować następujące warunki: 

- podłoże betonowe należy oczyścić i wyrównać, 
- wykonać izolację pod okładziny ceramiczne w pomieszczeniach mokrych z mikrozaprawy 

uszczelniającej, np. Superfex D1, 
- płytki należy układać metodą kombinowaną tj. nakładając warstwę kleju zarówno na podłoże 

jak i na płytkę, klej nakładać szpachlą ząbkowaną, 
- dociskać każdą płytkę i miękką szmatką oczyścić pozostałości z resztek zaprawy, 
- temperatura podczas wykonywania robót co najmniej 15

o
C, 

- przestrzeń między płytkami należy wypełnić elastyczną zaprawą do fugowania. 
 

1.5.3. Wykonanie tynków cementowo-wapiennych kat. III 
Podczas wykonywania robót należy zachować następujące warunki: 

- prace wykonać w temperaturze +10 do +25
o
C, 

- warstwę wierzchnią nanosić na obrzutce z zaprawy cementowej, 
- tynków nie wolno wykonywać ze zmarzniętych zapraw ani dopuszczać do zamarznięcia 

świeżego tynku przed osiągnięciem 60% jego wytrzymałości po 28 dniach,  
- świeże tynki należy chronić przed gwałtownym wysychaniem pod wpływem promieni 

słonecznych lub wiatru, 
- w okresie wysokich temperatur tynki w okresie 7 dni należy zwilżać wodą. 
 

 

1.5.4.Okładziny ścienne z płytek glazurowanych; 
Podczas wykonywania robót należy zachować następujące warunki: 

- podłoże tynku należy oczyścić i wyrównać, 
- wykonać izolację ścian płynną folią np. Flussige Folie lub inną o podobnych właściwościach, 
- płytki należy układać metodą kombinowaną tj. nakładając warstwę kleju zarówno na podłoże 

jak i na płytkę, klej nakładać szpachlą ząbkowaną, 
- dociskać każdą płytkę i miękką szmatką oczyścić pozostałości z resztek zaprawy, 
- temperatura podczas wykonywania robót co najmniej 15

o
C, 

- przestrzeń między płytkami należy wypełnić elastyczną zaprawą do fugowania, 
- narożniki wypukłe należy zakończyć listwami PCV. 
 

1.5.5.Powłoki malarskie 
Podczas wykonywania robót należy zachować następujące warunki: 

- malowane podłoże należy oczyścić i wyrównać; 
- zagruntować jednokrotnie malowaną powierzchnię; 
- roboty malarskie ścian wykonać akrylowymi farbami w kolorze półpełnym, sufitów w kolorze 

białym. 
 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT: 
Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z Projektem 
budowlanym - wykonawczym i specyfikacją Techniczną.  
Należy przeprowadzić następujące badania: 

- wyglądu zewnętrznego i wykończenia ścian, sufitów, 
- wyglądu zewnętrznego i wykończenia posadzek z płytek, 
- wyglądu zewnętrznego i wykończenia ścian z płytek, 
- jednolitość barwy powłok malarskich, 
- prawidłowość położenia warstw izolacyjnych i wypełniających, 
- przygotowania podłoża pod tynki i płytki, 
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- grubości tynku. 
 

7. ODBIÓR ROBÓT: 
Odbioru robót należy dokonać z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano -
Montażowych; 
Przy odbiorze należy sprawdzić zgodność wykonanych robót z dokumentacją techniczną 
 

8. PRZEPISY ZWIĄZANE: 
 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-63/B-10145 Posadzki z kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych  
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami 
emulsyjnymi 
PN-93/B-89440 Farby emulsyjne do wymalowań wewnętrznych budynków. Minimalne wymagania 
techniczne 



 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

Nr - 2/B.05.01. 
 

STOLARKA, ŚLUSARKA 
 

CPV - 45422100-2 
 
1. WSTĘP: 
 
1.1Przedmiot i zakres stosowania ST: 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru montażu 
wewnętrznej i zewnętrznej stolarki okiennej i ślusarki drzwiowej w ramach realizacji budynku zaplecza 
dla zadania p.n.: 
 
„Budową kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół Publicznych w Klimkówce w ramach 
realizacji programu ,,Moje Boisko – Orlik 2012”. Klimkówka Gm. Rymanów. 
 
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1. a mianowicie: 
- montaż zewnętrznej stolarki okiennej PCV i aluminiowej; 
- montaż zewnętrznych drzwi aluminiowych wyposażonych w samozamykacz; 
- montaż wewnętrznych drzwi płytowych fabrycznie wykończonych w ościeżnicach metalowych. 
 
 Ogólne wymagania dotyczące robót: 
Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość wykonania oraz za zgodność z Projektem budowlanym 
– wykonawczym, ST i obowiązującymi przepisami. Sposób wykonywania wewnętrznych robót 
wykończeniowych ściśle wg rysunków i opisów dokumentacji i zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej. 
 

2. MATERIAŁY: 
 
Materiały do wykonania robót stosować zgodnie z Projektem budowlanym –wykonawczym – opis 
techniczny i rysunki; 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót wg zasad niniejszej ST są: 
- okna ze wzmocnionego PCV w kolorze białym szklone zestawem _wuszynowym o współczynniku  
k = 1,1, W/m2K; 
- wewnętrzne drzwi aluminiowe, jednoskrzydłowe wykonane z profilu wewnętrznego, częściowo 
szklone zestawem dwuszybowym o współczynniku k = 1,1, W/m2K, wyposażone w antabę, podwójny 
zamek, samozamykacz 
- zewnętrzne drzwi aluminiowe, 1,5 – skrzydłowe wykonane z profilu zewnętrznego „ciepłego”, 
częściowo szklone zestawem dwuszybowym o współczynniku k = 1,1, W/m2K, wyposażone w antabę, 
szczotkę, podwójny zamek, samozamykacz 
- ościeżnice stalowe FD1 malowane na budowie; 
- skrzydła drzwiowe płytowe pełne 80x200 cm fabrycznie wykończone, wyposażone w zamek i 
klamkę;  
- skrzydła drzwiowe płytowe pełne w pomieszczeniach sanitarnych z tulejami lub nawiewem 
o wymiarach 90x200 cm fabrycznie wykończone, wyposażone w zamek łazienkowy i klamkę; 
 
 

3. SPRZĘT: 
Do wykonania robót montażu stolarki oraz ślusarki okiennej i drzwiowej należy stosować sprzęt 
odpowiedni do tego rodzaju robót . 
Należy przewidzieć wykorzystanie następującego sprzętu: 
- mieszarka do zapraw; 
- wyciąg budowlany towarowy; 
- agregat tynkarski; 
- pomocniczy sprzęt tynkarski – rusztowania stojakowe, narzędzia tynkarskie itp.; 
 
 

4. TRANSPORT; 
Dla potrzeb transportu materiałów na plac budowy należy przewidzieć: 
- samochód skrzyniowy dostosowany do transportu ślusarki o stolarki okiennej; 
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- samochód dostawczy. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT:: 
Szczegółowe   wymagania  dotyczące   wykonania  robót  zgodnie   z projektem budowlanym - 
wykonawczym - opis techniczny i rysunki.. Ponadto: Podczas wykonywania robót należy zachować 
następujące warunki: 
 
5.1.Stolarka okienna ze wzmocnionego PCV 
 

- profil okienny PCV wzmocniony, minimum trzykomorowy w kolorze białym, lub drewniany; 
- szklenie zestawem dwuszybowym o wsp. K=1,1 W/m2 K 
- okucia obwiedniowe wg schematu w rysunku 
- okucia rozwieralno - uchylne wyposażone w mikrowentylację; 
- wszystkie skrzydła okien możliwe do otwierania z poziomu podłogi, jeżeli ze względów 
technicznych lub wysokości osadzenia okna nie jest to możliwe jedno skrzydło należy wyposażyć w 
mechanizm umożliwiający otwieranie z poziomu podłogi; 
 
5.2. Ślusarka drzwiowa zewnętrzna: 
- drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe z profilu zewnętrznego „ciepłego" częściowo szklone zestawem 
dwuszybowym o współczynniku k = 2,5, W/m2K, o szerokości przejścia po otwarciu skrzydła 90 cm 
- drzwi wyposażone w szczotkę, antabę, podwójny zamek i samozamykacz; 
 
5.3. Wewnętrzna stolarka drzwiowa płytowa: 
- ościeżnice stalowe malować na budowie; 
- drzwi płytowe wyposażyć w klamkę z szyldem; w drzwiach łazienkowych zamontować tuleje 
nawiewne w ilości 5 sztuk na skrzydło; 
 
5.4. Wymagania ogólne 
- elementy ślusarki osadzać do pionu i poziomu; 
- przestrzeń między ościeżnicą i murem wypełnić zaprawą cementową; 
- powstałe wgłębienia zagruntować farbą olejną i zaszpachlować olejną szpachlówką; 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT: 
Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z Projektem 
budowlanym - wykonawczym i specyfikacją Techniczną.  
Należy przeprowadzić następujące badania: 
- ustawienia w pionie oraz właściwe zamocowanie stolarki   ślusarki okiennej i drzwiowej, 
- szerokość otworu po otworzeniu skrzydła drzwiowego (wymagane 90 cm), 
- szczelność wypełnienia styku między ościeżnicą i murem, 
- jakość powierzchni kompletnych drzwi po zamontowaniu i oczyszczeniu, 
 
 

7. ODBIÓR ROBÓT: 
Odbioru robót należy dokonać z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - 
Montażowych; 
Przy odbiorze należy sprawdzić zgodność wykonanych robót z dokumentacją techniczną 
 
 

8. PRZEPISY ZWIĄZANE: 

 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-75/B-10121 Okładziny z płytek szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-63/B-10145 Posadzki z kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych 
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami 
emulsyjnymi 
PN-93/B-89440 Farby emulsyjne do wymalowań wewnętrznych budynków. Minimalne wymagania 
techniczne Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

Nr - 2/B.06.01. 
 

OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH  
 
CPV – 454100000 
 

1.WSTĘP: 
 
1.1 Przedmiot i zakres stosowania ST: 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z dociepleniem ścian zewnętrznych budynku zaplecza realizowanego w ramach zadania 
p.n.: 
„Budową kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół Publicznych w Klimkówce w ramach 
realizacji programu ,,Moje Boisko - Orlik 2012”. 
 
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1, a mianowicie: 

- montaż aluminiowej listwy startowej, 
- docieplenie ścian zewnętrznych styropianem EPS 80-040 gr.12 cm, 
- kołkowanie styropianu łącznikami plastykowymi w ilości 4 szt./m2, 
- docieplenie szpalet okiennych i drzwiowych styropianem, 
- okucie narożników wypukłych kątownikiem aluminiowym, 
- gruntowanie powierzchni elewacji farbą gruntującą, 
- wykonanie wyprawy elewacyjnej tynkiem akrylowym. 
-  

1.2 Ogólne wymagania dotyczące robót: 
Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość wykonania oraz za zgodność z Projektem budowlanym 
wykonawczym, ST i obowiązującymi przepisami. 
 

2. MATERIAŁY: 
Materiały do wykonania robót stosować zgodnie z Projektem budowlanym - wykonawczym - opis 
techniczny i rysunki; 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót wg zasad niniejszej ST są: 

- system ocieplenia ścian zewnętrznych na bazie styropianu gr. 12 cm. 
 

2.1 styropian: 
styropian samogasnący  EPS 80  winien odpowiadać wymaganiom normy PN—B20130 i BN-91/6363-
02 
- gęstość pozorna styropianu odpowiednio 15 kg/m3 (FS15) naprężenie  

ściskające >100 Kpa; 
 współczynnik przewodzenia ciepła < 0,04 W/m2 K 
 wytrzymałość na rozrywanie >100kPa; 
 chłonność wody 24 h < 1,5%;  
 zmiany wymiarów liniowych < 2%;  
 barwa granulek styropianowych wstępnie spienionych; 
 struktura styropiany zwarta, niedopuszczalne granulki luźno związane; 
 powierzchnia płyt szorstka po krojeniu bloków; 
 krawędzie proste z ostrymi kantami bez wyszczerbień i wyłamań; 
 wymiary płyt nie większe niż 60 x 120 cm - dopuszczalne odchyłki < 5%; 
 płyty styropianowe sezonowane - wymagany okres sezonowania 8 tygodni; 

 
- siatka z włókna szklanego 

 impregnowana na alkalia tworzywem do zbrojenia warstwy ochronnej na styropianie winna 
odpowiadać wymaganiom normy PN-92/P-85010, 

 pasek szerokości 5 cm powinien wytrzymać obciążenie 1,5 kN przy wydłużeniu nie 
przekraczającym 5%, 

 pasek szerokości 5 cm trzymany przez 28 dni w roztworze NaOH powinien wytrzymać 
obciążenie 0,6 kN przy wydłużeniu nie przekraczającym 3,5%. 
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- zaprawy i masy klejące 

 muszą być dopuszczone do stosowania w budownictwie odpowiednimi aprobatami 
technicznymi ITB lub świadectwem zgodności, 

 
- zaprawy i masy tynkarskie: 

 muszą być dopuszczone do stosowania w budownictwie odpowiednimi aprobatami 
technicznymi ITB lub świadectwem zgodności 

 
- łączniki mechaniczne 

 łączniki   grzybkowe   dopuszczone   do   stosowania   w budownictwie odpowiednimi 
aprobatami technicznymi ITB lub świadectwem zgodności, 

 siła wyrywająca z podłoża 0,5 - 1,0 kN. 
 
- perforowane kształtowniki ze stopu aluminium oraz profile cokołowe; 

 muszą być dopuszczone do stosowania w budownictwie odpowiednimi aprobatami 
technicznymi ITB lub świadectwem zgodności. 

 

3.SPRZĘT: 
Do wykonania robót murarskich należy stosować sprzęt odpowiedni do tego rodzaju robót zgodny z 
Projektem Organizacji Robót, w szczególności: 

- wciągarka ręczna lub elektryczna, 
- betoniarka do produkcji mieszanek betonowych i zapraw, 
- materiałów drewnopochodnych. 
 

4. TRANSPORT: 
 
Poszczególne materiały systemu dociepleń należy transportować zgodnie z instrukcją dostawcy 
systemu.  
 

5. WYKONANIE ROBÓT: 
Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót zgodnie z projektem budowlanym - 
wykonawczym 

- opis techniczny i rysunki. 
W ramach robót związanych z ociepleniem ścian zewnętrznych należy wykonać następujący zakres 
prac: 

- montaż aluminiowej listwy startowej, 
- przyklejenie płyt styropianu FS 20 gr. 12, 

- płyty styropianowe zamocować mechanicznie kołkami plastykowymi w ilości 4 szt./m2, przy 
krawędziach ścian stosować łączniki co 30 cm, długość osadzenia łącznika w warstwie nośnej ściany 
nie mniej niż 6 cm, 

- montaż listwy startowej oraz kątowników aluminiowych - ochrona narożników wypukłych przy 
użyciu gotowych zapraw klejących, 

- zatopienie jednej warstwy siatki z włókna szklanego w gotowej zaprawie klejącej, 
- dwukrotne malowanie powierzchni ocieplanej farbą gruntującą, 
- wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowego tynku akrylowego wg rysunku z projektu 

technicznego, 
- montaż i demontaż zewnętrznych rusztowań rurowych lub ze stopów lekkich, 

- zabezpieczenie stolarki drzwiowej folią polietylenową szeroką. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT: 
Elementy podlegają sprawdzeniu w zakresie: 

- należy sprawdzić płaszczyznowość montażu płyt styropianowych, 
- należy sprawdzić zgodność technologii prowadzenia robót z kartami katalogowymi 

poszczególnych faz systemu dociepleń, 
- należy sprawdzić jednorodność kolorów na poszczególnych płaszczyznach, 

- należy sprawdzić jednorodność koloru na poszczególnych płaszczyznach ścian oraz stan stolarki i 
ślusarki po zdemontowaniu osłon. 
 

7. ODBIÓR ROBÓT: 
Odbioru robót należy dokonać z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano -
Montażowych; 
Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty; 
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- dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót, 
Dziennik budowy, 

- dokumentacja dotycząca jakości wbudowanych materiałów, 
- protokoły częściowych odbiorów poprzednich faz robót, 
- świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów, 

- niezbędne decyzje o dopuszczeniu materiałów do stosowania w budownictwie . 
 
 

8. PRZEPISY ZWIĄZANE: 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. budowlane  Część I Roboty 
ogólno budowlane MBiPMBiTB Warszawa 1977 wydanie II 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

Nr - 3/S.01.01. 
 

INSTALACJA WODOCIĄGOWA, KANALIZACYJNA, C.O. 
 

CPV- 45332000-3 
 
 

1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.  
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót w zakresie montażu instalacji wod-kan w budynku zaplecza sanitarnego realizowanego w 
ramach zadania p. n.: 
 
„Budowa kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół Publicznych w Klimkówce w ramach 
realizacji programu ,,Moje Boisko - Orlik 2012”. Klimkówka gm. Rymanów 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 

•   woda użytkowa 

Obliczenie zapotrzebowania wody wykonano na podstawie założeń architektonicznych i danych 
literaturowych: 

- ilość osób korzystających z pomieszczeń sanitarnych:  
dla wariantu „standard" 59 osób 

- zapotrzebowanie wody dla sportowca (hala sportowa) wynosi 60dcm
3
/d 

- współczynnik nierównomierności dobowej Nd = 1,5  
 
- Wariantu „standard+" 
Q = 59 x 60dcm

3
/d = 3540dcm7d = 3,54m

3
/d  

Qmax = 3,54 x 1,5 = 5,31m
3
/d 

Obliczenie zapotrzebowania wody dla zwymiarowania przyłącza i doboru wodomierza. 
Rodzaj przyboru ilość przyborów qn Zqn 
Umywalki 8  0,14 1,26 
Wc 5 0,13 0,65 
Natrysk 3 0,30 0,90 
 
 
RAZEM 3,11 
Dla Sgn = 3,11 q = 1,10 dcm

3
/s 

Podejście pod instalacje należy prowadzić wewnątrz budynku do istniejącej instalacji w budynku. 
-  rura fi 40 zimna i fi 20 ciepła woda prowadzona w otulinie z pianki PE zabezpieczającej. 
Przyjęto rozwiązanie alternatywne pod warunkiem zaadoptowania rozwiązań projektowych. Połączenie 
instalacji wodociągowej budynku zaplecza z przyłączem wodociągowym należy wykonać zgodnie 
z rozwiązaniami przedstawionymi w projekcie budowlanym. 
 
Wszystkie elementy wyposażenia zespołu łazienkowego tj. ustępy, umywalki oraz baterie zostaną 
zamontowane w adaptowanych pomieszczeniach na potrzeby zespołu szatniowo-sanitarnego. 
Szczegółowa specyfikacja zależy od konkretnego rozwiązania wybranego przez Inwestora. 
Ostateczny wariant materiałowy do wyboru przez Inwestora oraz projektanta przystosowującego projekt 
do warunków miejscowych. Przy wyborze rozwiązań należy przestrzegać prawa budowlanego, praw 
pokrewnych i szczególnych oraz kierować się wiedzą techniczną. 
 
Zaprojektowano ogrzewanie budynku za pomocą grzejników c.o. Grzejniki wyposażone są w głowice 
termostatyczne, zabezpieczające przed przegrzaniem i wpływający na niższe zużycie energii cieplnej, 
oraz nastawiany regulator temperatury mierzący temperaturę w pomieszczeniu. Grzejniki wyposażone 
w komplet zawieszek do zamocowania grzejników na ścianie. 
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1.3. Ogólne wymagania 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,22, 23 i 28 ustawy 
Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych" COBRTI 
INSTAL, Warszawa 2001 i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe". Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć 
jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia 
zaprojektowanych materiałów - w przypadku niemożliwości ich uzyskania - przez inne materiały lub 
elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej 
dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych 
instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na 
inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy 
realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 
Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe", Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi 
przedmiotowej instalacji. 
 
 

2. MATERIAŁY 
Materiały do wykonania robót stosować zgodnie z Projektem budowlanym - wykonawczym - opis 
techniczny i rysunki (armatura sanitarna w kolorze białym). 
Do wykonania instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania mogą być stosowane 
wyroby producentów krajowych i zagranicznych. 
Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty 
techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu 
akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według 
wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 
2.1. Rury i kształtki z tworzyw sztucznych 
Rury i kształtki z tworzyw sztucznych muszą spełniać wymagania określone w odpowiednich normach: 
- z polietylenu wielowarstwowe PEX/AL/PEX 
a) woda zimna - PEX/AL/PEX 1,0MPa 
b) woda ciepła - rurociągi z tworzyw sztucznych PEX/AL/PEX 
c) instalacja c.o. rurociągi z tworzyw sztucznych PEX/AL/PEX 
d) kanalizacja –rury PVC na uszczelki gumowe 
e)  
Właściwości rur PEX/Al/PEX : 
- maksymalne parametry pracy: temperatura 90°C, ciśnienie 10 bar,  
- wysoki współczynnik przewodzenia ciepła λ=0,45 W/(mK),  
- współczynnik rozszerzalności liniowej k=0,025 mm/(mK),  
- niski moduł sprężystości E (550N/mm²),  
- małe opory przepływu wody - chropowatość bezwzględna k=0,007 mm,  
- minimalny promień gięcia r=5xdz (ze sprężyną 2,5xdz),  
- całkowicie wykluczona dyfuzja tlenu,  
- pełne zespolenie warstwy aluminium z zewnętrzną i wewnętrzną warstwą PE-X. 
 
2.2. Armatura sieci wodociągowej 
Armatura sieci wodociągowej (armatura przepływowa instalacji wodociągowej) musi spełniać warunki 
określone w następujących normach: 
PN/M-75110-11,  
PN/M-75113-19,  
PN/M-75123-26,  
PN/M-75144,  
PN/M-75147,  
PN/M-75150,  
PN/M-75167,  
PN/M-75172,  
PN/M-75180,  
PN/M-75206, 
 
2.3. Izolacja termiczna 
Izolację ciepłochronną rurociągów należy wykonać z otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej o 
grubości podanej projekcie wykonawczym dla poszczególnych instalacji. 
Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydaną 
przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. 
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3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 
 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
 

4.1. Rury 
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki 
należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur 
i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. 
 
4.2. Elementy wyposażenia 
Transport elementów wyposażenia do „białego montażu" powinien odbywać się krytymi środkami. 
Zaleca się transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposażenia należy 
przechowywać w magazynach lub w pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 
 
4.3. Armatura 
Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy 
składować w magazynach zamkniętych.  
 
4.4. Izolacja termiczna 
Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi środkami 
transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. 
Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w 
pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na otuliny 
z PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. Materiały przeznaczone do 
wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki 
ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny zawierać się w granicach 
tolerancji określonej w odpowiednich normach przedmiotowych. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wykonanie robót instalacyjnych 
Projektowaną instalację wewnętrzną wody zimnej i ciepłej należy wykonać z polietylenu 
wielowarstwowego PEX/AL/PEX łączoną za pomocą złączek mosiężnych zaprasowanych 
i gwintowanych. 
Instalację wewnętrzną centralnego ogrzewania należy wykonać z rur miedzianych łączonych przez 
lutowanie lutem miękkim przy zastosowaniu kształtek łączonych przez lutowanie, połączenia 
gwintowane oraz zaciskowe. 
Do łączenia rur miedzianych ze sobą lub przewodami i urządzeniami z innych materiałów stosowane są 
trzy rodzaje łączników: miedziane do lutowania kapilarnego, mosiężne do połączeń zaciskowych, 
gwintowane wykonane z mosiądzu lub brązu posiadające końcówki do połączeń gwintowanych i 
kapilarnych. 
Do łączenia kapilarnego rur i łączników miedzianych stosować luty miękkie. Lutowanie miękkie 
prowadzone jest w temperaturze poniżej 450 °C. Do lutowania łączników z mosiądzu i brązu nie 
stosować topników z fosforem. W instalacjach wody użytkowej dopuszcza się luty bez ołowiu i kadmu. 
Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do wyeliminowania 
przeszkody, mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy 
betonowej i muru). 
Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają 
uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne 
elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. Kolejność wykonywania 
robót: 
- wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 
- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 
- przecinanie rur, 
- założenie tulei ochronnych, 
- ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 
- wykonanie połączeń. 
W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. 
Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między 
zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym. 
Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna 
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być większa od grubości ściany lub stropu. Przejścia przez przegrody określone jako granice 
oddzielenia pożarowego należy wykonywać za pomocą odpowiednich tulei zabezpieczających. 
Przewody pionowe należy mocować do ścian za pomocą uchwytów umieszczonych co najmniej co 3,0 
m dla rur o średnicy 15-20 mm, przy czym na każdej kondygnacji musi być zastosowany co najmniej 
jeden uchwyt. 
Wykonaną instalację należy zaizolować akustycznie wełną mineralną grub. 50 mm.  
Na przewodach kanalizacyjnych przed załamaniami pionów wykonać rewizje. 
Przewody instalacji w budynku zaplecza prowadzić w bruzdach ściennych i podłodze ze spadkiem w 
kierunku zaprojektowanych zaworów czerpalnych. Rury do ścian mocować za pomocą uchwytów z 
tworzywa sztucznego lub obejm z taśmy miedzianej. Po wykonaniu próby szczelności instalacji i po 
nałożeniu izolacji cieplnej bruzdy należy zatynkować. W projektowanej instalacji należy zamontować 
zawory przelotowe kulowe do wody na ciśnienie 10-16 bar. Zawory czerpalne kulowe chromowane ze 
złączką do węża. Nad pisuarami zawory spłukujące z podłączeniem elastycznym spłuczek, na 
umywalkach montować baterie stojące jedno uchwytowe. Uszczelnienie połączeń gwintowanych 
wykonać przy pomocy nici uszczelniających oraz pasty uszczelniającej. 
Po wykonaniu instalacji przeprowadzić płukanie instalacji, oraz próbę ciśnieniową. Ciśnienie próby 
wynosić powinno 1,5 ciśnienia roboczego sieci wodociągowej nie mniej niż 8 bar. Czas trwania próby 
30 minut.  
W czasie trwania próby włączony manometr nie powinien wykazać spadku ciśnienia i na połączeniach 
nie powinno nastąpić pocenie lub wykraplanie wody. 
Aby ochronić rury instalacji wody zimnej przed poceniem lub wykraplaniem i zamarzaniem wody należy 
na rury założyć izolację z pianki poliuretanowej grubości 6,0-9,0 mm, na instalacji wody ciepłej grubość 
izolacji powinna wynosić 20 mm. Metalowe przewody i przybory sanitarne należy objąć elektrycznymi 
połączeniami wyrównawczymi zgodnie z PN-IEC 60364-5-54 z 1999. 
Wykonanie robót kanalizacyjnych 
Poziomy kanalizacyjne prowadzone pod posadzkami przyziemia należy układać na podsypce z piasku 
grubości minimum 15 cm. Obsypkę rur oraz zasypkę do wysokości 20 cm ponad wierzch rurociągów 
wykonać ziemią bez kamieni lub piaskiem z dokładnym ubiciem obsypki oraz zasypki. Rurociągi w 
gruncie układać na nieprzekopanym dnie wykopu. Przy przejściach rurociągami kanalizacyjnymi przez 
ściany i stropy należy je zabezpieczyć przez wypełnienie otworów pianką poliuretanową. Piony 
kanalizacyjne oraz podejścia do przyborów prowadzić w bruzdach ściennych zakrytych. Piony 
kanalizacyjne z rur PVC nad dachem należy zakończyć rurami wywiewnymi z PVC dolnej części 
pionów zamontować czyszczaki z PVC. Piony kanalizacyjne z PVC do ścian należy montować za 
pomocą elastycznych uchwytów. Przewody odpływowe i podłączenia należy układać zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w PN-81/B-10700/01 p. 2.2.8 i 2.2.9 oraz PN-92/B-10735 p. 4.1.15.1, PN-
92/B-01707. Instalowanie przyborów sanitarnych wykonać zgodnie z PN-81/B-10700/01 p. 2.4 i PN-
88/B-01058. Instalacje powinny być wykonane zgodnie z normami i przepisami branżowymi oraz 
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano Montażowych cz. II Instalacje 
Sanitarne i Przemysłowe. 
 
5.2. Montaż armatury i osprzętu 
Wysokość ustawienia armatury czerpalnej powinna być następująca: 
Zawory czerpalne do zlewów oraz baterie ścienne do umywalek, zmywaków, zlewozmywaków - 0,25 -:- 
0,35 m nad przyborem, licząc od górnej krawędzi przedniej ścianki przyboru do osi wylotu podejścia 
punktu czerpalnego 
Baterie wannowe ścienne - 0,10 -:- 0,18 m nad górną krawędzią wanny, licząc od wylotów podejść 
punktów czerpalnych 
Baterie ścienne i mieszacze do natrysków - 1,0 -:- 1,5 m na posadzką basenów, licząc od wylotów osi 
podejść punktów czerpalnych 
Do baterii i zaworów czerpanych stojących należy stosować łączniki elastyczne, ograniczające 
rozchodzenie się hałasu i drgań powodowanych działaniem tej armatury. 
 
5.3. Badanie szczelności instalacji 
Próbę szczelności należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami zawartymi w warunkach 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych i w warunkach technicznych 
wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. Zgodnie z wytycznymi próbę szczelności należy 
przeprowadzić przed zasłonięciem bruzd lub kanałów, w których są prowadzone przewody badanej 
instalacji. Przed próbą należy napełnić instalacje wodą oraz dokładnie odpowietrzyć.  
W tabl. zestawiono wielkość ciśnień próbnych dla różnych rodzajów instalacji. Wymienione w tablicy 
wartości ciśnień należy dwukrotnie podnosić okresie 30 minut do pierwotnej wartości. Po dalszych 30 
minutach spadek ciśnienia nie może przekraczać 0,06 Mpa. W czasie następnych 120 minut spadek 
ciśnienia nie może przekroczyć 0,02 Mpa. W przypadku wystąpienia przecieków podczas 
przeprowadzania próby szczelności należy je usunąć i ponownie przeprowadzić cała próbę od 
początku. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji powinna być przeprowadzona w czasie 
wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe". 
Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości 
producenta. 
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy 
robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót 
uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 
 
 

7. ODBIÓR ROBÓT 
Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie z „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne 
i przemysłowe" 
W stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory między operacyjne: 
- przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów), ściany 
w miejscach ustawienia grzejników (otynkowanie), 
- bruzdy w ścianach: - wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z kierunkiem 
w przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych. 
Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz 
przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu. Po przeprowadzeniu prób przewidzianych 
dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego odbioru technicznego instalacji.  
 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie wykonywania 
robót,  

- Dziennik budowy, 
- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez 

dostawców materiałów), 
- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

- protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji,  
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

- zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku 
budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 

- protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek, 
- aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia), 
- protokoły badań szczelności instalacji. 
 
 

 

8. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania 
dotyczące obmiaru 
podano w specyfikacji 
technicznej „Wymagania 
ogólne". 
 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne". 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1.Normy 
PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem, gwintowane 
PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania  
PN-76/H-74392 Łączniki z żeliwa ciągliwego PN-76/M-34034 Rurociągi. Zasady obliczeń strat 
ciśnienia 
PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. Wspólne wymagania i badania 
PN-81/B-10700/02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych 

Rodzaj instalacji Wymagane ciśnienie próbne 

Instalacja wody zimnej 1,5 x najwyższe ciśnienie robocze 

Instalacja wody ciepłej 1,5 x najwyższe ciśnienie robocze 
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PN-83/B-10700/04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i polietylenu 
PN-84/B-01440 Instalacje sanitarne. Nazwy, symbole i jednostki miar ważniejszych wielkości  
PN-84/B01701 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach  
PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, armatury i urządzeń. 
Wymagania i badania 
PN-88/B-01058 Budownictwo mieszkaniowe. Pomieszczenia sanitarne w mieszkaniach. 
Wymagania 
koordynacyjne elementów wyposażenia i powierzchnie funkcjonalnych 
PN-88/M-54870 Wodomierze śrubowe z poziomą osią wirnika 
PN-88/M-54900 Wodomierze. Terminologia 
PN-88/M-54906 Wodomierze skrzydełkowe do wody zimnej 
PN-88/M-54907 Wodomierze śrubowe z pionową osią wirnika 
PN-91/M-54910 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodociągowych w połączeniach wodociągowych 
PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu  
PN-EN ISO 15874-1:2004(U) Systemy przewodów rurowych do instalacji ciepłej i zimnej wody. 
Polipropylen (PP). Część 1: Wymagania ogólne. 
PN-EN ISO 15874-2:2004(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i 
zimnej wody. Polipropylen (PP). Część 2: Rury. 
PN-EN ISO 15874-3:2004(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i 
zimnej wody. Polipropylen (PP). Część 3: Kształtki. 
PN-EN ISO 15874-5:2004(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i 
zimnej wody. Polipropylen (PP). Część 5: Przydatność do stosowania w systemie. 
PN-79/M-75110 Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawory wypływowe wydłużone. 
PN-79/M-75111 Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawór umywalkowy stojący. 
PN-79/M-75113 Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawór z ruchomą wylewką. 
PN-78/M-75114 Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe. 
PN-78/M-75115 Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie wannowe. 
PN-80/M-75116 Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie wannowa piecykowa. 
PN-78/M-75117 Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie natryskowa.  
PN-80/M-75118 Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie zlewozmywakowe i umywalkowe 
stojące. 
PN-78/M-75119 Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie wannowe stojące. 
PN-74/M-75123 Armatura domowej sieci wodociągowej. Armatura toaletowa. Głowice suwakowe. 
PN-74/M-75124 Armatura domowej sieci wodociągowej. Bateria umywalkowa i zlewozmywakowa 
stojąca rozsuwalna. 
PN-75/M-75125 Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie umywalkowe stojące kryte. 
PN-77/M-75126 Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie umywalkowe stojące 
jednootworowe. 
PN-80/M-75144 Armatura domowej sieci wodociągowej. Wylewki ruchome. 
PN-78/M-75147 Armatura domowej sieci wodociągowej. Mieszacze natryskowe. 
PN-70/M-75167 Armatura domowej sieci wodociągowej. Przedłużacze. 
PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości 
i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Niezmiękczony polichlorek 
winylu (PVC-U). Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu. 
PN-ENV 1329-2:2002(U)  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. 
Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Część 2: Zalecenia dotyczące oceny zgodności.  
PN-EN 1519-1:2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania 
nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Polietylen (PE). 
Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu.  
PN-ENV 1519-2:2002(U)  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. 
Polietylen (PE). Część 2: Zalecenia dotyczące oceny zgodności.  
PN-EN 1451-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i 
ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Polipropylen (PP). Część 1: 
Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu. 
PN-ENV 1451-2:2002(U)  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. 
Polipropylen (PP). Część 2: Zalecenia dotyczące oceny zgodności. 
PN-85/M-75178.00 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania. 
PN-89/M-75178.01 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

Nr 4/D. 01.01 
 

ROBOTY ZIEMNE WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA 
 
CPV 45112000-5   

 

1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem koryta, profilowaniem i zagęszczaniem podłoża 

gruntowego pod boiska i chodniki w ramach realizacji zadania pod nazwą: 

 
„Budowa kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół Publicznych w Klimkówce w ramach 
realizacji programu ,,Moje Boisko - Orlik 2012”. Klimkówka gm. Rymanów. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót jak w pt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem : 

- koryta i wywiezieniem nadmiaru ziemi, 

- profilowanie i zagęszczanie podłoża pod nawierzchnie boisk i chodników. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami 

podanymi w OST „Wymagania ogólne" pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 
 

2. MATERIAŁY 
Dla robót objętych niniejszą specyfikacją materiały nie występują. 
 

3. SPRZĘT 
 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

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

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

- równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; Inżynier może dopuścić 

wykonanie koryta i profilowanie podłoża z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym 

prostopadle do kierunku pracy maszyny, 

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

- walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 

Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża. 

 

 

4. TRANSPORT 
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4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

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

 
4.2. Wywóz ziemi na odległość ustaloną przez Wykonawcę 
 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

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

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża 

bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze 

przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża, jest możliwe wyłącznie za 

zgodą Inżyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych. 

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch 

budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 

5.3. Wykonanie koryta 

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej 

przygotowane. 

Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny sposób 

zaakceptowany przez Inżyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie 

sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 metrów. 

Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym 

prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia. 

Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na 

przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być 

zaakceptowany przez Inżyniera. 

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami 

dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce wskazane 

przez Inżyniera. Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi 

w pkt 5.4.  

 

5.4. Profilowanie i zagęszczanie podłoża Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być 

oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, 

czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych 

podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż 

projektowane rzędne podłoża. Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia 

poziomu w podłożu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na 

głębokość zaakceptowaną przez Inżyniera, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania 

obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych 

wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia, określonych w 

tablicy 1. Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany 

w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Bezpośrednio po profilowaniu 

podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoża należy kontynuować do 

osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaźnik zagęszczenia 

należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [5]. W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący 

podłoże uniemożliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na 

metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża według 

BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 

2,2. 

Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z 

tolerancją od -20% do +10%. 
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5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 

Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. 

Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w 

robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on 

zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny 

sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej 

warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 

Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. 

Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny 

koszt. 

 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

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

6.2. Badania w czasie robót 

6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia koryta i 

wyprofilowanego podłoża podaje tablica 2. 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy 

wykonać w punktach głównych łuków poziomych| gruntu podłoża | rzadziej niż raz na 600 m2 

 

6.2.2. Szerokość koryta (profilowanego podłoża) 

Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 

+10 cm i -5 cm. 

6.2.3. Równość koryta (profilowanego podłoża) 

Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z normą 

BN-68/8931-04 [4]. 

Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności 

nie mogą przekraczać 20 mm. 

6.2.4. Spadki poprzeczne 

 Minimalna wartość Is dla: 

Strefa Autostrad i dróg Innych dróg 

korpusu ekspresowych 
Ruch ciężki Ruch mniejszy 

i bardzo ciężki od ciężkiego 

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

cm 

Na głębokości od 20 do 50 cm    
od powierzchni podłoża 1,00 1,00 0,97 

 

Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is) 
 
 
 

 

Lp. Wyszczególnienie badań Minimalna częstotliwość 

 i pomiarów badań i pomiarów 

1 Szerokość koryta 10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla 

autostrad i dróg ekspresowych, co 100 m dla 

pozostałych dróg 

6 Ukształtowanie osi w planie co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla 

 *) autostrad i dróg ekspresowych, co 100 m dla 

pozostałych dróg 

7 Zagęszczenie, wilgotność w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie 

 

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego podłoża 
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Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją 

projektową z tolerancją ± 0,5%. 

6.2.5. Rzędne wysokościowe 

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i rzędnymi 

projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm. 

6.2.6. Ukształtowanie osi w planie 

Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 3 cm dla 

autostrad i dróg ekspresowych lub więcej niż ± 5 cm dla pozostałych dróg. 

6.2.7. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża) 

Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-12 [5] nie 

powinien być mniejszy od podanego w tablicy 1. 

Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to 

wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-

64/8931-02 [3] nie powinna być większa od 2,2. 

Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17 [2]. Wilgotność gruntu 

podłoża powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do + 10%. 

 

6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podłoża) 

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w 

punkcie 6.2 powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i 

powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest 

niedopuszczalne. 

 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

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

 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 

 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem, 

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

- profilowanie dna koryta lub podłoża, 

- zagęszczenie, 

- utrzymanie koryta lub podłoża, przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w 

specyfikacji technicznej.  

 

 

10. PRZEPISY ZWIAZANE 
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Normy: 

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

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

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

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 

4. BN-68/8931-04    Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i 

łatą 

5. BN-77/8931-12    Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

Nr - 4/D. 02.01. 
 

WARSTWY ODSĄCZAJĄCE I ODCINAJĄCE 

CPV – 45111230-9   

 

1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z wykonaniem warstw odsączających pod nawierzchnie, w ramach realizacji 

zadania pod nazwą: 

 
„Budowa kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół Publicznych w Klimkówce w ramach 
realizacji programu ,,Moje Boisko - Orlik 2012”. Klimkówka gm. Rymanów. 

. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót jak w pt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem warstw odcinających stanowiących część podbudowy pomocniczej pod nawierzchnie 

 - wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie pod boiska gr. 10 cm. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z określeniami 

podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

 

 

2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w „Wymagania 

ogólne" pkt 2. 

2.2. Rodzaje materiałów 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsączających są: 

- pospółka lub piasek średnioziarnisty 

2.3. Wymagania dla kruszywa 

Kruszywa do wykonania warstw odsączających i odcinających powinny spełniać następujące warunki: 

a) szczelności, określony zależnością: 

—
15

 < 5 

d 85 

 

gdzie: 

Di5 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinającej lub odsączającej, d85 - wymiar 

sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża. 
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Dla materiałów stosowanych przy wykonywaniu warstw odsączających warunek szczelności musi być 

spełniony, gdy warstwa ta nie jest układana na warstwie odcinającej. 

b) zagęszczalności, określony zależnością: 

U = ^ > 5 
d
 10 gdzie: 

U - wskaźnik różnoziarnistości, 

d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą, 

d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą. 

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinien spełniać wymagania 

normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2. 

Żwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinny spełniać 

wymagania normy PN-B-11111 [3], dla klasy I i II. 

Miał kamienny do warstw odsączających i odcinających powinien spełniać wymagania normy 

PN-B-11112 [4]. 

2.4. Wymagania dla geowłókniny 

Geowłókniny przewidziane do użycia jako warstwy odcinające i odsączające powinny posiadać 

aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę. 

2.5. Składowanie materiałów 

2.5.1. Składowanie kruszywa 

Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej lub odcinającej nie jest wbudowane 

bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania, to 

Wykonawca robót powinien zabezpieczyć kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi 

materiałami kamiennymi. Podłoże w miejscu składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze 

odwodnione. 

 

 

3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST Wymagania ogólne" pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy odcinającej lub odsączającej powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

- równiarek, 

- walców statycznych, 

- płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych. 

 

 

4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

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

4.2. Transport kruszywa 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 

 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

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

5.2. Przygotowanie podłoża 

Podłoże gruntowe powinno spełniać wymagania określone w SST „Roboty ziemne" oraz „Koryto wraz z 

profilowaniem i zagęszczaniem podłoża". 
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Warstwy odcinająca i odsączająca powinny być wytyczone w sposób umożliwiający wykonanie ich 

zgodnie z dokumentacją projektową, z tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach. 

Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny 

sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać 

naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 

5.3. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa 

Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki, z 

zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego 

kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsączającej lub odcinającej o 

grubości powyżej 20 cm, to wbudowanie kruszywa należy wykonać dwuwarstwowo. Rozpoczęcie 

układania każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze przez Inżyniera warstwy poprzedniej. 

W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem wymienić 

kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach. 

Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej lub odcinającej należy przystąpić do 

jej zagęszczania. 

Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym należy rozpoczynać od krawędzi i stopniowo przesuwać 

pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. Zagęszczanie nawierzchni o 

jednostronnym spadku należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi 

częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. 

Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na bieżąco 

przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej 

powierzchni. 

W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odcinająca i odsączająca powinna być zagęszczana 

płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. 

Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,0 

według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481 [1]. Wskaźnik zagęszczenia 

należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [8]. 

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę odsączającą lub odcinającą, 

uniemożliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia według normalnej próby Proctora, kontrolę 

zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł 

odkształcenia warstwy według BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu 

odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 

Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od 

-20% do +10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa od wilgotności 

optymalnej, kruszywo należy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność 

kruszywa jest niższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy zwilżyć określoną ilością wody i 

równomiernie wymieszać. 

5.4. Utrzymanie warstwy odsączającej i odcinającej 

Warstwa odsączająca i odcinająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinny być 

utrzymywane w dobrym stanie. 

Nie dopuszcza się ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinającej lub odsączającej z 

geowłókniny. 

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla wykonania wyżej 

leżącej warstwy nawierzchni. 

Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę robót. 

 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 

 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych 

do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi. Badania te powinny obejmować 

wszystkie właściwości kruszywa określone w p. 2.3. 
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Geowłókniny przeznaczone do wykonania warstwy odcinającej i odsączającej powinny posiadać 

aprobatę techniczną, zgodnie z pkt 2.4. 

 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia 

warstwy odsączającej i odcinającej podaje tablica 1. 

6.3.2. Szerokość warstwy 

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

cm. 

6.3.3. Równość warstwy 

Nierówności podłużne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć 4 metrową łatą, 

zgodnie z normą BN-68/8931-04 [7]. 

Nierówności poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć 4 metrową 

łatą. 

Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 

6.3.4. Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej na prostych i łukach powinny być zgodne z 

dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%. 

6.3.5. Rzędne wysokościowe 

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie powinny 

przekraczać +1 cm i -2 cm. Ukształtowanie osi w planie 

Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 3 cm dla 

autostrad i dróg ekspresowych lub o więcej niż ± 5 cm dla pozostałych dróg. 

6.3.7. Grubość warstwy 

Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z tolerancją +1 cm, -2 

cm. 

Jeżeli warstwa, ze względów technologicznych, została wykonana w dwóch warstwach, należy mierzyć 

łączną grubość tych warstw. 

Lp. Wyszczególnienie badań 

i pomiarów 

Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Szerokość warstwy 10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla 

autostrad i dróg ekspresowych, co 100 m dla 

pozostałych dróg 

6 Ukształtowanie osi w co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla 

 planie *) autostrad i dróg ekspresowych, co 100 m dla 

pozostałych dróg 

7 Grubość warstwy Podczas budowy: 

w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz 

nie rzadziej niż raz na 400 m2 Przed odbiorem: 

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 

m2 

8 Zagęszczenie, wilgotność w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz 

nie 

 kruszywa rzadziej niż raz na 600 m2 

 

Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów warstwy odsączającej i 

odcinającej ________________________________________________________________________  

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w 

punktach głównych łuków poziomych. 
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Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę 

warstwy przez spulchnienie warstwy na głębokość co najmniej 10 cm, uzupełnienie nowym materiałem 

o odpowiednich właściwościach, wyrównanie i ponowne zagęszczenie. 

Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i 

ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad na koszt Wykonawcy. 

6.3.8. Zagęszczenie warstwy 

Wskaźnik zagęszczenia warstwy odcinającej i odsączającej, określony wg BN-77/8931-12 [8] nie 

powinien być mniejszy od 1. 

Jeżeli jako kryterium dobrego zagęszczenia warstwy stosuje się porównanie wartości modułów 

odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych 

zgodnie z normą BN-64/8931-02 [6], nie powinna być większa od 2,2. 

Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczenia należy badać według PN-B-06714-17 [2]. Wilgotność 

kruszywa powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 

 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy odcinającej i odsączającej. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne" pkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1m2 warstwy odsączającej i/lub odcinającej z kruszywa obejmuje: 

- prace pomiarowe, 

- dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy materiału o grubości i 

jakości określonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, 

- wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu, 

- zagęszczenie wyprofilowanej warstwy, 

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej, 

- utrzymanie warstwy. 

Cena wykonania 1m2 warstwy odsączającej i/lub odcinającej z geowłóknin obejmuje: 

- prace pomiarowe, 

- dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy geowłóknin, 

- pomiary kontrolne wymagane w specyfikacji technicznej, 

- utrzymanie warstwy 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
10.1. Normy  

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni 
  drogowych . Żwir i mieszanka 
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4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 
5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni 
  drogowych. Piasek 
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia 
  nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 
7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i 
  łatą 
8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

 

10.2. Inne dokumenty 

 

9. Wytyczne budowy nasypów komunikacyjnych na słabym podłożu z zastosowaniem 

geotekstyliów, IBDiM, Warszawa 1986 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

Nr 4/D. 03.01. 
 

PODBUDOWA Z KRUSZYW NATURALNYCH 

CPV 45111230-9   

 

 

1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie, w ramach 

realizacji zadania pod nazwą: 

 
„Budowa kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół Publicznych w Klimkówce w ramach 
realizacji programu ,,Moje Boisko - Orlik 2012”. Klimkówka gm. Rymanów. 

. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót jak w pt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych OST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 [21] i obejmują: 

 

1. D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, 

2. D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 

Podbudowę z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje się, zgodnie z ustaleniami 

podanymi w dokumentacji projektowej, jako podbudowę pomocniczą i podbudowę zasadniczą wg 

Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych [31]. 

1.4. Określenia podstawowe 
 

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu w 

optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 

oraz z definicjami podanymi w OST „Wymagania ogólne" pkt 1.4 oraz w SST dotyczących 

poszczególnych rodzajów podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie: 

1. D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, 

2. D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

 

 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST „Wymagania 

ogólne" pkt 2. 

2.2. Rodzaje materiałów 

Materiały stosowane do wykonania podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie podano w 

SST dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów:  
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1. 2/D-03.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,  

2. 2/D-03.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. 

2.3. Wymagania dla materiałów 

2.3.1. Uziarnienie kruszywa 

Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 [3] powinna leżeć między krzywymi 

granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 
Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodą 
stabilizacji mechanicznej 

1-2 kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę jednowarstwową 1-3 

kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę) 

 

 

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej 

uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna 

kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. 

 

2.3.2. Właściwości kruszywa 

Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1.

Frokcje 

Bok oczka sita , mm 

  Wymagania  

  Kruszywa Kruszywa Żużel   
Lp. Wyszczególnienie naturalne łama

ne 
   Badania 

 właściwości Podbudowa według 

  zasad

- 

pomoc

- 

zasad

- 

pomoc

- 

zasad

- 

pomoc

- 
 

  nicza nicza nicza nicza nicza nicza  
1 Zawartość ziarn mniejszych od 2 od 2 od 2 od 2 od 2 od 2 PN-B-06714 

 niż 0,075 mm, % (m/m) do 10 do 12 do 10 do 12 do 10 do 12 -15 [3] 

2 Zawartość nadziarna, 

% (m/m), nie więcej niż 

5 10 5 10 5 10 PN-B-06714 -

15 [3] 

3 Zawartość ziarn 

nieforemnych 

%(m/m), nie więcej niż 

35 45 35 40   PN-B-06714 -

16 [4] 

4 Zawartość zanieczyszczeń       PN-B-04481 [1] 

 organicznych, %(m/m), nie 1 1 1 1 1 1  

 więcej niż        

Tablica 

1 11. 
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2.3.3. Materiał na warstwę odsączającą 

Na warstwę odsączającą stosuje się: 

- żwir, bazalt i mieszankę wg PN-B-11111 [14], 

- piasek wg PN-B-11113 [16]. 

2.3.4. Materiał na warstwę odcinającą 

Na warstwę odcinającą stosuje się: 

- piasek wg PN-B-11113 [16], 

- miał wg PN-B-11112 [15]. 

- geowłókninę o masie powierzchniowej powyżej 200 g/m wg aprobaty technicznej. 

2.3.5. Materiały do ulepszania właściwości kruszyw 

Do ulepszania właściwości kruszyw stosuje się: 

- cement portlandzki wg PN-B-19701 [17], 

- wapno wg PN-B-30020 [19], 

- popioły lotne wg PN-S-96035 [23], 

 

Dopuszcza się stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania równorzędnych efektów ulepszania 

kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inżyniera. 

Rodzaj i ilość dodatku ulepszającego należy przyjmować zgodnie z PN-S-06102 [21]. 

2.3.6. Woda 

Należy stosować wodę wg PN-B-32250 [20]. 

 

 

6 Ścieralność w bębnie 

Los Angeles 
       

 a) ścieralność całkowita 

po 

35 45 35 50 40 50 PN-B-06714 

 pełnej liczbie obrotów, nie       -42 [12] 

 więcej niż 30 40 30 35 30 35  

 b) ścieralność częściowa 

po 
       

 1/5 pełnej liczby obrotów,        

 nie więcej niż        
7 Nasiąkliwość, %(m/m), nie 

więcej niż 

2,5 4 3 5 6 8 PN-B-06714 -18 

[6] 

8 Mrozoodporność, ubytek       PN-B-06714 

 masy po 25 cyklach 

zamraża- 

5 10 5 10 5 10 -19 [7] 

 nia, %(m/m), nie więcej niż        
9 Rozpad krzemianowy i 

żela- 
      PN-B-06714 

 zawy łącznie, % (m/m), nie - - - - 1 3 -37 [10] 

 więcej niż       PN-B-06714 -39 

[11] 

10 Zawartość związków siarki       PN-B-06714 

 w przeliczeniu na SO3, 1 1 1 1 2 4 -28 [9] 

 %(m/m), nie więcej niż        
11 Wskaźnik nośności wnoś 

mieszanki kruszywa, %, nie 
       

 mniejszy niż: 80 60 80 60 80 60 PN-S-06102 

 a) przy zagęszczeniu IS □ 120 - 120 - 120 - [21] 

 1,00        

 b) przy zagęszczeniu IS □        

 1,03        

 

metodą I lub II wg PN-

B- 04481, % 
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3. SPRZĘT 

 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

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

 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien 

wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: mieszarek do wytwarzania mieszanki, 

wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. Mieszarki powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej 

mieszanki o wilgotności optymalnej, równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki, walców 

ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W miejscach trudno dostępnych 

powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne. 

 

 

4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

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

4.2. Transport materiałów 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 

Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08 [24]. Transport pozostałych materiałów 

powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych. 

 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

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

5.2. Przygotowanie podłoża 

Podłoże pod podbudowę powinno spełniać wymagania określone w OST D-04.01.01 „Koryto wraz z 

profilowaniem i zagęszczeniem podłoża" i OST D-02.00.00 „Roboty ziemne". 

Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nie przenikanie drobnych cząstek gruntu do 

podbudowy. Warunek nie przenikania należy sprawdzić wzorem: 

 

d
 85     <  5 (1) 

w którym: 

D15 -   wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy 

odsączającej, w milimetrach, 

d85 -    wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża, w milimetrach. 

Jeżeli warunek (1) nie może być spełniony, należy na podłożu ułożyć warstwę odcinającą lub odpowiednio 

dobraną geowłókninę. Ochronne właściwości geowłókniny, przeciw przenikaniu drobnych cząstek gruntu, 

wyznacza się z warunku: 

 
d
 50 

O
 90   < 1,2 (2) w którym: 

d50 -    wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 50 % ziarn gruntu podłoża, w milimetrach, O90 -   umowna 

średnica porów geowłókniny odpowiadająca wymiarom frakcji gruntu zatrzymująca się na geowłókninie w ilości 

90% (m/m); wartość parametru 090 powinna być podawana przez producenta geowłókniny. 

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane. 

Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny 

sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
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Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia 

robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 

Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w 

mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność zapewnienia 

jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na 

drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w 

taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu. 

5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki 

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej ostateczna 

grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo układanej warstwy nie 

może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób 

zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się 

z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z 

zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej następnej 

warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inżyniera. 

Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, 

określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony, 

powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest 

niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i 

równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 

10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. 

Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadać przyjętemu poziomowi 

wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 1, lp. 11. 

5.5. Odcinek próbny 

Jeżeli w SST przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni przed 

rozpoczęciem robót, Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu: 

- stwierdzenia czy sprzęt budowlany do mieszania, rozkładania i zagęszczania kruszywa jest właściwy, 

- określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubości 

warstwy po zagęszczeniu, 

- określenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaźnika 

zagęszczenia. 

Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu do mieszania, rozkładania i 

zagęszczania, jakie będą stosowane do wykonywania podbudowy. 

Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400 do 800 m2. 

Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera. 

Wykonawca może przystąpić do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez 

Inżyniera. 

5.6. Utrzymanie podbudowy 

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym 

stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę do ruchu 

budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten 

ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót. 

 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

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

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
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Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do 

wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu akceptacji materiałów. Badania te 

powinny obejmować wszystkie właściwości określone w pkt 2.3 niniejszej 

OST. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań podano w tablicy 2. 

 

 

Tablica 2. Częstotliwość ora zakres badań przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych 
mechanicznie 

 

6.3.2. Uziarnienie mieszanki 

Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Próbki należy 

pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny 

być na bieżąco przekazywane Inżynierowi. 

6.3.3. Wilgotność mieszanki 

Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, 

zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancją +10% -20%. Wilgotność należy określić według PN-B-

06714-17 [5]. 

6.3.4. Zagęszczenie podbudowy 

Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika 

zagęszczenia. 

Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy 

przeprowadzenie badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę zagęszczenia 

należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niż raz na 5000 m2, 

lub według zaleceń Inżyniera. 

Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek 

wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla każdej warstwy 

konstrukcyjnej podbudowy. 

 

E
1  < 2,2 

6.3.5. Właściwości kruszywa 

Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2.3.2. 

  Minimalna Maksymalna 

Lp. Wyszczególnienie badań liczba badań powierzchnia 

  na dziennej podbudowy 

  działce przy- 

  roboczej padająca na 

   jedno 

   badanie (m2) 

1 Uziarnienie mieszanki   

2 Wilgotność mieszanki 2 600 

3 Zagęszczenie warstwy 10 próbek na 10000 m2 

4 Badanie właściwości kruszywa wg tab. 1, pkt dla każdej partii kruszywa i 

 2.3.2 przy każdej zmianie 

  kruszywa  

 

Częstotliwość 

badań 
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Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności 

Inżyniera. 

 

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy 

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 3. 

6.4.2. Szerokość podbudowy 

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

Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości warstwy wyżej 

leżącej o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej. 

6.4.3. Równość podbudowy 

Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-

04 [28]. 

Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności 

podbudowy nie mogą przekraczać: 

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej, 

- 20 mm dla podbudowy pomocniczej. 

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy 

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z 

tolerancją ± 0,5 %. 

6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy 

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny 

przekraczać + 1 cm, -2 cm.Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża 

Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 

6.4.7. Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża 

Grubość podbudowy nie może się różnić od grubości projektowanej o więcej niż: 

- dla podbudowy zasadniczej ± 10%, 

- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%. 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów 

1 Szerokość podbudowy 10 razy na 1 km 

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

pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe co 100 m 

6 Ukształtowanie osi w planie*) co 100 m 

7 Grubość podbudowy Podczas budowy: 

w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej 

niż raz na 400 m2 Przed odbiorem: 

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2 

8 Nośność podbudowy:  
 - moduł odkształcenia co najmniej w dwóch przekrojach na każde 
 - ugięcie sprężyste 1000 m 

co najmniej w 20 punktach na każde 1000 m 

 

Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego 

mechanicznie 

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

- moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien być zgodny z podanym w tablicy 4, 

- ugięcie sprężyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno być zgodne z podanym w tablicy 4. 

 

 

Tablica 4. Cechy podbudowy 

 

 

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 

6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy 

Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od określonych w punkcie 6.4 

powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i 

powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest 

niedopuszczalne. 

Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie zapewnia 

podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć podbudowę przez 

spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu, dołożenie materiału i powtórne 

zagęszczenie. 

6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy 

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę 

podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na 

odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Inżyniera, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich 

właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone. 

Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena 

grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy. 

6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy 

Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty 

niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inżyniera.Koszty tych dodatkowych robót 

poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności podbudowy wynikło z niewłaściwego 

wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy. 

 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

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

 

Podbudowa    Minimalny moduł odkształ- 
z kruszywa Wskaźnik Maksymalne ugięcie cenia mierzony płytą o 
o zagęszczenia sprężyste pod kołem, mm średnicy 30 cm, MPa 
wskaźniku IS nie     
wnoś nie mniejszy niż     
mniejszym      

niż, %  40 kN 50 kN od 

pierwszego 

obciążenia E1 

od drugiego 

obciążenia E2 

60 1,0 1,40 1,60 60 120 
80 1,0 1,25 1,40 80 140 
120 1,03 1,10 1,20 100 180 

 

Wymagane cechy podbudowy 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 8. Roboty uznaje się za zgodne z 

dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 

zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Zakres czynności objętych ceną jednostkową 1 m2 podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, 

podano w OST: 

D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, D-

04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,  

D-04.04.03 Podbudowa z żużla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie. 

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

2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 

  zanieczyszczeń obcych 

3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 

4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn 

5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 

6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 

7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności 

  metodą bezpośrednią 

8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 

  zanieczyszczeń organicznych 

9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki 

  metodą bromową 

10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego 

11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego 

12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie 

  Los Angeles 

13. PN-B-06731 Żużel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. 

  Badania techniczne 

14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

  drogowych. Żwir i mieszanka 

15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 

16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

  drogowych. Piasek 

 

. 
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17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 
  zgodności 
18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego 
19. PN-B-30020 Wapno 
20. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 
21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych 
  mechanicznie 
22. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia 
  kamiennego 
23. PN-S-96035 Popioły lotne 
24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
25. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni 
  drogowych 
26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego 
27. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia 
  nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 
28. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i 
  łatą 
29. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem 
  belkowym 
30. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

10.2. Inne dokumenty 

31. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - Warszawa 

1997. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

Nr -4/D. 03.02. 

PODBUDOWA Z KRUSZYW ŁAMANYCH 

 

CPV 45111230-9   
 

1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot SST 

 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie pod nawierzchnie boisk, w ramach realizacji zadania pod nazwą: 

 
„Budowa kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół Publicznych w Klimkówce w ramach 
realizacji programu ,,Moje Boisko - Orlik 2012”. Klimkówka gm. Rymanów. 

1.2. Zakres stosowania SST 

 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót jak w pt.1.1 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 

podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Ustalenia zawarte są w OST D-04.04.00 

„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne" pkt 1.3. Zakres robót : 

Warstwa geowłókniny o gęstości minimum 160 g.m2 i wytrzymałości na rozrywanie minimum 12 

kN/m 

Podbudowa z kruszywa łamanego (tłuczeń) frakcji 0 - 31 mm, gr. 20 cm 

Podbudowa z kruszywa łamanego (kliniec) frakcji 8 - 16 mm, gr. 5 cm  

Podbudowa z kruszywa łamanego andezytowego frakcji 0,075 - 4 mm gr. 3 cm- warstwa stosowana tylko 

pod nawierzchnię boiska do piłki nożnej 

1.4. Określenia podstawowe 
 

1.4.1. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub więcej warstw 

zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 

oraz z definicjami podanymi w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania 

ogólne" pkt 1.4. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. 

Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

 

2.MATERIAŁY 

 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST 1/D 

„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne" pkt 2. 

2.2. Rodzaje materiałów 
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- tłuczeń łamany frakcji 16-32 mm, 

- kliniec łamany frakcji 0-31 mm, 

- grys andezytowy frakcji 0,075-4 mm, Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych 

stabilizowanych mechanicznie powinno być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca 

skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków albo ziarn żwiru większych od 8 mm. Kruszywo powinno 

być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 

-  Geowłóknina polipropylenowa o parametrach technicznych: 

- geowłóknina łączona termicznie nietkana wykonana w 100 % z ciągłych włókien polipropylenowych, 

- absorpcja energii wg EN ISO 10319 - minimum 5,0 kJ/m , 

- stopień ściśliwości < 15 %, 

- wytrzymałość na rozciąganie wg EN ISO 10319 - minimum 10,0 kN/m, 

- wytrzymałość na rozciąganie przy 5 % wydłużeniu wg EN ISO 10319 -minimum 5,0 kN/m, 

- wydłużenie wg EN ISO 10319 - minimum 60 %, 

- wytrzymałość na przebicie stożkowe wg EN 918 - maksimum 30 mm, 

- wytrzymałość na rozdzieranie wg ASTM D4632 - minimum 900 kN, 

- wytrzymałość na przebicie wg EN ISO 12236 - minimum 1500 kN, 

- wielkość przepływu przy słupie wody 10 cm wg BS 906-6 - minimum 35 

l/m
2
, 

- wielkość porów O90 minimum 75 um, 

2 

- przepuszczalność wody kw przy 200 kN/m
2
 wg DIN60500-4 - minimum 

0,0001 m/s, 

- materiał geowłókniny powinien być odporny na działanie promieni UV oraz działanie typowych związków 

chemicznych zawartych w wodzie i glebie, 

- geowłóknina powinna posiadać ważną aprobatę techniczną IBDiM oraz potwierdzoną certyfikatem 

trwałość użytkową minimum 50 lat. 

 

2.3. Wymagania dla materiałów 

2.3.1. Uziarnienie kruszywa 

Uziarnienie kruszywa powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w OST D-04.04.00 „Podbudowa z 

kruszyw. Wymagania ogólne" pkt 2.3.1. 

2.3.2. Właściwości kruszywa 

Kruszywo powinno spełniać wymagania określone w OST D-04.04.00 „Podbudowa z 

kruszyw. Wymagania ogólne" pkt 2.3.2. 

3. SPRZĘT 
 
Wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. 

Wymagania ogólne" pkt 3. 

4. TRANSPORT 
 
Wymagania dotyczące transportu podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. 

Wymagania ogólne" pkt 4. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. 

Wymagania ogólne" pkt 5. 

 

5.2. Przygotowanie podłoża 

Przygotowanie podłoża powinno odpowiadać wymaganiom określonym w OST D-04.04.00 „Podbudowa z 

kruszyw. Wymagania ogólne" pkt 5.2. 
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5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 

Mieszankę kruszywa należy wytwarzać zgodnie z ustaleniami podanymi w OST D-04.04.00 „Podbudowa z 

kruszyw. Wymagania ogólne" pkt 5.3. 

Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanie kruszyw cementem, wapnem lub popiołami przy WP 

od 20 do 30% lub powyżej 70%, szczegółowe warunki i wymagania dla takiej podbudowy określi SST, 

zgodnie z PN-S-06102 [21]. 

5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa 

Ustalenia dotyczące rozkładania i zagęszczania mieszanki podano w OST D-04.04.00 

„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne" pkt 5.4. 

5.5. Odcinek próbny 

O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien wykonać odcinki próbne, zgodnie z zasadami 

określonymi w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne" pkt 5.5. 

5.6. Utrzymanie podbudowy 

Utrzymanie podbudowy powinno odpowiadać wymaganiom określonym w OST D-04.04.00 „Podbudowa z 

kruszyw. Wymagania ogólne" pkt 5.6. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. 

Wymagania ogólne" pkt 6.26 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw, zgodnie z ustaleniami 

OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne" pkt 6.2. 

6.3. Badania w czasie robót 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów kontrolnych w czasie robót podano w OST D-04.04.00 

„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne" pkt 6.3. 

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy 

Częstotliwość oraz zakres pomiarów podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. 

Wymagania ogólne" pkt 6.4. 

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 

Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w OST D-04.04.00 

„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne" pkt 6.5. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. 

Wymagania ogólne" pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z 

kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne" pkt 

8. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. 

Wymagania ogólne" pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- oznakowanie robót, 

- sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża, 

- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą, 

- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 

- rozłożenie mieszanki, 

- zagęszczenie rozłożonej mieszanki, 

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej, 

- utrzymanie podbudowy w czasie robót. 

 

 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
Normy i przepisy związane podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne" 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

Nr -4/D.04.01. 
 

OBRZEŻA I CHODNIKI 

CPV 45233222-1   
 

1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z ustawieniem betonowego obrzeża na zakończeniu nawierzchni boisk i 

wykonaniem chodników. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót jak w pt.1.1 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 

obrzeży betonowych na ławie betonowej i chodników na podsypce piaskowej. 

 

- wykonanie koryta pod chodniki 
- zagęszczenie i wyprofilowanie koryta 
- podbudowa z pospółki gr. 10 cm 
- podbudowa z tłucznia frakcji 0-31,5 mm gr. 15 cm 
- ława betonowa z oporem pod obrzeże z betonu C 12/15 
- obrzeże betonowe 8 x 30 x 100 cm 
- nawierzchnia kostki brukowej betonowej gr. 6 cm 

1.4. Określenia podstawowe 

 

1.4.1. Obrzeża chodnikowe - belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub dwustronnie ciągi 

komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 

 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 

i definicjami podanymi w OST „Wymagania ogólne" pkt 1.4. 

 
1.4.3. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy 
ścieralnej nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub 
barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujący się kształtem, który umożliwia wzajemne 
przystawanie elementów. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

 

2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST „Wymagania 

ogólne" pkt 2. 

2.2. Stosowane materiały 
 
2.2.1. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym 

 - Betonowa kostka brukowa powinna posiadać aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną jednostkę   
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(Instytut Badawczy Dróg i Mostów). 
- Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadać wymaganiom określonym w aprobacie technicznej, a w 

przypadku braku wystarczających ustaleń, powinna mieć charakterystyki określone przez odpowiednie 
procedury badawcze IBDiM, zgodne z poniższymi wskazaniami: 

-  kształt i wymiary powinny być zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi odchyłkami 
od wymiarów: 

- długość i szerokość  3,0 mm, 

- grubość    5,0 mm, 
- wytrzymałość na ściskanie powinna być nie mniejsza niż: 
- 50 MPa, dla klasy „50”, 
- 35 MPa, dla klasy „35”, 
- mrozoodporność: po 30 cyklach zamrażania i rozmrażania próbek w 3% roztworze NaCl lub 150 cyklach 

zamrażania i rozmrażania metodą zwykłą, powinny być spełnione jednocześnie następujące warunki: 
- próbki nie powinny wykazywać pęknięć i zarysowań powierzchni licowych, 
- łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi, odprysków kruszywa itp. nie 

powinna przekraczać 5% masy próbek nie zamrażanych, 
- obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do próbek nie zamrażanych nie powinno być większe 

niż 20%, 
- nasiąkliwość, nie powinna przekraczać 5%, 
- ścieralność, sprawdzana na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości, nie powinna przekraczać 

wartości: 
- 3,5 mm, dla klasy „50”, 
- 4,5 mm, dla klasy „35”, 
- szorstkość, określona wskaźnikiem szorstkości SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowej górnej, 

sprawdzona wahadłem angielskim, powinna wynosić nie mniej niż 50 jednostek SRT, 
- wygląd zewnętrzny: powierzchnie elementów nie powinny mieć rys, pęknięć i ubytków betonu, krawędzie 

elementów powinny być równe, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny być jednorodne  
 
Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci białych plam - powstają w wyniku naturalnych procesów 
fizykochemicznych występujących w betonie podczas jego wiązania i twardnienia; naloty te powoli znikają 
w okresie do 2 lat. 
 
2.2.2. kostka betonowa gr 6 cm 
Kostka w kolorze czerwonym grub. 6 cm wibroprasowana PN-EN 1338:2004 
odporność na ścieranie – do 3.5 mm 
wytrzymałość na ściskanie -  nie mniejsza niż 50 MPa 
nasiąkliwość – nie większa niż 5 % 
mrozoodporność F 125 
 

2.2.3. obrzeża betonowe 8x30 
Jeśli dokumentacja projektowa, SST lub Inspektor Nadzoru nie ustalą inaczej, to do obramowania 
nawierzchni z kostek można stosować: 
- obrzeża betonowe wg BN-80/6775-03/04 [7] lub z betonu wibroprasowanego posiadającego aprobatę 
techniczną, ustawiane na ławach betonowych C 12/15 
 
- obrzeża mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według typów, 

rodzajów, odmian i wielkości. Należy układać je z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych. 
- Kruszywo i cement powinny być składowane i przechowywane wg 2.2.3.  

2.2.4.Materiały na ławę i do zaprawy 

Żwir do wykonania ławy powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek -wymaganiom 

PN-B-11113 [6]. 
- Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na 
budowę, powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy 
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. 
- Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [6]. 
 
2.2.5. piasek nie powinien zawierać 
-  domieszek organicznych 
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 

średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1.0-2,0 mm.  
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3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

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

3.2. Sprzęt do ustawiania obrzeży 

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego 

 

 

4.TRANSPORT 

 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

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

4.2. Transport obrzeży betonowych 

Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu 

przez beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej. 

Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu. 

4.3. Transport pozostałych materiałów 

Transport pozostałych materiałów podano w OST D-08.01.01 „Krawężniki betonowe". 

 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

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

5.2. Wykonanie koryta 

Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1]. Wymiary wykopu powinny 

odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. 

5.3. Podłoże lub podsypka (ława) 

Podłoże pod ustawienie obrzeża może stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (ława) ze żwiru 

lub piasku, o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. Podsypkę (ławę) wykonuje się przez 

zasypanie koryta żwirem lub piaskiem i zagęszczenie z polewaniem wodą. 

5.4. Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych 

Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze światłem 

(odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji 

projektowej. 

Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem 

przepuszczalnym, starannie ubitym. 

Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem lub zaprawą cementowo-

piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być 

wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 
Piasek nie powinien zawierać 
-  domieszek organicznych 
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 

średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1.0-2,0 mm.  
 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

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

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
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Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do 

ustawienia betonowych obrzeży chodnikowych i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji. 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar i 

policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu, zgodnie z wymaganiami 

tablicy 3. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub 

suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B- 

10021 [4].Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy 
użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie 
kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i 
zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. 

Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone w normach 

podanych dla odpowiednich materiałów wymienionych w pkt 2. 

 

6.3. Badania w czasie robót 

W czasie robót należy sprawdzać wykonanie: koryta pod podsypkę 

(ławę) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2, 

podłoża z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (ławy) ze żwiru lub piasku - zgodnie z 

wymaganiami pkt 5.3, 

ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy 

dopuszczalnych odchyleniach: 

- linii obrzeża w planie, które może wynosić ± 2 cm na każde 100 m długości obrzeża, 

- niwelety górnej płaszczyzny obrzeża , które może wynosić ±1 cm na każde 100 m długości obrzeża, 

- wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite wypełnienie badanej 

spoiny na pełną głębokość. 

 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeża chodnikowego. 

 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

- wykonane koryto, 

- wykonana podsypka. 

 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeża chodnikowego obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- dostarczenie materiałów, 

- wykonanie koryta, 

- rozścielenie i ubicie podsypki, 
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- ustawienie obrzeża, 

- wypełnienie spoin, 

- obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża, 

- - wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 

 

11. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
Normy:  

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 
2. PN-B-06250 Beton zwykły 
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech 
  geometrycznych 
5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 
  drogowych. Żwir i mieszanka 
6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 
  drogowych. Piasek 
7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 
  zgodności 
8. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
 03/01 parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 
9. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
 03/04 parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża. 



 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

Nr -4/D.05.01 
 

NAWIERZCHNIE SYNTETYCZNE I WYPOSAŻENIE BOISK 
 

 

CPV – 45233222-1   

CPV – 45450000-6   
 

1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem nawierzchni syntetycznych i wyposażenia boisk , w ramach realizacji zadania 

pod nazwą: 

 

„Budowa kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół Publicznych w Klimkówce w ramach 

realizacji programu ,,Moje Boisko - Orlik 2012”. Klimkówka gm. Rymanów 

1.2. Zakres stosowania 

Niniejsza specyfikacja techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót w punkcie 1.1 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z : 

 - wykonanie poliuretanowej elastycznej warstwy podkładowej ET – gr. 3,5 cm pod nawierzchnię 

poliuretanową na boisku do koszykówki, siatkówki i tenisa 

 - wykonanie nawierzchni poliuretanowej typu natrysk  gr. 1,3 cm na boisku do koszykówki, siatkówki i  

tenisa 

- wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej na boisku do piłki nożnej. 

 
l .4. Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z 

definicjami podanymi w STO „Wymagania ogólne" 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STO „Wymagania ogólne" 

 
 

2. MATERIAŁY 

 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST 1/D 
„Wymagania ogólne" 
Materiały na boisko do koszykówki, siatkówki o nawierzchni syntetycznej: Badania na zgodność z normą 
PN-EN 14877, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB lub wynik badań 
specjalistycznego laboratorium badającego nawierzchnie sportowe np. Labosport. 

1. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta. 
2. Atest PZH dla ofiarowanej nawierzchni. 
3. Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję 

wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię. 

 
Przewidziano zastosowanie materiałów: 

 

2.2. Nawierzchnia typu natrysk  gr. 13 mm + warstwa podkładowa poliuretanowa ET – gr. 3,5 cm  

Jest to nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubości warstwy 13mm. Nawierzchnia 
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składa się z dwóch warstw: elastycznej (nośnej) i użytkowej. Warstwa nośna to mieszanina granulatu 
gumowego i lepiszcza poliuretanowego. Układana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy 
rozkładarki mas poliuretanowych (np. Planomatic). Tak wykonaną warstwę należy pokryć warstwą 
użytkową, którą stanowi system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM. Czynność tą wykonuje się 
poprzez natrysk mechaniczny (przy użyciu specjalnej natryskarki np. Strukturmatic). Grubość warstwy 
użytkowej 2-3mm. Po całkowitym związaniu komponentów na nawierzchni są malowane linie farbami 
poliuretanowymi metodą natrysku. Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze, 
służy do pokrywania nawierzchni bieżni lekkoatletycznych, sektorów i rozbiegów konkurencji technicznych 
zawodów la., boisk wielofunkcyjnych, szkolnych, placów rekreacji ruchowej. Wymaga się zainstalowania 
warstwy stabilizyjacej ET min. 3,5 cm  

- Trwałość - okres gwarancji minimum 5 lat. 

 

Linie boiska do koszykówki malowane w kolorze żółtym, do siatkówki w kolorze niebieskim. 

Układanie nawierzchni należy prowadzić zgodnie z technologią wykonawstwa zalecaną przez producenta 

nawierzchni , należy również przestrzegać warunków pogodowych. 

 
2.3. Materiały na boisko do piłki nożnej z trawy syntetycznej 

 
Wykładzina typu trawa syntetyczna przeznaczona jest do wykonywania nawierzchni sportowych na otwartej 
przestrzeni obiektów sportowych. Spód trawy musi być wykonany z poliuretanu. Nie dopuszcza się 
traw, których spód wykonano z Lateksu. 

Wykładzinę ułożoną i zamocowaną zgodnie z instrukcją producenta należy zasypać suszonym i 
sortowanym piaskiem kwarcowym oraz granulatem EPDM w kolorze zielonym z produkcji pierwotnej. 
Zabrania się używania granulatu pochodzenia z Recyklingu. 

 
2.3.1.Parametry wypełnienia: 

 
- wypełnienie: piasek kwarcowy,  granulat EPDM z produkcji pierwotnej w kolorze zielonym zgodny z 
badaniem laboratoryjnym trawy syntetycznej. 

 
- Surowiec    EPDM pierwotny 
- Gęstość nasypowa   gr/l 460 - 480 
- Zawartość polimerów   21% ± 1% 
- Wielkość ( frakcja granulatu)  0,5-2,5 mm 
 
Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków jakościowych, dotyczące 
systemu nawierzchni z trawy syntetycznej i wypełnienia, które należy dołączyć do oferty:  

 
- raport z badań przeprowadzonych przez laboratorium (Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), 
dotyczący oferowanej nawierzchni, potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Concept for 

Football Turf (dostępny na www.FIFA.com), lub 
- Certyfikat lub deklaracja na zgodność z normą PN-EN 15330-1: 2008, lub aprobata techniczna ITB, lub 
rekomendacja techniczna ITB potwierdzająca parametry techniczne trawy syntetycznej 
- Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta. 
- Atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni  i wypełnienia trawy 
- Raport dotyczący wypełnienia (EPDM) potwierdzający zgodność z normą EN 13501-1 oraz  klasyfikację 
ogniową granulatu. Granulat powinien spełniać wymagania dla Dfl S1 
- Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z 
potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię 
- Deklaracja zgodności jako dokument odbiorowy  
- Kartę techniczną dla wypełnienia 
- Raport z badań granulatu na zawartość pierwiastków metali ciężkich. 
- Próbki z oryginalna metryką określającą nazwę producenta i typ: 

- trawa syntetyczna  200 x 250 mm. 
- granulat wypełnienia w kolorze zielonym trawy EPDM 100 g., 

 
Dopuszcza się zastosowanie traw syntetycznych oraz wypełnienia tylko o parametrach takich 
samych bądź lepszych od projektowanych. 
Wymagania dotyczące wykonania prac nawierzchniowych. 

 
Nawierzchnia może być instalowana jedynie przez autoryzowanego wykonawcę o kwalifikacjach 
potwierdzonych stosownym dokumentem wystawionym przez producenta nawierzchni i dotyczącym 
zadania. 

http://www.fifa.com/
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- Nawierzchnia z trawy syntetycznej -  kolor zielony, linie boiska w kolorze białym 

 
WARIANT I 

Wysokość włókna min. 60 mm na podbudowie z kruszywa (wypełnienie z trawy zgodnie z badaniem 

specjalistycznego laboratorium np. Labosport) 

1. typ włókna: monofil 

2. skład chemiczny włókna: polietylenowego 

3. ciężar włókna: min. 11.000 Dtex 

4. gęstość trawy: min. 97.000 włókien/m2 

5. trwałość: okres gwarancji minimum - 60 miesięcy   

 

2.4. wyposażenie boisk 

2.4.1. Bramki:  

Bramki do piłki nożnej 500x200 cm z aluminiowego profilu 80/80 mm, dla uzyskania stabilności, winna 

posiadać konstrukcję łuków składanych umożliwiających szybki montaż i demontaż, 

2.4.2. Siatka bezwęzłowa z polipropylenu o grubości sznurka min. 3 mm o oczkach 10x10 cm w kolorze białym 

 

2.4.3. Tuleje do osadzenia w podłożu spełniające wymagania przepisów dopuszczających do stosowania. 

2.4.2. Kosze do koszykówki: 

- Tuleje do osadzenia w podłożu spełniające wymagania przepisów dopuszczających, 

- Konstrukcja do koszykówki dwusłupowa, wysięg 1,6 m do tablicy 105x180 cm, ocynkowana ogniowo, 

mocowana na stałe do fundamentów, 

- Tablica epoksydowa o wym. 105x180 cm w kolorze białym z obręczą uchylną i siatką. 

2.4.3. Elementy do piłki siatkowej: 

- Tuleje do osadzenia w podłożu spełniające wymagania przepisów dopuszczających, 

- Słupki do siatkówki aluminiowe owalne wielofunkcyjne z płynną regulacją wysokości, 

- Siatka do siatkówki turniejowa z antenkami, obszyta z czterech stron taśmą. 
2.4.4. piłki - do gry w piłkę nożną, koszykówkę i siatkówkę 
 
 

3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STO „Wymagania ogólne" . 
 
 

4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne". 
 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w STO „Wymagania ogólne" 
 
5.2. Wykonanie nawierzchni syntetycznej na boisko do koszykówki i siatkówki 
Badania na zgodność z normą PN-EN 14877, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna 
ITB lub wynik badań specjalistycznego laboratorium badającego nawierzchnie sportowe np. Labosport. 
Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta, 
- Atest PZH dla ofiarowanej nawierzchni, 
- Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną 
inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię. 

5.3. Wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej na boisko do piłki nożnej 
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Badania na zgodność z normą PN-EN 15330-1:2008, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja 

techniczna ITB. 

Raport z badań przeprowadzonych przez laboratorium (Labosport lub ISA – SPORT lub SPORTS LABS 

Ltd), dotyczący oferowanej nawierzchni potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Koncept 

for Football Turf (dostępny na www.FIFA.com) 
Karta techniczna oferowanej nawierzchni oraz granulatu potwierdzona przez jej producenta.  
Atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni i  wypełnienia trawy 
Raport dotyczący wypełnienia (EPDM) potwierdzający zgodność z normą EN 13501-1 oraz raport 
potwierdzający klasyfikację ogniową Dfl S1 
Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z 
potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię.  
Deklaracja zgodności jako dokument odbiorowy  
Raport z badań granulatu na zawartość pierwiastków metali ciężkich. 
Kartę techniczną dla wypełnienia 

5.4. Montaż urządzeń na boiskach: 

5.4.1. Boisko do siatkówki: 

a) Wykonanie fundamentów pod stojaki z montażem tuleii, 

b) Ustawienie demontowalnych stojaków do siatkówki, siatka turniejowa czarna z antenkami. 

5.4.2. Boisko do koszykówki : 

a) Wykonanie fundamentów pod stojaki, 

b) Ustawienie stojaków metalowych do koszykówki kpl z tablicą 180x105cm obręczą uchylną i siatką  

 
5.4.3. Boiska do piłki nożnej 

a) Wykonanie fundamentów pod stojaki z montażem tuleii 

b) Ustawienie w gotowych otworach bramek aluminiowych 5,00x2,00 do piłki nożnej wraz z siatkami 

 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STO „Wymagania ogólne". 

 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STO „Wymagania ogólne" 

 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STO „Wymagania ogólne". 
 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9. l. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STO „Wymagania ogólne" 

 
10. NORMY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 
 
Atesty PZH 
Instrukcje producentów 
Inne - wybrane przez Inwestora oraz Projektanta przystosowującego projekt do warunków miejscowych. 
Przy wyborze rozwiązań należy przestrzegać prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczególnych oraz 
kierować się wiedzą techniczną 
 
 
 
 
 

http://www.fifa.com/
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE  

 

Nr 5/ZT 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

Nr - 5/ZT.01.01. 
 

ROBOTY W ZAKRESIE CHODNIKÓW 
 
CPV 45233222-1  
 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot OST 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej przy realizacji zadania p.n. 

 
„Budowa kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół Publicznych w Klimkówce w ramach 
realizacji programu ,,Moje Boisko - Orlik 2012”. Klimkówka gm. Rymanów. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 

 
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
jak w pt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i 
odbiorem nawierzchni chodników z betonowej kostki brukowej. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy 
ścieralnej nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu nie zbrojonego, nie barwionego lub 
barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujący się kształtem, który umożliwia wzajemne 
przystawanie elementów. 
 
1.4.2. Krawężnik - prosty lub łukowy element budowlany oddzielający jezdnię od chodnika, 
charakteryzujący się stałym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dług. nie większą niż 1,0 m. 
 
1.4.3. Ściek - umocnione zagłębienie, poniżej krawędzi jezdni, zbierające i odprowadzające wodę. 
1.4.4. Obrzeże - element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów pieszych od terenów 
nie przeznaczonych do komunikacji. 
 
1.4.5. Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi 
materiałami wypełniającymi. 
1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odstęp dzielący duży fragment nawierzchni na sekcje w celu umożliwienia 
odkształceń temperaturowych, wypełniony określonymi materiałami wypełniającymi. 
 
1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [9] pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [9] pkt 1.5.3 
 
 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST „Wymagania 
ogólne” [9] pkt 2. 
 
2.2. Betonowa kostka brukowa 
- kostka betonowa brukowa typu Holland gr. 6 cm, 
- kostka brukowa betonowa typu Holland gr. 8 cm, 
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- palisada betonowa 12x18x80 – pochylnia przy budynku zaplecza. 
 
2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych-wymagania 
1. odmiana: 
a) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy ścieralnej (górnej) 
zwykle barwionej grubości min. 4 mm, 
2. barwa: 
a) kostka kolorowa, z betonu barwionego, 
3. wzór (kształt) kostki: zgodny z kształtami określonymi przez producenta 
4. wymiary, zgodne z wymiarami określonymi przez producenta, w zasadzie: 
a) długość: od 140 mm do 280 mm, 
b) szerokość: od 0,5 do 1,0 wymiaru długości, lecz nie mniej niż 100 mm, 
c) grubość: 60mm lub 80 mm 
 
Pożądane jest, aby wymiary kostek były dostosowane do sposobu układania i siatki spoin oraz umożliwiały 
wykonanie warstwy o szerokości 1,0 m lub 1,5 m bez konieczności przecinania elementów w trakcie ich 
wbudowywania w nawierzchnię. 
Kostki mogą być z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz z ukosowanymi 
krawędziami górnymi. 
 
2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym 
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach dróg, 
ulic, chodników itp. określa PN-EN 1338 [2] w sposób przedstawiony w tablicy 1. 

 

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 [2] do stosowania na 

zewnętrznych nawierzchniach, mających kontakt z solą odladzającą w warunkach mrozu 
 

Lp. Cecha 
Załącznik 

normy 
Wymaganie 

1 Kształt i wymiary 

1.1 Dopuszczalne odchyłki w mm od 

zadeklarowanych wymiarów kostki, grubości 

< 100 mm > 100 mm 

C Długość   Szerokość Grubość 

± 2          ± 2          ± 3 ± 3          ± 3          

± 4 

Różnica pomiędzy 

dwoma pomiarami 

grubości, tej samej 

kostki, powinna być 

< 3 mm 

1.2 Odchyłki płaskości i pofalowania (jeśli 

maksymalne wymiary kostki > 300 mm), przy 

długości pomiarowej 

300 mm 400 mm 

C Maksymalna (w mm) wypukłość wklęsłość 

1,5 1,0 
2,0 1,5 

2 Właściwości fizyczne i mechaniczne 

2.1 Odporność na zamrażanie/rozmrażanie z 

udziałem soli odladzających (wg klasy 3, zał. 

D) 

D Ubytek masy po badaniu: wartość średnia < 1,0 kg/m
2
, przy 

czym każdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m
2 

2.2 Wytrzymałość na rozciąganie przy 

rozłupywaniu 

F Wytrzymałość charakterystyczna T > 3,6 MPa. Każdy 

pojedynczy wynik > 2,9 MPa i nie powinien wykazywać 

obciążenia niszczącego mniejszego niż 250 N/mm długości 

rozłupania 

2.3 Trwałość (ze względu na 

wytrzymałość) 

F Kostki mają zadawalającą trwałość (wytrzymałość) jeśli 

spełnione są wymagania pktu 2.2 oraz istnieje normalna 

konserwacja 

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

 3  szerokiej ściernej, Bóhmego, 

 oznaczenia H normy)  wg zał. G normy - wg zał. H mormy - 

   badanie podstawowe badanie alternatywne 

   < 23 mm <20 

000mm
3
/5000 mm

2 

2
.5 

Odporność na poślizg/poślizgnięcie I a) jeśli górna powierzchnia kostki nie była 

szlifowana lub polerowana - zadawalająca 
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odporność, 

b) jeśli wyjątkowo wymaga się podania wartości 

odporności na poślizg/poślizgnięcie - należy 

zadeklarować minimalną jej wartość pomierzoną 

wg zał. I normy (wahadłowym przyrządem do 

badania tarcia) 

3 Aspekty wizualne 

3
.1 

Wygląd J a) górna powierzchnia kostki nie powinna mieć rys 

i odprysków, 

b) nie dopuszcza się rozwarstwień w kostkach 

dwuwarstwowych, 

c) ewentualne wykwity nie są uważane za istotne 

3
.2 

3
.3 

Tekstura 

Zabarwienie (barwiona może być warstwa    

ścieralna    lub cały element) 

J a) kostki z powierzchnią o specjalnej teksturze - 

producent powinien opisać rodzaj tekstury, 

b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny być 

porównane z próbką producenta, zatwierdzoną 

przez odbiorcę, 

c) ewentualne różnice w jednolitości tekstury lub 

zabarwienia,     spowodowane nieuniknionymi 

zmianami we właściwościach surowców i zmianach 

warunków twardnienia nie są uważane za istotne 

 

 

Kostki kolorowe powinny być barwione substancjami odpornymi na działanie czynników atmosferycznych, 
światła (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliów (m.in. cementu, który przy wypełnieniu spoin zaprawą 
cementowo-piaskową nie może odbarwiać kostek). Zaleca się stosowanie środków stabilnie barwiących 
zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki żelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie 
należy stosować do barwienia: sadz i barwników organicznych 
 
2.2.3. Składowanie kostek 
Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej przestrzeni, 
przy czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione. 
 
2.3. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni 
a) na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię stosować mieszankę cementu i piasku w stosunku 
1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113 [4], cementu 
powszechnego użytku spełniającego wymagania PNEN 197-1 [1] i wody odmiany 1 odpowiadającej 
wymaganiom PN-88/B-32250 [5], 
b) do wypełniania spoin piasek naturalny spełniający wymagania PN-B-11113 [4] gatunku 2 lub 3, piasek 

-B-11112 [3] 
 
2.4. Krawężniki, obrzeża i ścieki 
a) krawężniki betonowe 30 x 8 cm 
b) obrzeża betonowe 30 x 8 cm 
 
2.5. Materiały do podbudowy ułożonej pod nawierzchnią z betonowej kostki brukowej 
a) pod chodniki 10cm pospółki 
 

3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” [9] pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni 
Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać się: 
a) ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach, 
b) mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek), 
c) Do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z tarczą). 
d) Do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z wykładziną 
elastomerową, chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroży. 
e) Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw należy stosować betoniarki. 

4. TRANSPORT 
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4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” [9] pkt 4. 
 
4.2. Transport materiałów do wykonania nawierzchni 
Betonowe kostki brukowe mogą być przewożone na paletach dowolnymi środkami transportowymi po 
osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu 
powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem. 
 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” [9] pkt 5. 
 
5.2. Podłoże i koryto 
Grunty podłoża powinny być niewysadzinowe, jednorodne i nośne oraz zabezpieczone przed nadmiernym 
zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacją projektową. 
Koryto pod podbudowę lub nawierzchnię powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami. 
Koryto musi mieć skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacją projektową. 
 
5.3. Konstrukcja nawierzchni 
Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni, z występowaniem podbudowy, podsypki 
cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin zaprawą cementowo-piaskową, obejmują: 

 
ężników, obrzeży, palisady i ew. ścieków), 

ścielenie podsypki cementowo-piaskowej, 
żenie kostek z ubiciem, 

 
 

ęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu. 
 
5.4. Podbudowa 
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwą betonowej kostki brukowej powinien być 
zgodny z dokumentacją projektową. 
 
5.5. Obramowanie nawierzchni 
Krawężniki i obrzeża zaleca się ustawiać przed przystąpieniem do układania nawierzchni z kostki. Przed 
ich ustawieniem, pożądane jest ułożenie pojedynczego rzędu kostek w celu ustalenia szerokości 
nawierzchni i prawidłowej lokalizacji krawężników lub obrzeży. 
 
5.6. Podsypka 
Grubość podsypki powinna wynosić po zagę ów na podsypkę 
powinny być zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości podsypki nie 
powinny przekraczać  
Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela się na uprzednio 
zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu: 

-cementowego od 0,25 do 0,35, 
ści na ściskanie nie mniejszej niŜ R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. 

W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni podsypka 
nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami podsypka rozsypywała się. 
Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek od 3 do 
4 m. Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami 
(np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi. 
Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawałowaniu nawierzchni 
naleŜy ją polać wodą w takiej ilości, aby woda zwilżyła całą grubość podsypki. Rozścielenie podsypki z 
suchej zaprawy może wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek o około 20 m2. 
Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone przed rozpoczęciem 
wiązania cementu w podsypce. 
 
5.7. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 
 
5.7.1. Ułożenie nawierzchni z kostek 
Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. 
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Na większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału, w której 
niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki. Układanie kostki można wykonywać ręcznie 
lub mechanicznie. 
Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza 
skomplikowanych pod względem kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej układanych deseni 
oraz różnych wymiarów i kształtów kostek. Układanie kostek powinni wykonywać przyuczeni brukarze. 
Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym kształcie, tak aby 
układarka mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich ułożenia z wymaganą dokładnością. 
Kostka do układania mechanicznego nie może mieć dużych odchyłek wymiarowych i  
musi być odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. ułożona na palecie w odpowiedni wzór, bez 
dołożenia połówek i dziewiątek, przy czym każda warstwa na palecie musi być dobrze przesypana bardzo 
drobnym piaskiem, by kostki nie przywierały do siebie.  
Układanie mechaniczne zawsze musi być wsparte pracą brukarzy, którzy uzupełniają przerwy, wyrabiają 
łuki, dokładają kostki w okolicach studzienek i krawężników. 
Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania podsypka 
zagęszcza się. 
Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, 
włazów itp.) powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm 
do 10 mm powyżej korytek ściekowych (ścieków). 
Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać elementy 
kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe i 
odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń 
uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, 
szlifierkami z tarczą itp.). 
Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się zakończyć 
prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu 
dla ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem robót, prowizorycznie ułożoną 
nawierzchnię na podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć wraz z podsypką. 
 
5.7.2. Ubicie nawierzchni z kostek 
Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z 
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. 
Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie w 
kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez 
ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki. 
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe. 
 
5.7.3.Spoiny 
Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 mm. W 
przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się aby osie spoin pomiędzy 
dłuższymi bokami tych kostek tworzyły z osią drogi kąt 45o, a wierzchołek utworzonego kąta prostego 
pomiędzy spoinami miał kierunek odwrotny do kierunku spadku podłużnego 
nawierzchni. 
Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić piaskiem. 
 
5.8. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu 
Nawierzchnię na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem można oddać do użytku 
bezpośrednio po jej wykonaniu. 
Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą cementowo-
piaskową, po jej wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o grubości od 3,0 do 4,0 cm i 
utrzymywać ją w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie od 2 tygodni (przy temperaturze średniej 
otoczenia nie niższej niŜ 15oC) do 3 tygodni (w porze chłodniejszej) nawierzchnię należy oczyścić z piasku 
i można oddać do użytku. 
 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” [9] pkt 6. 
 
6.2. Badania w czasie robót 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót nawierzchniowych z kostki podaje tablica 2. 
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Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 
 

L
p. 

Wyszczególnienie 
Częstotliwość badań 

Wartości 
badań i pomiarów dopuszczal

ne 

1 Sprawdzenie podłoża i koryta Wg OST D-04.01.01 [10] 

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

3 Sprawdzenie obramowania wg OST D-08.01.01a [17]; D-08.01.02 [18]; D- 

 nawierzchni 08.03.01 [19]; D-08.05.00 [20]  

4 Sprawdzenie podsypki Bieżąca kontrola w 10 
punktach 

Wg pktu 5.6; 

 (przymiarem     liniowym lub dziennej działki roboczej: odchyłki od 

 metodą niwelacji) grubości, spadków i cech 

konstrukcyjnych w porównaniu z 

dokumentacją projektową i specyfikacją 

projektowanej grubości 

±1 cm 

5 Badania               wykonywania kostki  

 nawierzchni z   

 a)    zgodność z dokumentacją Sukcesywnie na każdej 
działce 

- 

 projektową roboczej  

 b)   położenie osi w planie Co 100 m i we wszystkich Przesunięcie 
od osi 

 (sprawdzone geodezyjnie) punktach charakterystycznych projektowanej do 2 cm 

 c)   rzędne wysokościowe Co 25 m w osi i przy Odchylenia: 

 (pomierzone instrumentem krawędziach oraz we +1 cm; -2 cm 

 pomiarowym) wszystkich 

punktach 

charakterystycznych 

 

 d)   równość w profilu Jw. Nierówności 
do 

 podłużnym (wg BN-68/8931-04  8 mm 

 [8] łatą czterometrową)   

 e)   równość w przekroju Jw. Prześwity 
między 

 poprzecznym (sprawdzona łatą  łatą a 

 profilową z poziomnicą i  powierzchnią 
do 

 pomiarze prześwitu klinem  8 mm 

 cechowanym oraz przymiarem   

 liniowym względnie metodą   

 niwelacji)   

 f)    spadki poprzeczne Jw. Odchyłki od 

 (sprawdzone metodą niwelacji)  dokument

acji projektowej do 

0,3% 

 g)   szerokość nawierzchni Jw. Odchyłki od 

 (sprawdzona przymiarem  szerokości 

 liniowym)  projektowanej do ±5 cm 

 h)   szerokość i głębokość W 20 punktach Wg pktu 5.7.5 

 wypełnienia spoin i szczelin charakterystycznych dziennej  

 (oględziny i pomiar przymiarem działki roboczej  

 liniowym po wykruszeniu dług.   

 10 cm)   

 i)    sprawdzenie koloru kostek Kontrola bieżąca Wg 
dokumentacji 

 i desenia ich ułożenia  projektowej lub decyzji 

Inżyniera 

 

6.3. Badania wykonanych robót 
Zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3. 
 

Tablica 3. Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni 
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L
p. 

Wyszczególnienie badań i 
pomiarów 

Sposób sprawdzenia 

1 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 

nawierzchni, krawężników, obrzeży, 

ścieków 

Wizualne sprawdzenie jednorodności 

wyglądu, prawidłowości desenia, 

kolorów kostek, spękań, plam, 

deformacji, wykruszeń, spoin i 

szczelin 

2 Badanie położenia osi nawierzchni w 

planie 

Geodezyjne  sprawdzenie 

położenia osi   co   25   m   i   w 

punktach charakterystycznych 

(dopuszczalne przesunięcia wg tab. 2, 

lp. 5b) 

3 Rzędne wysokościowe, 

równość podłużna i poprzeczna, 

spadki poprzeczne i szerokość 

Co 25 m i we wszystkich punktach 

charakterystycznych (wg metod i 

dopuszczalnych wartości podanych 

w tab. 2, lp. od 5c do 5g) 

4 Rozmieszczenie i szerokość 

spoin i szczelin w nawierzchni, 

pomiędzy krawężnikami, obrzeżami, 

ściekami oraz wypełnienie spoin i 

szczelin 

Wg pktu 5.5 i 5.7.5 

 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” [9] pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki 
brukowej. 
 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” [9] pkt 8. Roboty uznaje się za 
wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki pozytywne. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
- przygotowanie podłoża i wykonanie koryta, 
- ewentualnie wykonanie podbudowy, 
- ewentualnie wykonanie ław (podsypek) pod krawężniki, obrzeża, ścieki, 
- wykonanie podsypki pod nawierzchnię, 
- ewentualnie wypełnienie dolnej części szczelin dylatacyjnych. 

 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” [9] pkt 9,10 

 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 
1. PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
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cementu powszechnego użytku 
2. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań 
3. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
4. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek 
5. PN-88 B/32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
 
10.2. Ogólne specyfikacje techniczne (OST) 
9.   D-M-00.00.00 Wymagania ogólne  
10. D-  Dolne warstwy podbudów oraz oczyszczenie i skropienie 
11. D-  Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 
12. D-04.04.04 Podbudowa z tłucznia kamiennego 
13. D-  Podbudowy i ulepszone podłoża z gruntów lub kruszyw stabilizowanych 

spoiwami hydraulicznymi 
14. D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu 
15. D-04.06.01b Podbudowa z betonu cementowego 
16. D-05.03.04a Wypełnianie szczelin w nawierzchni z betonu cementowego 
17. D-08.01.01a Ustawianie krawężników betonowych 
18. D-08.03.01 Betonowe obrzeża chodnikowe 
20. D-08.05.00 Ścieki 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 
Nr - 5/ZT.02.01. 

 
OGRODZENIE 

 
CPV 45342000-6  
 
 

1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z montażem ogrodzenia terenu boisk przy realizacji zadania p.n.: 

  
„Budowa kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół Publicznych w Klimkówce w ramach 
realizacji programu ,,Moje Boisko - Orlik 2012”. Klimkówka gm. Rymanów. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Niniejsza specyfikacja techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
1.3.1. Wykonanie ogrodzenia panelowego wys. min. 4,0m, 
1.3.2. Wykonanie ogrodzenia o funkcji piłkochwytów za bramkami wys. min. 6,0m 
1.3.3. Wykonanie bramy o wym. 2,5 x 2,0 m w ilości 3 sztuk 
1.3.4. wykonanie furtki o wym. 1,0 x 2,0 w ilości 4 sztuk. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w STO- „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
 

2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
2.2. Stosowane materiały 
Materiałami stosowanymi są: 
 
2.2.1. Elementy ogrodzenia: 
- przęsła 
- bramy  
- furtki 
Przewidziano do wykonania ogrodzenie panelowe wysokości min. 4,00 m: 
- ogrodzenie trwałe o wysokości min. 4 m od poziomu boiska, 
- panel dolny do wysokości do 2,0 m o min. oczkach 10 x 20 cm, z pręta o średnicy min. 5 mm  
- panel górny montowany od 2,0 m do 4,0 o min.oczkach 10 x 20 cm, z pręta o średnicy min. 5 mm  
- słupki systemowe o przekroju prostokątnym lub teowym ze stali ocynkowanej pokrytej poliestrem, 

specjalnie przeliczone i dobrane pod kątem wytrzymałości na obciążenia, w betonowane na stałe w 
stopach fundamentowych B20 o wymiarach 0,40x0,40x1,20 m 

 
- należy stosować specjalne wkładki neoprenowe, które przyczyniają się do redukcji hałasu i wibracji 

generowanych przez drgające ogrodzenie-potwierdzone odpowiednimi dokumentami, np. posiadające w 
tym zakresie certyfikat TUV. 
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- na trasie ogrodzenia należy wykonać dwie bramy techniczne systemowe, szerokości 2,5 – 3,00 m, 
wysokości 2,00 m, oraz trzy furtki o szerokości min. 1 m i wys. 2,00 m 

- ogrodzenie zabezpieczone antykorozyjnie, ocynk ogniowy, polakierowany warstwą proszku poliestrowego 
w kolorze szarym. 

Dopuszcza się stosowanie dowolnego systemu ogrodzeni przy zachowaniu opisanych wyżej parametrów. 
 
- piłkochwyty 

wg systemu; wysokości 6,00 m słupkach stalowych wykończonych jak słupki ogrodzenia , siatka o 
oczkach 100 x 100 mm 

 
 

3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STO- „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
 

4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STO- „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
4.3. Transport pozostałych materiałów 
Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12]. Kruszywa można 
przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i 
zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed 
wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. 
 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w STO-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2.Montaż ogrodzenia 
Zgodnie z instrukcją producenta. 
 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.2. Sprawdzenie ustawienia słupków i montażu przęseł 
a) słupki musza być ustawione pionowo zgodnie z wytycznymi producenta systemu, 
b) przęsła zamocowane na śruby i uchwyty zgodnie z systemem ogrodzenia. 
 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7,13 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1 m (metr) ustawionego ogrodzenia. 
 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 9. 
 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 
  1. PN-B-06250 Beton zwykły 
  2. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
  3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
 .4. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia 
  5. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
  6. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
  7. PN-H-04623 Ochrona przed korozją. Pomiar grubości powłok metalowych metodami nieniszczącymi 
  8. PN-H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej środowisk 
  9. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania 
10. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego przeznaczenia 
11. PN-H-82200 Cynk 
12. PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki 
13. PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania cieplnego. Gatunki 
14. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki 
15. PN-H-84023-07 Stal określonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki 
16. PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do nawęglania. Gatunki 
17. PN-H-93010 Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco 
18. PN-H-93401 Stal walcowana. Kątowniki równoramienne 
19. PN-H-93402 Kątowniki nierównoramienne stalowe walcowane na gorąco 
20. PN-H-93403 Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary 
21. PN-H-93406 Stal. Teowniki walcowane na gorąco 
22. PN-H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na gorąco 
23. PN-H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne 
24. PN-M-69011 Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach spawanych. Podział i wymagania 
25. PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali 
26. PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczanie klasy wadliwości na podstawie 

oględzin zewnętrznych 
27. PN-M-80006 Zanurzeniowe powłoki cynkowe na drutach stalowych. Badania 
28. PN-M-80026 Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia 
29. PN-M-80201 Liny stalowe z drutu okrągłego. Wymagania i badania 
30. PN-M-80202 Liny stalowe 1 x 7 
31. PN-M-82054 Śruby, wkręty i nakrętki stalowe ogólnego przeznaczenia. Ogólne wymagania i badania 
32. PN-M-82054-03 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne śrub i wkrętów 
33. BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciągnione na zimno. Wymiary 
34. BN-89/1076-02 Ochrona przez korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach 

stalowych, staliwnych i żeliwnych. Wymagania i badania 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

Nr - 5/ZT.03.01. 
 

ZIELEŃ - TRAWNIKI 
 
 
CPV 45112710-5  
 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem trawników przy realizacji zadania p.n.: 

 
„Budowa kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół Publicznych w Klimkówce w ramach 
realizacji programu ,,Moje Boisko - Orlik 2012”. Klimkówka gm. Rymanów. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót jak w pt.1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Nasadzenia i trawnik przewidziano wokół projektowanych boisk 
 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój. 
1.4.2. Materiał roślinny - sadzonki drzew, krzewów, kwiatów jednorocznych i wieloletnich. 
1.4.3. Bryła korzeniowa - uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją korzeniami 
rośliny. 
1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
 

2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST „Wymagania 
ogólne” pkt 2. 
 
2.2. Ziemia urodzajna 
Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące charakterystyki: 
- ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana w 

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

przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. 
 
2.3. Ziemia kompostowa 
Do nawożenia gleby mogą być stosowane komposty, powstające w wyniku rozkładu różnych odpadków 
roślinnych i zwierzęcych (np. torfu, fekaliów, kory drzewnej, chwastów, plewów), przy kompostowaniu ich 
na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposób i w warunkach zapewniających utrzymanie wymaganych 
cech i wskaźników jakości kompostu. 
Kompost fekaliowo-torfowy - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie torfu z fekaliami i ściekami bytowymi 
z osadników, z osiedli mieszkaniowych. 
Kompost fekaliowo-torfowy powinien odpowiadać wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torf użyty jako 
komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1]. 
Kompost z kory drzewnej - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i 
osadami z oczyszczalni ścieków pocelulozowych, przez okres około 3-ch miesięcy. 
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Kompost z kory sosnowej może być stosowany jako nawóz organiczny przy przygotowaniu gleby pod 
zieleń w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z glebą. 
 
2..4. Nasiona traw 
Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych gatunków. Gotowa 
mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy wg której 
została wyprodukowana, zdolność kiełkowania. 
 
2,5. Nawozy mineralne 
Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość azotu, 
fosforu, potasu - N.P.). Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu 
i przechowywania. 
 
 

3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt stosowany do wykonania zieleni 
Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni drogowej powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 
- glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby, 
- wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników, 
- kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników. 
 
 

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

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2. Trawniki 
Proponuje się wykonanie trawników z siewu, mieszanką traw odpornych na intensywne użytkowanie. 
 
5.2.1. Przygotowanie mieszanki 
Stosowanie mieszanek traw wynika z konieczności uzupełnienia braków pewnych cech jednego gatunku 
przez wprowadzenie innego, żaden bowiem ze znanych gatunków traw nie ma wszystkich cech, które 
mogą zapewnić trwałości i właściwy wygląd . Ustalając liczbę nasion przypadających na jednostkę 
powierzchni przyjmuje się, Ŝe na jedno nasienie powinna przypadać powierzchnia 1 cm2. Zakłada się iż 
teren trawiasty będzie użytkowany w sposób intensywny i dlatego spełniać powinien najwyższe normy 
wysiewu. 
Wysiewana liczba nasion powinna być większa od ustalonej teoretycznie ponieważ nie wszystkie nasiona 
zdolne są do kiełkowania oraz dlatego że wśród nich mogą znajdować się zanieczyszczenia. 
 
5.2.2. Pora siewu 
Przed przystąpieniem do siania należy na przeznaczone miejsca pod trawnik nanieść odpowiednią ilość 
ziemi urodzajnej (około 10 cm) wcześniej zabezpieczonej przed rozpoczęciem prac budowlanych. 
Sprzyjające warunki do wysiewania nasion traw występują w okresie późno letnim lub wczesnoletnim. 
Każda inna pora może wpływać negatywnie z różnych względów a przede wszystkim klimatycznych. 
Kiedy trawa osiągnie wysokość 4cm należy powierzchnię trawnika uwałować lekkim wałem , którego celem 
powinno być wyrównanie gleby po podlewaniu w czasie którego powstały nierówności. Należy wykonać tą 
czynność na glebie wilgotnej. Po 3 dniach po wałowaniu wykonujemy pierwsze cięcie ,skracając końce liści 
na długość 2 cm. Celem tak wczesnego koszenia jest spowodowanie do rozkrzewiania się traw. Pozostałe 
terminy koszenia powinny odbywać się regularnie kiedy wysokość trawy przekracza 8 cm. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
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6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

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

7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 7. 
 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 8. Roboty uznaje się za 
wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 9. 

 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

1. PN-G-98011 Torf rolniczy 
2. PN-R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste 
3. PN-R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste 
4. PN-R-67030 Cebule,  bulwy,  kłącza i  korzenie  bulwiaste roślin 

  ozdobnych 

5. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy 
6. BN-76/9125-01 Rośliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

Nr - 6/S.01.01. 

ZEWNĘTRZNA KANALIZACJA SANITARNA 

 

CPV : 45232400-6   

 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem zewnętrznej sieci wod-kan dla realizacji zadania p.n.: 
 
„Budowa kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół Publicznych w Klimkówce w ramach 
realizacji programu ,,Moje Boisko - Orlik 2012”. Klimkówka gm. Rymanów. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p.1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z budową oraz 
przebudową kanalizacji sanitarnej i obejmują wykonanie: 
 
1.3.2. kanalizacja sanitarna 

 roboty ziemne pod kanały i studzienki wg SST Nr B-01.01. 

 umocnienie wykopów  j.w. 

 podłoża pod kanały i studzienki  

 kanał z rur PVC Φ 160 mm i 200 mm, kielichowych 

 studzienki kanalizacyjne PE typu np. Wawin 425 i 600 mm z włazem D 400 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
1.4.1. Kanalizacja sanitarna  
 

Sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania ścieków . 
 
1.4.2. Kanały 
- Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków. 
- Kanał deszczowy - kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków opadowych. 
- Przykanalik - kanał przeznaczony do połączenia wpustu deszczowego z siecią kanalizacji deszczowej. 
- Kanał zbiorczy - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z co najmniej dwóch kanałów bocznych. 
 
1.4.3. Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci. 
- Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym przeznaczona do kontroli i 

prawidłowej eksploatacji kanałów. 

- Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w planie, na 
załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 

- Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch 
kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 

 
- Wylot ścieków - element na końcu kanału odprowadzającego ścieki do odbiornika. 
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1.4.4. Elementy studzienek  
- Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorę roboczą. 
- Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub 

komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 
- Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim ścieków. 
 
1.4.5. Pozostałe określenia  
 
Podstawowe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w OST "Specyfikacja ogólna" pkt 1.4. 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST "Specyfikacja ogólna"  1.5. 
 
 

2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST "Specyfikacja 
ogólna"  pkt 2. 
 
Materiały stosowane do budowy sieci kanalizacyjnych powinny mieć: 
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano ich zgodności ze zharmonizowaną normą 

europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową. 

- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta. 

- oznakowanie znakiem budowlanym 

 
2.3. kanalizacja sanitarna 
 - rury PCV –u o połączeniach kielichowych o śr. 160 mm  wg atestu 
 - piasek na obsypki i podłoża 
- Studzienki kanalizacyjne PVC  425 mm wg atestu 
 
2.4 Składowanie materiałów. 
 
2.4.1. Rury kanałowe. 
Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno-lub wielowarstwowo, 
zgodnie z zaleceniami producenta. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona 
przed gromadzeniem się wód opadowych. 
Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób 
zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. 
 
2.4.2. Wpusty żeliwne i stopnie 
Skrzynki lub ramki wpustów mogą być składowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o 
wysokości maksimum 1,5 m. 
 
2.4.3. Kruszywo. 
Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na budowę, 
powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu 
kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. 
 
 

3. SPRZĘT. 
 

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

3.2. Sprzęt do wykonania kanalizacji sanitarnej. 
 
Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu:  
- żurawi budowlanych samochodowych, 
- koparek przedsiębiernych, 
- spycharek kołowych lub gąsienicowych, 
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- sprzętu do zagęszczania gruntu, 
- wciągarek mechanicznych, 
- beczkowozów. 
 
 

4. TRANSPORT. 
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 4. 
 
4.2. Transport rur kanałowych. 
 
Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Wykonawca zabezpieczy 
wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił 
bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. 
Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu o 
więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu (rury kamionkowe nie wyżej niż 2 m). 
Pierwszą warstwę rur kielichowych należy układać na podkładach drewnianych, zaś poszczególne warstwy 
w miejscach stykania się wyrobów należy przekładać materiałem wyściółkowym (o grubości warstwy od 2 
do 4 cm po ugnieceniu). 
 
4.3. studzienki kanalizacyjne 
Studzienki podczas transportu muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem. Powinny być ułożone ściśle 
obok siebie i zabezpieczone przed przesuwaniem się. 
Powierzchnie pojazdów przewożących studzienki muszą być równe i pozbawione ostrych lub wystających 
krawędzi. 
 
4.4. transport wpustów żeliwnych. 
Skrzynki lub ramki wpustów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczony przed przesuwaniem się podczas transportu. 
 
4.5. transport kruszyw. 
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 
 
4.6. Transport tworzyw sztucznych. 
Transport rur i elementów uzbrojenia sieci z PVC, PE i PP wg. instrukcji producenta. 
 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B - 00.00.00 „Specyfikacji  ogólnej" pkt 5. 
 
5.2. Roboty przygotowawcze. 
Przed przystąpieniem do robót wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocą 
kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. 
W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi 
sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże Inspektorowi 
Nadzoru. 
 

5.3. Przygotowanie podłoża. 
 
W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podłożem jest grunt 
naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. 
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z warstwy tłucznia lub 
żwiru z piaskiem o grubości od 15 do 20 cm łącznie z ułożonymi sączkami odwadniającymi.  
W gruntach skalistych, gliniastych lub stanowiących zbite iły należy wykonać podłoże z pospółki, żwiru lub 
tłucznia o grubości od 15 do 20 cm. 
 
5.4. Roboty montażowe. 

5.4.1. Kanały. 
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Montaż kanałów z tworzyw sztucznych prowadzić zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
rurociągów z tworzyw sztucznych, W-wa 1994. 

Kanały z rur kielichowych łączone na wcisk z uszczelka gumową. Należy zwrócić uwagę na osiowe 
wprowadzenie końca rury w kielich. 

Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i głębokość posadowienia rurociągu powinny 
spełniać poniższe warunki: 
Najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić dopuszczalne minimalne prędkości przepływu, tj. od 0,6 do 
0,8 m/s. Spadki te nie mogą być jednak mniejsze: 

- dla kanałów o średnicy do 0,4 m - 3 %o, 
Głębokość posadowienia powinna wynosić w zależności od stref przemarzania gruntów, od 1,0 do 1,3 m 
(zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71).  
Przy mniejszych zagłębieniach zachodzi konieczność odpowiedniego ocieplenia kanału.  
 
5.4.2. Studzienki kanalizacyjne. 
Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych 
należy przestrzegać następujących zasad: 
- studzienki przelotowe powinny być lokalizowane na odcinkach prostych kanałów w odpowiednich 

odległościach (max. 50 m przy średnicach kanału do 0,50 m i 70 m przy średnicach powyżej 0,50 m) lub 
na zmianie kierunku kanału, 

- studzienki połączeniowe powinny być lokalizowane na połączeniu jednego lub dwóch kanałów bocznych, 
-wszystkie kanały w studzienkach należy łączyć oś w oś (w studzienkach krytych), 
- studzienki należy wykonywać w dnie wykopu wzmocnionym warstwą pospółki - 
Studzienki z tworzyw sztucznych montować zgodnie z instrukcja producenta. 
 
5.4.3. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie. 
Zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić warstwami grubości 20- cm. 
Materiał zasypkowy powinien być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu. 
Wskaźnik zagęszczenia powinien być zgodny z określonym w dokumentacji projektowej. 
Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru. 
 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST " Specyfikacja ogólna" pkt. 6. 
 
6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 
częstotliwością określoną w niniejszej SST i zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru. 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 
- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów 

wysokościowych z dokładnością do 1 cm,  
- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszywa 

mineralnego lub betonu, 
- badanie odchylenia osi rurociągów, 
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową wykonania przewodów i studzienek, 
- sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 
- sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 
- badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 
- sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych (kratek) i pokryw włazowych, 
- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją. 
 
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania. 
 
- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić 

więcej niż z 5 cm, 
- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 
- odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać + 3 cm, 
- odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać + 5 cm, 
- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora od osi przewodu 
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ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać + 5 mm, 
- odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać -5% 

projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiększonym 
spadku), 

- wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m powinien być 
zgodny z pkt. 6.4.4, 

- rzędne kratek ściekowych i pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do + 5 mm. 
 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST " Specyfikacja ogólna" 
 
7.2. Jednostka obmiarową 
 
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji. 
 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1.Ogólne zasady odbioru robót. 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST,,'Wymagania ogólne" pkt 8. 
 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 
Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
-roboty montażowe wykonania kanałów i przykanalików, 
-wykonane studzienek kanalizacyjnych 
-zasypany zagęszczony wykop. 
 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, 
bez hamowania ogólnego postępu robót. 
 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 
 
Ogólne ustalenia dot. podstawy płatności podano w ST S - -00.00.00  "Specyfikacja ogólna" pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostkj obmiarowej. 
 
Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje: 
- oznakowanie robót, 
- dostawę materiałów, 
- wykonanie robót przygotowawczych, 
- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnienie, 
- przygotowanie podłoża 
- ułożenie przewodów kanalizacyjnych, przykanalików, studzienek ściekowych, 
- zasypanie i zagęszczenie wykopu, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 

 
10. PRZEPISY  ZWIĄZANE. 
 
10.1. Normy 
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1. PN-B-11112  Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 
2. PN-H-74051-00  Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania. 
3. PN-H-74086  Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych.. 
4. BN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie. 
5. PN-81/B-10725 Rurociągi z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania  przy odbiorze 
 
10.2. Inne dokumenty. 
 
1. Katalogi budownictwa. 

KB4-4.12.1.(6) Studzienki połączeniowe (lipiec 1980), 
KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980), 

2. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urządzeń sieciowych, wodociągowych i 
kanalizacyjnych, BPC WiK „Cewok” i BPBBO Miastoprojekt Warszawa, zaakceptowane i zalecone do 
stosowania przez Zespół Doradczy ds. procesu inwestycyjnego powołany przez Prezydenta m.st. 
Warszawy - sierpień 1984 r. 

3. Pismo DOG/3-644-27/91 z dnia 19.08.1991 r w sprawie wymagań odnośnie planów sytuacyjnych 
inwentaryzacji powykonawczej 

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych, W-wa 1994. 
5. Instrukcje i atesty producentów 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

Nr - 6/S.02.01. 

 
KANALIZACJA DESZCZOWA I ODWODNIENIE LINIOWE 

 
CPV : 45231300-8   
CPV : 45232452-5   

 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z budową kanalizacji deszczowej i odwodnienia liniowego dla zadania p.n.: 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p.1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
kanalizacji deszczowej i odwodnienia liniowego: 

 
1.3.1. kanalizacja deszczowa 

 Roboty ziemne pod kanały i studzienki 

 wykonanie kanałów z rur PCV-u klasy S Φ 160 - 200 mm, kielichowych na podsypce piaskowej gr. 10 
cm 

 wykonanie studni rewizyjnej z kręgów betonowych  Φ 1000 mm, z włazem żeliwnym typu ciężkiego 

 wykonanie studzienek PCV  315 z włazem żeliwnym B 125 
 
1.3.2. odwodnienie liniowe 

 Roboty ziemne pod kanały i studzienki 

 zamontowanie koryt odwadniających typu np. FASERFIX – Super 100 Ks ze spadkiem 0,6% długości 
1,0 m szer. 160 mm i wys. 160-250 mm z rusztem szczelinowym, zaciskowym, ocynkowanym A-15 

 
zamontowanie studzienek odpływowych FASERFIX – Super 100 z PEHD z osadnikiem z tworzywa, bez 
syfonu  i pokrywy; 
podłączenie studzienek odwodnienia do kanalizacji deszczowej. 
 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
1.4.1. Kanalizacja sanitarna  
 
Sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania ścieków . 
 
1.4.2. Kanały 
- Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków. 
- Kanał deszczowy - kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków opadowych. 
- Przykanalik - kanał przeznaczony do połączenia wpustu deszczowego z siecią kanalizacji deszczowej. 
- Kanał zbiorczy - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z co najmniej dwóch kanałów bocznych. 
 
1.4.3. Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci. 
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- Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nie przełazowym przeznaczona do kontroli i 
prawidłowej eksploatacji kanałów. 

- Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w planie, na 
załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 

- Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch 
kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 

- Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna mająca dodatkowy przewód pionowy 
umożliwiający wytracenie nadmiaru energii ścieków, spływających z wyżej położonego kanału 
dopływowego do niżej położonego kanału od pływowego. 

- Wylot ścieków - element na końcu kanału odprowadzającego ścieki do odbiornika. 
- Wpust deszczowy - urządzenie do odbioru ścieków opadowych, spływających do kanału z utwardzonych 

powierzchni terenu. 
 
1.4.4. Elementy studzienek i komór. 
- Komora robocza - zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do czynności eksploatacyjnych. 

Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub innego 
elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzędną spocznika. 

- Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony do zejścia 
obsługi do komory roboczej. 

- Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorę roboczą. 
- Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub 

komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 
- Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim ścieków. 
- Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a ścianą komory roboczej. 
 
1.4.5. Pozostałe określenia  
 
Podstawowe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w ST S - 00.00.00 "Specyfikacja ogólna" pkt 1.4. 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST S - 00.00.00 "Specyfikacja ogólna"  1.5. 
 
 

2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST S - 00.00.00 
"Specyfikacja ogólna"  pkt 2. 
 
2.2. Rury kanałowe 
 
Rury PCW - rury kielichowe kanalizacyjne klasy S o średnicy 160 – 200 mm. wg PN-EN 1401:1999  
Rury ochronne dwudzielne  A 110 PS dł 2 m 

 
2.3. Beton. 
 
Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowiadać wymaganiom BN62/6738-07 [17]. 
 
2.4. Zaprawa cementowa 
 
Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501 [7]. 
 
2.5. Składowanie materiałów. 
 
3.1. Rury kanałowe. 
Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno-lub wielowarstwowo, 
zgodnie z zaleceniami producenta. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona 
przed gromadzeniem się wód opadowych. 
Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób 
zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. 
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3.4. Kruszywo. 
Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 
 
3.5. Tworzywa sztuczne. 
 
Składowanie rur i elementów uzbrojenia sieci z PVC, PE i PP wg. instrukcji producenta. 
 
 

3. SPRZĘT. 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania kanalizacji deszczowej. 
 
Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu:  
- żurawi budowlanych samochodowych, 
- koparek przedsiębiernych, 
- spycharek kołowych lub gąsienicowych, 
- sprzętu do zagęszczania gruntu, 
- wciągarek mechanicznych, 
- beczkowozów. 
 
 

4. TRANSPORT. 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 4. 
 
4.2. Transport rur kanałowych. 
 
Rury, zarówno kamionkowe jak i betonowe, mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w 
sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu, z wyjątkiem rur 
betonowych o stosunku średnicy nominalnej do długości, większej niż 1,0 m, które należy przewozić w 
pozycji pionowej i tyIko w jednej warstwie. 
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem 
pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. 
Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu o 
więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu (rury kamionkowe nie wyżej niż 2 m). 
Pierwszą warstwę rur kielichowych należy układać na podkładach drewnianych, zaś poszczególne warstwy 
w miejscach stykania się wyrobów należy przekładać materiałem wyściółkowym (o grubości warstwy od 2 
do 4 cm po ugnieceniu). 
 
4.3. Transport kręgów. 
 
Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji 
wbudowania. 
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, wykonawca dokona ich usztywnienia 
przez zastosowanie przekładek, rozpór i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów. 
Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicach 1,2 m i 1,4 m należy wykonywać za pomocą minimum 
trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 
 
4.4. Transport włazów kanałowych. 
Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed 
przemieszczaniem i uszkodzeniem. 
Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem, natomiast typu lekkiego należy układać na paletach po 
10 szt. i łączyć taśmą stalową. 
 
4.5. Transport mieszanki betonowej. 
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Do przewozu mieszanki betonowej wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie spowodują 
segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia temperatury 
przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. 
 
4.6. Transport kruszyw. 
 
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 
 
4.7. Transport cementu i jego przechowywanie. 
 
Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08 [16]. 
 
4.8. Transport tworzyw sztucznych. 
Transport rur i elementów uzbrojenia sieci z PVC, PE i PP wg. instrukcji producenta. 
 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST S - 00.00.00 „Specyfikacji  ogólnej" pkt 5. 
 
5.2. Roboty przygotowawcze. 
 
Przed przystąpieniem do robót wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocą 
kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. 
W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi 
sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże Inspektorowi 
nadzoru. 
 
5.3. Przygotowanie podłoża. 
 
W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podłożem jest grunt 
naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. 
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z warstwy tłucznia lub 
żwiru z piaskiem o grubości od 15 do 20 cm łącznie z ułożonymi sączkami odwadniającymi.  
W gruntach skalistych, gliniastych lub stanowiących zbite iły należy wykonać podłoże z pospółki, żwiru lub 
tłucznia o grubości od 15 do 20 cm. 
 
5.4. Roboty montażowe. 

5.4.1. Kanały. 

Montaż kanałów z tworzyw sztucznych prowadzić zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
rurociągów z tworzyw sztucznych, W-wa 1994. 

Jeże!i dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i głębokość posadowienia rurociągu powinny 
spełniać poniższe warunki: 
Najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić dopuszczalne minimalne prędkości przepływu, tj. od 0,6 do 
0,8 m/s. Spadki te nie mogą być jednak mniejsze: 

- dla kanałów o średnicy do 0,4 m - 3 %o, 
- dla kanałów i kolektorów przelotowych -1 %o (wyjątkowo dopuszcza się spadek 0,5 %o). 
Największe dopuszczalne spadki' wynikają z ograniczenia maksymalnych prędkości przepływu (dla rur 
betonowych i ceramicznych 3 m/s, zaś dla rur żelbetowych - 5 m/s).  
Głębokość posadowienia powinna wynosić w zależności od stref przemarzania gruntów, od 1,0 do 1,3 m 
(zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71).  
Przy mniejszych zagłębieniach zachodzi konieczność odpowiedniego ocieplenia kanału.  
Ponadto należy dążyć do tego, aby zagłębienie kanału na końcówce sieci wynosiło minimum 2,5 m w celu 
zapewnienia możliwości ewentualnego skanalizowania obiektów położonych przy tym kanale. 
 
Rurociąg pod nasypem kolejowym wykonać po uprzednim wykonaniu przewiertu rurą przewodową stalową. 
Do rurociągu umocować płozy systemu „RACI” typ G w odległości co 2 m , na końcach rurociągu mocować 
po 2 szt. 
Przed przystąpieniem do pracy należy ustalić potrzebną ilość i typ elementów. Poszczególne elementy 
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włożyć jeden w drugi, 2 do 3 ząbków ale nie łaczyć ich w pierścień. 
Otwarte pierścienie luźno położyć na rurociągu, końce pierścienia wsunąć jeden w drugi i lekko zazębić. 
Przy gładkiej powierzchni rury, rurę owinąć taśmą EVO aby zapewnić ochronę przed przesuwaniem się 
płóz.. Pierścienie płozy nacisnąć symetrycznie przy pomocy urządzenia zaciskowego, do momentu aż 
niemożliwe będzie przesuwanie pierścienia po rurze (nie można elementów zaciskać jednostronnie) 
Uwaga: położenie płóz na rurze ustalić wcześniej ponieważ późniejsze rozluźnienie płóz jest nie możliwe. 
 
5.4.2. Studzienki kanalizacyjne. 
 
Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych 
należy przestrzegać następujących zasad: 
- studzienki przelotowe powinny być lokalizowane na odcinkach prostych kanałów w odpowiednich 

odległościach (max. 50 m przy średnicach kanału do 0,50 m i 70 m przy średnicach powyżej 0,50 m) lub 
na zmianie kierunku kanału, 

- studzienki połączeniowe powinny być lokalizowane na połączeniu jednego lub dwóch kanałów bocznych, 
-wszystkie kanały w studzienkach należy łączyć oś w oś (w studzienkach krytych), 
- studzienki należy wykonywać na uprzednio wzmocnionym (warstwą tłucznia lub żwiru) dnie wykopu i 

przygotowanym fundamencie betonowym, 
-studzienki wykonywać należy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych 

warunkach gruntowych (występowanie wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym. 
- w przypadku gdy różnica rzędnych dna kanałów w studzience przekracza 0,50 m należy stosować 

studzienki spadowe-kaskadowe, 
- studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanałach o średnicy powyżej 0,40 m powinny mieć przelew o 

kształcie i wymiarach uzasadnionych obliczeniami hydraulicznymi. Natomiast studzienki zlokalizowane na 
kanałach o średnicy do 0,40 m włącznie powinny mieć spad w postaci rury pionowej usytuowanej na 
zewnątrz studzienki. różnica poziomów przy tym rozwiązaniu nie powinna przekraczać 4,0 m. 

Sposób wykonania studzienek (przelotowych, połączeniowych i kaskadowych) przedstawiony jest w 
Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8) [22], a ponadto w "Katalogu 
powtarzalnych elementów drogowych" opracowanym przez "Transprojekt" Warszawa [23J] 
Studzienki rewizyjne składają się z następujących części: komory roboczej, komina włazowego, dna 
studzienki, włazu kanałowego, stopni złazowych. 
Komora robocza powinna mieć wysokość minimum 2,0 m. W przypadku studzienek płytkich, kiedy 
głębokość ułożenia kanału, oraz warunki ukształtowania terenu nie pozwalają zapewnić ww. wysokości, 
dopuszcza się wysokość komory roboczej mniejszą niż 2,0 m. 
Przejścia rur kanalizacyjnych przez ściany komory należy obudować i uszczelnić materiałem plastycznym 
ustalonym w dokumentacji projektowej. 
Komin włazowy powinien być wykonany z kręgów betonowych lub żelbetowych o średnicy 0,80 m wg BN-
86/8971-08 [20]. Posadowienie komina należy wykonać na płycie żelbetowej przejściowej (lub rzadziej na 
kręgu stożkowym) w takim miejscu, aby pokrywa włazu znajdowała się nad spocznikiem o największej 
powierzchni. 
Studzienki płytkie mogą być wykonane bez kominów włazowych, wówczas bezpośrednio na komorze 
roboczej należy umieścić płytę pokrywową, a na niej skrzynkę włazową wg PN-H-74051 [9]. 
Dno studzienki należy wykonać na mokro w formie płyty dennej z wyprofilowaną kinetą. 
Kineta w dolnej części (do wysokości równej połowie średnicy kanału) powinna mieć przekrój zgodny z 
przekrojem kanału, a powyżej przedłużony pionowymi ściankami do poziomu maksymalnego napełnienia 
kanału. Przy zmianie kierunku trasy kanału kineta powinna mieć kształt łuku stycznego do kierunku kanału, 
natomiast w przypadku zmiany średnicy kanału powinna ona stanowić przejście z jednego wymiaru w 
drugi. 
Dno studzienki powinno mieć spadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety. 
Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narażonych na obciążenia dynamiczne) 
powinny mieć właz typu ciężkiego wg PN-H-74051-02 [11]. W innych przypadkach można stosować włazy 
typu lekkiego wg PN-H-74051-01 [10]. 
Poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy, natomiast w trawnikach i zieleńcach 
górna krawędź włazu powinna znajdować się na wysokości min. 8 cm ponad poziomem terenu. 
W ścianie komory roboczej oraz komina włazowego należy zamontować mijankowo stopnie włazowe w 
dwóch rzędach, w odległościach pionowych 0,30 m i w odległości poziomej osi stopni 0,30 m. 
 
5.4.3. Izolacje. 
 
Rury betonowe i żelbetowe użyte do budowy kanalizacji zabezpieczone przed korozją, zgodnie z zasadami 
zawartymi w „Instrukcji zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych" opracowanej przez Instytut 
Techniki Budowlanej w 1986 r. [21]. 
Zabezpieczenie rur kanałowych polega na powleczeniu ich zewnętrznej i wewnętrznej powierzchni warstwą 
izolacyjną asfaltową, posiadającą aprobatę techniczną. 
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Studzienki zabezpiecza się przez posmarowanie z zewnątrz izolacją bitumiczną. 
Dopuszcza się stosowanie innego środka izolacyjnego uzgodnionego z Inżynierem. 
W środowisku słabo agresywnym, niezależnie od czynnika agresji, studzienki należy zabezpieczyć przez 
zagruntowanie izolacją asfaltową oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na 
gorąco wg PN-C-96177 [8]. 
W środowisku silnie agresywnym (z uwagi na dużą różnorodność i bardzo duży przedział natężenia 
czynnika agresji) sposób zabezpieczenia rur przed korozją wykonawca uzgodni z Inżynierem. 
 
5.4.4. odwodnienie liniowe 
Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót zgodnie z projektem budowlanym – wykonawczym – 
opis techniczny i rysunki. 
Montaż odwodnienia liniowego polega na: 
- zamontowaniu w gotowym wykopie na ławie betonowej z oporem, kształtek odwodnienia liniowego 
zgodnie z kartami katalogowymi przyjętego systemu z zaznaczonymi w projekcie spadkami, 
- zamontowaniu studzienek odpływowych PCV 
podłączenie studzienek odwodnienia liniowego do kanalizacji deszczowej 
 
5.4.5. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie. 
 
Zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić warstwami grubości 20- cm. 
Materiał zasypkowy powinien być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu. 
Wskażnik zagęszczenia powinien być zgodny z określonym w SST. 
Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów wykonawca uzgodni z Inżynierem. 
 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST S - 00.00.00 " Specyfikacja ogólna" pkt. 6. 
 
6.2. Kontrola, pomiary i badania. 
 
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
 
Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien wykonać badania materiałów do betonu i zapraw oraz 
ustalić receptę. 
 
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 
częstotliwością określoną w niniejszej OST i zaakceptowaną przez Inspektora nadzoru. 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 
- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów 

wysokościowych z dokładnością do 1 cm,  
- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszywa 

mineralnego lub betonu, 
- badanie odchylenia osi kolektora, 
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową wykonania przewodów i studzienek, 
- badanie odchylenia spadku kolektora sanitarnego, 
- sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 
- sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 
- badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 
- sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych (kratek) i pokryw włazowych, 
- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją. 
 
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania. 
 
- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić 

więcej niż z 5 cm, 
- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 
- odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać + 3 cm, 
- odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać + 5 cm, 
- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora od osi przewodu 
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ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać + 5 mm, 
- odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać -5% 

projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiększonym 
spadku), 

- wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m powinien być 
zgodny z pkt. 6.4.4, 

- rzędne kratek ściekowych i pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do + 5 mm. 
 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST S - 00.00.00 " Specyfikacja ogólna" 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji. 
 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 ,,'Wymagania ogólne" pkt 8. 
 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
-roboty montażowe wykonania rur kanałowych i przykanalika, 
-wykonanie przewiertu 
-wykonane studzienek kanalizacyjnych 
-wykonana izolalacji, 
-zasypany zagęszczony wykop. 
 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, 
bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m. 
 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 
 
Ogólne ustalenia dot. podstawy płatności podano w ST S - -00.00.00  "Specyfikacja ogólna" pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej. 
 
Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje: 
- oznakowanie robót, 
- dostawę materiałów, 
- wykonanie robót przygotowawczych, 
- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnienie, 
- przygotowanie podłoża i fundamentu, 
- wykonanie sączków, 
- ułożenie przewodów kanalizacyjnych, przykanalików, studni, studzienek ściekowych, 
- wykonanie izolacji rur i studzienek, 
- zasypanie i zagęszczenie wykopu, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 
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10. PRZEPISY  ZWIĄZANE. 
 
10.1. Normy 
 
6. PN-B-06712  Kruszywa mineralne do betonu. 
7. PN-B-11111  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i  

  mieszanka. 
8. PN-B-11112  Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 
9. PN-B-12037  Cegła pełna wypalana z gliny – kanalizacyjna.. 
10. PN-B-14501  Zaprawy budowlane zwykłe. 
11. PN-C-96177  Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco. 
12. PN-H-74051-00  Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania. 
13. PN-H-74051-02  Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego).. 
14. PN-H-74080-04  Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych  Klasa C. 
15. PN-H-74086  Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych.. 
16. BN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie. 
17. BN-62/6738-03;04;07  Beton hydrotechniczny. 
18.  BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 
19. PN-81/B-10725 Rurociągi z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania  przy odbiorze 
20. BN-80/8939-17 Przeprowadzanie rurociągów i kabli pod torami kolejowymi. Wymagania i badania 
 
10.2. Inne dokumenty. 
 
1. Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki 

Budowlanej - Warszawa 1986 r. 
2. Katalogi budownictwa. 

KB4-4.12.1.(6) Studzienki połączeniowe (lipiec 1980), 
KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980), 
KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980), 
KB4-4.12.1.(11) Studzienki ślepe (lipiec 1980), 
KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki ściekowe do odwodnienia dróg (październik 1983), 
KB1-22.2.6.(6) Kręgi betonowe średnicy 50 cm; wysokości 30 lub 60 cm, 

5. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urządzeń sieciowych, wodociągowych i 
kanalizacyjnych, BPC WiK „Cewok” i BPBBO Miastoprojekt Warszawa, zaakceptowane i zalecone do 
stosowania przez Zespół Doradczy ds. procesu inwestycyjnego powołany przez Prezydenta m.st. 
Warszawy - sierpień 1984 r. 

6. Pismo DOG/3-644-27/91 z dnia 19.08.1991 r w sprawie wymagań odnośnie planów sytuacyjnych 
inwentaryzacji powykonawczej 

6. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych, W-wa 1994. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

Nr - 6/S.03.01. 

 
DRENAŻ BOISK SPORTOWYCH 

CPV 45111270-2   
 
 
1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem drenażu boisk sportowych przy realizacji zadania p.n. 

 
„Budowa kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół Publicznych w Klimkówce w ramach 
realizacji programu ,,Moje Boisko - Orlik 2012”. Klimkówka gm. Rymanów. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
jak w pt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i 
odbiorem drenażu boisk sportowych 

 

- zamontowanie w gotowych wykopach studzienek  rewizyjnych  w ilości zapewniającej właściwe 
odprowadzenie wód gruntowych i opadowych; 

- wykonanie drenażu z perforowanych rur PCV; 
- obsypanie rur drenarskich żwirem filtracyjnym; 
 
1.4. Określenia podstawowe 

 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz wytycznymi 
zawartymi w p.1.4. części ogólnej. 

 
1.4.1. Ściek - umocnione zagłębienie, poniżej krawędzi jezdni, zbierające i odprowadzające wodę. 
 
1.4.2. Kanały 
- Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków. 
- Kanał zbiorczy - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z co najmniej dwóch kanałów bocznych. 
 
1.4.3. Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci. 
- Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w planie, na 

załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 

- Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch 
kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 

- Wylot ścieków - element na końcu kanału odprowadzającego ścieki do odbiornika. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót: 

Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość wykonania oraz za zgodność z projektem budowlanym - 

wykonawczym, ST i obowiązującymi przepisami. 
 
 

2. MATERIAŁY 

Materiały do wykonania robót stosować zgodnie z Projektem budowlanym -wykonawczym - opis techniczny 
i rysunki; 
 
2.1.Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót wg zasad niniejszej ST są: 
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-geowłóknina o gęstości minimum 160 g.m2 i wytrzymałości na rozrywanie minimum 12 kN/m,  

 
parametry techniczne: 
- geowłóknina łączona termicznie nietkana wykonana w 100 % z ciągłych włókien polipropylenowych, 
- absorpcja energii wg EN ISO 10319 – minimum 5,0 kJ/m , 
- stopień ściśliwości < 15 %, 
- wytrzymałość na rozciąganie wg EN ISO 10319 - minimum 10,0 

kN/m, 
- wytrzymałość na rozciąganie przy 5 % wydłużeniu wg EN ISO 10319 
-  minimum 5,0 kN/m, 
- wydłużenie wg EN ISO 10319 – minimum 60 %, 
- wytrzymałość na przebicie stożkowe wg EN 918 – maksimum 30 mm, 
- wytrzymałość na rozdzieranie wg ASTM D4632 - minimum 900 kN, wytrzymałość na przebicie wg EN ISO 

12236 - minimum 1500 kN, 
- wielkość przepływu przy słupie wody 10 cm wg BS 906-6 - minimum 

35 l/m
2
, 

- wielkość porów O90 minimum 75 um, 
- przepuszczalność wody kw przy 200 kN/m wg DIN60500-4 –minimum 0,0001 m/s, 
- materiał geowłókniny powinien być odporny na działanie promieni UV oraz działanie typowych związków 

chemicznych zawartych w wodzie i glebie, 
- geowłóknina powinna posiadać ważną aprobatę techniczną IBDiM oraz potwierdzoną certyfikatem 

trwałość użytkową minimum 50 lat. 
 
- Studzienki rewizyjne z rury karbowanej PE lub PCV np. wg systemu WAVIN  
- perforowana rura drenarska karbowana PCV fi 80 mm, 
- system kształtek i łączników dla poszczególnych odcinków drenażu (trojaki, mufy, zaślepki), 
- żwir płukany do obsypania rur drenarskich, 
 
 

3. SPRZĘT 
 
 3.1. ogólne wymagania dotyczące sprzętu wg. wskazań zawartych w p. 3 ST część ogólna.  
Roboty można wykonać  ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu z zastosowaniem ubijaków ręcznych lub 
mechanicznych 

 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Specyfikacja ogólna” pkt 4. 
Dla potrzeb transportu materiałów na plac budowy należy przewidzieć: 

- samochód skrzyniowy; 
- samochód dostawczy. 
 
 

5. WYKONANIE ROBÓT: 

Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót zgodnie z projektem budowlanym - wykonawczym - 
opis techniczny i rysunki. 
 

W ramach robót związanych z wykonaniem drenaży należy wykonać następujący zakres prac: 

- wykonać kompletne studnie rewizyjne PCV 400/150; 
- ułożyć rurociąg drenażu opaskowego ze spadkiem nie mniejszym niż 0,5% 
- rurociąg drenarski ułożyć z projektowanym spadkiem w gotowym wykopie; 
- całość rurociągu drenarskiego obsypać żwirkiem filtracyjnym w geowłókninie. 
- dostosować wysokość istniejących studzienek do wysokości projektowanej - wg dokumentacji 

technicznej  
 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT: 
 
Wszystkie elementy drenażu podlegają sprawdzeniu w zakresie: 

- należy sprawdzić płaszczyznowość spadki poszczególnych odcinków rurociągu drenarskiego; 
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- należy sprawdzić szczelność studni rewizyjnych; 
- należy sprawdzić sposób obsypania rurociągu drenarskiego żwirem filtracyjnym; 
 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Specyfikacja ogólna” pkt 7. 
 
 

8. ODBIÓR ROBÓT: 

 
Odbioru robót należy dokonać z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - 
Montażowych; 
 
Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty; 

- dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót, 
Dziennik budowy; 

- dokumentacja dotycząca jakości wbudowanych materiałów; 
- protokoły częściowych odbiorów poprzednich faz robót; 
- świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów; 
- niezbędne decyzje o dopuszczeniu materiałów do stosowania w budownictwie; 
 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Specyfikacja ogólna” pkt 9 
 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. Część 1: Roboty ogólne 

budowlane MBiPMBilTB Warszawa 1977 wydanie II 
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SZCZEGÓŁOWE SPCYFIKACJE TECHNICZNE 
 

SST Nr – 7/ZT.01.01 
 

ROBOTY ZIEMNE 
1. CPV – 45111230-9   
 

1.WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot SST 
 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  
robót zewnętrznych, które zostaną wykonane w ramach projektu p.n.:  

 
„Budowa kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół Publicznych w Klimkówce w ramach 
realizacji programu ,,Moje Boisko - Orlik 2012”. Klimkówka gm. Rymanów. 
 
1.2.Zakres stosowania SST  
 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3.Zakres robót objętych SST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszych specyfikacjach dotyczą zasad wykonania robót zewnętrznych t.j.: 
 
a) Wykopy ręczne i mechaniczne pod nawierzchnię boiska do gry w piłkę nożną 
b) wykonanie koryta pod nawierzchnię boiska wielofunkcyjnego i do piłki nożnej.  
c) Wykonanie koryta i nasypu pod chodniki  
d) Wykopy liniowe pod kanały 
e) Wykopy ze skarpami pod fundamenty słupów oświetleniowych 
f) Deskowanie wykopów 
g) Zasypanie wykopów i ubicie ziemi warstwami 
h) Wywóz nadmiaru ziemi 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
1.4.1. Grunt skalisty – grunt rodzimy, lity lub spękany o nie przesuniętych blokach, którego próbki nie 
wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej; mają wytrzymałość na 
ściskanie Rc ponad 0,2 Mpa; wymaga użycia środków wybuchowych albo narzędzi pneumatycznych lub 
hydraulicznych do odspojenia. 
1.4.2. Ukop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone w obrębie pasa robót 
drogowych. 
1.4.3. Dokop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza pasem robót 
drogowych. 
1.4.4. Odkład – miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac związanych z trasą 
drogową. 
1.4.15. Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona 

wg wzoru:  
ds

d
sI  

gdzie: 

d -   gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/m
3
), 

ds. – maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, zgodnie  z PN-
B-04481:1988 [2], służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m

3
). 

1.4.6. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”  
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST 1/D „Specyfikacja ogólna” pkt. 1.5. 
 
1.5.1. Ponadto: 
Wykopy liniowe ze względu na ich usytuowanie i urządzenia podziemne wykonać częściowo ręcznie, 
częściowo mechanicznie, wykopy jamiste przy pomocy sprzętu mechanicznego. Wykopy głębsze niż 1.5 m, 
umocnić ażurowo wypraskami stalowymi  
 
1.5.2.  
 

2. MATERIAŁY (GRUNTY) 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST 1/D 
„Wymagania ogólne” pkt. 2. 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być wykorzystane przez Wykonawcę w 
maksymalnym stopniu do zasypek i nasypów a pozostałe grunty rozplanować na terenie budowy w miejscu 
wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
 
Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonywaniu wykopów, nie będące nadmiarem objętości robót 
ziemnych, zostały za zgodą Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z 
przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca jest 
zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 
 
Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez Wykonawcę na 
odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków zamawiającego, o ile nie określono tego 
inaczej w umowie. Inspektor nadzoru może nakazać pozostanie na terenie budowy gruntów, których 
czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności.  
 
 

3. SPRZĘT 
 
2.2. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.3. 
 
2.3. Sprzęt do robót ziemnych 
 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu do: 

 odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, 
ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 

 jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, urządzenia do 
hydromechanizacji itp.), 

 transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 

 sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 
 
 

4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju gruntu 
(materiału), jego objętości, sposobu odspajania i załadunku oraz do odległości transportu. Wydajność 
środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do 
urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 
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Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń 
Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały 
wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inżyniera. 
 
4.2. Transport gruntów 
 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju gruntu 
(materiału), jego objętości, sposobu odspajania i załadunku oraz do odległości transportu. Wydajność 
środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do 
urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń 
Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały 
wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inżyniera. 
 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST  DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
 
5.2. Odwodnienia pasa robót ziemnych 
 
Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w 
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać 
urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, 
aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.  

Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu 
nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 

Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą 
nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi 
na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak 
również za dowieziony grunt. 

Odprowadzenie wód do urządzeń odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi 
instytucjami. 

 
5.3. Odwodnienie wykopów 
 
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania 
robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety. 

Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i 
gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 
 
5.4. Wykonanie wykopów 
 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi w 
projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji 
wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych. 
 
Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno być większe niż ± 10 cm. Różnice w 
stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie mogą przekroczyć + 1 cm i – 3 cm. 
 
Szerokość wykopu nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż ± 10 cm, a krawędzie 
wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 
 
Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego więcej niż 10 % jego wartości wyrażonej 
tangensem kąta. Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie powinna przekraczać 10 cm 
przy pomiarze łatą 3-metrową. 
 
Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte i obudowane. Metody wykonania robót - wykopu (ręcznie lub 
mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz 
posiadanego sprzętu mechanicznego. 
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Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami fundamentów i kanałów, do których 
dodaje się obustronnie 0,6 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. 
Deskowanie ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien być 
wywieziony przez wykonawcę na odkład. 
  
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy 
czym dno wykopu wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,20 m. 
Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem 
przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z 
Inspektorem nadzoru. 
 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST 1/D „Wymagania ogólne” pkt. 6.  
 
6.2. Sprawdzenie odwodnienia 
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami specyfikacji 
określonymi w punkcie 5 oraz z dokumentacją projektową. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 
- prawidłowe wykonanie przewiertu pod nasypem kolejowym 
- prawidłowe wykonanie spadków dna wykopów  

Czynności wchodzące w zakres sprawdzania jakości wykonania robót określono w pkt.6.1.  
OST 1/D 
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia od cech podanych pkt 5.4 niniejszej specyfikacji 
powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 
 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST 1/D „Wymagania ogólne” pkt.7. 
 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST 1/D „Wymagania ogólne” pkt.8. 
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Ogólne ustalenia dot. podstawy płatności podano w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 9. 
Zakres czynności objętych ceną jednostkową podano w SST  D-02.01.01 w SST  D-02.02.01  oraz D-
02.03.01 pkt 9. 
 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 
1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 
2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 
4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia 

nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 
9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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SZCZEGÓŁOWE SPCYFIKACJE TECHNICZNE 
 

SST NR – 7/ZT.02.01 
 

FUNDAMENTY ŻELBETOWE 
 
 
CPV – 45223500-1   
 
 

1.WSTĘP 
 
2.4. Przedmiot SST 
 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  
robót zewnętrznych, które zostaną wykonane w ramach projektu p.n.:  

 
„Budowa kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół Publicznych w Klimkówce w ramach 
realizacji programu ,,Moje Boisko - Orlik 2012”. Klimkówka gm. Rymanów. 
 
1.2.Zakres stosowania SST  
 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dla robót objętych realizacją zadania w 
p.1.1. t.j. wykonanie: 
 
1. stóp fundamentowych pod słupy oświetlenia  
 
2. deskowanie w/w elementów - deskowanie tradycyjne 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
 
1.4.1. pręty stalowe wiotkie- pręty do zbrojenia betonu gładkie i żebrowane o średnicy do 40 mm. 
 
1.4.2. zbrojenie nie sprężające – zbrojenie konstrukcji betonowej nie prowadzące do niej naprężeń w 
sposób czynny. 

1.4.3. Beton zwykły – beton o gęstości powyżej 1,8 t/m
3
 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego 

o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 

1.4.4. Nasiąkliwość betonu – stosunek masy wody, ktorą zdolny jest wchłonąć beton, do jego masy w 
stanie suchym. 

1.4.5. Klasa betonu – symbol literowo-liczbowy klasyfikujący beton pod względem jego wytrzymałości na 
ściskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną Rb

g
 w Mpa 

1.4.6. Wytrzymałość gwarantowana na ściskanie Rb
g
 – wytrzymałość uzyskania w wyniku badania na 

ściskanie kostek sześciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z 
normą PN-06250 

1.4.7. deskowanie (szalowanie):  

a) układanie warstwy desek (także ta warstwa) lub blatów systemowych połączonych krawędziami  
b) b) wykonywanie, z połączonych w płyty desek lub blatów formy wypełnianej płynnym betonem; 
stosowane przy produkcji elementów budowlanych. 
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Pozostałe określenia użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami i określeniami 
podanymi w OST 1/D  „Wymagania ogólne” p.1.4.  

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie 
budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami 
Inspektora nadzoru i Projektanta. 
 
1.6. Dokumentacja robót 
 
Dokumentację robót zbrojarskich i betonowych stanowią dokumenty wyszczególnione w p.1.6. OST 1/D 
 
 

2. MATERIAŁY 
 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji są materiały do 
zbrojenia i betonowania elementów żelbetowych wyszczególnionych w p. 1.3 . Klasy betonu i gatunki stali wg 
dokumentacji projektowej. 
 
2.1. zbrojenie 

2.1.1pręty okrągłe gładkie ze stali gatunku A-0 wg PN-H-84023, PN-ISO 6935-1:1998 

 średnice prętów      6 mm 

 granica plastyczności Re (min)     220 Mpa 

 wytrzymałość na rozciąganie Rm (min)    310 Mpa 

 wydłużenie (min)        22 % 

 zginanie do kąta 180
o
         brak pęknięć i rys w złączu 

 
2.1.2 pręty okrągłe żebrowane ze stali gatunku A-III  wg PN-H-84023/6, IDT-ISO 6935-2/AK:1998 
 

 średnice prętów      12  -  20 mm 

 granica plastyczności Re (min)     410 Mpa 

 wytrzymałość na rozciąganie Rm (min)    590 Mpa 

 wydłużenie (min)        16 % 

 zginanie do kąta 90
o
           brak pęknięć i rys w złączu 

 
W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć, naderwań i 
rozwarstwień. 
Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. Na powierzchni czołowej 
prętów niedopuszczalne są jamy usadowe, rozwarstwienia, pęknięcia widoczne gołym okiem. 
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia nie metaliczne, wżery, 
wypukłości, wgniecenia zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne są dopuszczalne : 

 jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich. 

 Jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów  żebrowanych o średnicy nominalnej do 25 
mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach. 

 
2.1.3. drut montażowy 
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego tzw. wiąząłkowego. 
 
2.1.4. podkładki dystansowe 
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych wyłącznie z betonu. Podkładki dystansowe 
muszą być przymocowane do prętów. 
 

2.2. Beton 
elementy wykonać z betonu klasy oznaczonej wg dokumentacji projektowej dla poszczególnych obiektów , 
beton podkładowy pod stopy fundamentowe C 8/10, pozostałe elementy z betonu C16/20 
 
Wymagania do betonu konstrukcyjnego C 16/20: 

 wymaga się wykonanie wszystkich elementów konstrukcyjnych z betonu towarowego wykonanego 
w betonowni przystosowanej do masowego dozowania składników. 

 nasiąkliwość nie większa niż 4 % 
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 mrozoodporność przy ubytku masy nie większym niż 5 %, spadek wytrzymałości nie większy od 20 
% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania. 

 mieszanka betonowa winna mieć konsystencję nie rzadszą niż plastyczną. Na każdą partię betonu 
winien być dostarczony atest producenta potwierdzający zgodność dostarczonego materiału z 
wymogami określonymi w dokumentacji projektowej i ST. 

 Czas ułożenia mieszanki od momentu jej wytworzenia nie powinien być dłuższy niż 1 godz. A w 
przypadku temperatury powietrza powyżej 20

o
 C – 0,75 godz. 

 Cement użyty do wykonania betonu musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-B-19701. 
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego bez dodatków klasy 32,5 NA. 

 Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki należy wykonać badania dotyczące czasu 
wiązania i zmiany objętości wg zasad podanych w PN-EN 196-1:1996, t.j. początek wiązania po 
upływie 60 min. I koniec wiązania po upływie 10 godzin. Zmiana objętości wg próby na plackach – 
normalna.  

 Sprawdzenie zawartości grudek. Dopuszczalna zawartość grudek w cemencie – 20 % 

 Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości. Workowany 
cement składować w pomieszczeniach zamkniętych o szczelnym dachu i ścianach. Dopuszczalny 
okres przechowywania cementu w pomieszczeniach zamkniętych - do terminu ważności podanego 
przez producenta. 

 
2.2.1 Kruszywo 

 Do betonu należy stosować kruszywo mineralne wg PN-B-06712  z tym że marka kruszywa nie 
powinna być niższa od klasy betonu. 

 Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż : 

 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu zbrojenia 

 ¾ odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do 
kierunku betonowania. 

 
2.2.2. Woda 
Do przygotowania betonu i skrapiania podłoży stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-
88/B-32250 –Materiały budowlane. Woda do betonów zapraw. Można stosować wodę pitną wodociągową 
 
2.2.3. Piasek  

nie powinien zawierać frakcji różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 
średnioziarnisty domieszek organicznych 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1.0-2,0 mm.  
 

2.2.4. Deskowanie 
Deskowanie elementów betonowych i żelbetowych wykonać deskowaniem tradycyjnym  z tarcicy 25 mm i 
38 mm klasy co najmniej K 27. 
 

2.3. stopy fundamentowe prefabrykowane typu np.: firmy Matuszczyk F-150V/43 i F-185V/45 

 
 

3. SPRZĘT 
 
Wykonawca przystępując do wykonania robót żelbetowych winien wykazać się możliwością korzystania z n/w 
sprzętu , gwarantującego właściwą t.j. spełniającą wymagania SST jakość robót: 

 środka transportowego do przewożenia stali 

 nożyc mechanicznych 

 giętarki i prościarki do prętów zbrojeniowych  

 zgrzewarki  

 spawarki 

 samochody do transportu mieszanki betonowej 

 wibratory wgłębne do betonu 

 środki transportowe 

 piły tarczowe 
 
 
Wyżej wymieniony sprzęt powinien być sprawny oraz posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi. 
Sprzęt powinien być sprawny i spełniać wszystkie wymagania przepisów BHP, jak przykładowo osłony 
zębatych i pasowych urządzeń mechanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla 
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obsługi powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za 
BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. 
 
 

4. TRANSPORT 
 
4.1. Pręty do zbrojenia betonu powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, w sposób 
zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
 
 
4.2. Transport betonu winien odbywać się przy pomocy mieszarek samochodowych, t.z.w. „gruszek”. 
Czas transportu masy betonowej nie powinien być dłuższy niż  
 
90 minut przy temperaturze +15˚ C  
70 minut przy temperaturze +20˚ C  
30 minut przy temperaturze +30˚ C  

 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 wykonanie fundamentów 
Fundament powinien być ustawiany na 10 cm warstwie betonu B 10 lub zagęszczonego żwiru. 
Przed jego zasypaniem należy sprawdzić rzędne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego 
ścianek i 
poziom górnej powierzchni. 
Maksymalne odchylenie górnej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno przekroczyć 1:1500, z 
dopuszczalną tolerancją rzędnej posadowienia ± 2 cm. Ustawienie fundamentu w planie powinno być 
wykonane z dok(adnością± 10 cm. 
W fazie montażu należy zabezpieczyć elementy mocujące słupy przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz 
korozją 
 
5.1.1 Deskowanie do robót betonowych powinno być wykonane w taki sposób aby mogło przenosić 

obciążenia wywołane: 
- masą własną oraz masą sprzętu użytego do robót betonowych 
- masą układanej mieszanki betonowej z uwzględnieniem obciążeń dynamicznych od opuszczanej 

mieszanki, jak też parcia mieszanki w trakcie jej zagęszczania 
- masą zbrojenia konstrukcji 
- masa robotników zatrudnionych przy robotach 
 
Wykonane deskowanie w którym będzie układana masa betonowa powinno być szczelne, nie powinno się 
odkształcać pod wpływem powyższych obciążeń.  
 
5.2. Zbrojenie- Przed przystąpieniem do wykonania powierzchnię zbrojenia oczyścić z kurzu i rdzy a 
następnie wyprostować przy użyciu prościarki do prętów. 
Stal narażoną na chociażby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. 
 
5.2.1 cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Cięcie przeprowadza 
się przy użyciu nożyc mechanicznych. Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym. 
 
5.2.2. Na zimno na budowie można wykonywać odgięcia prętów o średnicach d ≤ 12 mm. Pręty o średnicy 
d > 12 mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. 
 
5.2.3 W przygotowane deskowanie należy układać zbrojenie na podkładkach dystansowych. Minimalna 
odległość krzywizny pręta do miejsca, gdzie można na nim położyć spoinę, wynosi 10 d dla stali A-III i 5 d 
dla stali A-I. 
W miejscach załamań i zagięć elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają jednocześnie wszystkie 
pręty zbrojenia rozciąganego, należy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej  
20 d 
W jednym miejscu można połączyć 50% zbrojenia, w miejscach połączeń należy dwukrotnie zmniejszyć 
rozstaw strzemion. 
 
5.2.4. Układ zbrojenia konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po 
ułożeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów zbrojenia względem siebie i względem 
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deskowania nie może ulec zmianie. 
Minimalna grubość otuliny powinna wynosić co najmniej 3 cm 
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie 
betonowania jak i chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym - jest niedopuszczalne. 
 
5.2.5. Pręty zbrojenia łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej. Skrzyżowania prętów należy 
wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć słupkami dystansowymi. Drut wiązałkowy o średnicy 1 
mm używa się do łączenia prętów o średnicy do 12 mm, przy średnicach większych należy stosować drut o 
średnicy 1.5 mm. 
W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów narożnych ze 
strzemionami, a pozostałych prętów na – przemian. 
 
W każdej stopie fundamentowej osadzić śruby fundamentowe – 4 szt w każdej stopie wg dokumentacji 
technicznej 
 
5.2.6. Magazynowanie stali 
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziałem 
na poszczególne średnice i gatunki stali. 
 
5.3. Betonowanie  
 
5.3.1 –W przygotowane deskowanie należy układać zbrojenie na podkładkach dystansowych. W miejscach 
załamań i zagięć elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają jednocześnie wszystkie pręty zbrojenia 
rozciąganego, należy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 20 d 
W jednym miejscu można połączyć 50% zbrojenia, w miejscach połączeń należy dwukrotnie zmniejszyć 
rozstaw strzemion. 
 
5.3.2. – Układ zbrojenia konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po 
ułożeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów zbrojenia względem siebie i względem 
deskowania nie może ulec zmianie. 
Minimalna grubość otuliny powinna wynosić co najmniej 3 cm 
 
5.3.3.- Przed przystąpieniem do betonowania sprawdzić prawidłowość wykonania deskowań, zgodność 
rzędnych z projektem, obecność wkładek dystansowych zapewniających odpowiednią grubość otuliny. 
 
Betonowanie rozpocząć po uzyskaniu zgody Inspektora nadzoru. 
 
5.3.4. – Przy wykonywaniu elementów konstrukcyjnych należy przestrzegać wymogów dokumentacji 
technologicznej. Betonowanie konstrukcji wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5˚ C, zachowując 
warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym 
zamarznięciem. 
 
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio uzgodnionych z Projektantem. 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do 
połączenia betonu stwardniałego ze świeżym betonem przez usunięcie z powierzchni betonu 
stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego, oraz zwilżenie wodą 
 
5.4. - Fundamenty prefabrykowane F-150V/43 i F-185V/45 montować na warstwie betonu podkładowego 
gr. 10 cm.  Pod płytę słupa po jego rektyfikacji wykonać polewkę z zaprawy bezskurczowej pęczniejącej np. 
SikaGrout-553 grubości od15 – 60 mm 
Stopy fundamentowe obsypać gruntem, który należy zagęścić mechanicznie do stopnia Is = 0,98. 
 
Roboty betoniarskie muszą być zgodne z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251 
 
5.5. pozostałe zasady wg p.5. ST część ogólna 
 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00  pkt 6. 
 
6.1. badania kontrolne stali 
Kontrola jakości robot wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz 
podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 
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Przy odbiorze dostarczonej stali, na budowie należy przeprowadzić następujące badania: 

- sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem 
- sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-H-93215 
- sprawdzenie wymiarów wg PN-H- 93215 
- sprawdzenie masy wg PN-H-93215 
- próba rozciągania wg PN-EN 10002-1+AC1:1998 
- próba zginania wg PN-H-04408 
- prawidłowość ułożenia płyt stropowych 

 
Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Próbki należy pobrać z różnych 
miejsc kręgu. 
 
6.1.2. tolerancja wymiarów 
Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia. 

- otulenie wkładek – zwiększenie grubości o 5 mm, nie przewiduje się zmniejszenia grubości otuliny 
- rozstaw prętów w świetle - 10 mm 
- odstęp od czoła elementu lub konstrukcji - ± 10 mm 
- długość pręta między odgięciami - ± 10 mm 
- miejscowe wykrzywienie - ± 5 mm 

 
Obowiązują następujące wymagania: 

- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno 
przekraczać 3 % 
- liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25 % ogólnej ich liczby 
na tym pręcie. 
- różnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ± 5 mm 
- różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ± 20 mm 

 
6.1.3 wymagania przy odbiorze 
 
Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-H-93215. Stal 
przeznaczona do odbioru musi być zaopatrzona w atest w którym mają być podane:  

- nazwa wytwórcy 
- oznaczenie wyrobu wg PN-H-93215 
- numer wytopu lub numer partii 
- wyniki przeprowadzonych badań, oraz skład chemiczny wg analizy wytopowej 
- masa partii 
- rodzaj obróbki cieplnej 

  
6.2. badanie kontrolne deskowań. 
Kontrola wykonania deskowań obejmuje sprawdzenie: 

- jakości użytych materiałów 
- dopuszczalnych odchyłek od projektowanego położenia 
- szczelności deskowania 
- powleczenia preparatami zmniejszającymi przyczepność betonu 

 
6.3. badania kontrolne betonu  
Badania powinny obejmować: badanie: 
- składników betonu (cement. kruszywo, woda, domieszki)  
- mieszanki betonowej (konsystencja, zawartość powietrza) 

- badanie betonu ( wytrzymałość na ściskanie, nasiąkliwość, mrozoodporność, przepuszczalność wody) 
 
Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie betonowania pobierać 
próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niż: 

 1 próbka na 50 m
3
 betonu 

 1 próbka na 100 zarobów 

 3 próbki na dobę 

 6 próbek na partię betonu 
Próbki bada się i przygotowuje przez 28 dni, zgodnie z normą PN-B-06250. Jeżeli pobrane próbki wykażą 
wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej klasy betonu, należy przeprowadzić badania próbek 
wyciętych z konstrukcji. 
Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej klasie, w 
przeciwnym wypadku dopuszcza się za zgodą Inspektora Nadzoru spełnienie tego warunku w okresie 
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późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni. 
 
6.4. Tolerancja wykonania. 
 
6.4.1 deskowania 

- odchyłki płaszczyzny deskowania od pionu na 1 m wysokości – nie większe niż 2 mm 
- od pionu bocznego deskowania belki lub krawędzi przecięcia się deskowań – 3 mm 
- dopuszczalne odchyłki od położenia projektowanego od osi fundamentu - ± 15 mm 
- dopuszczalne odchyłki od położenia projektowanego od osi ściany, belki lub podciągu - ± 10 mm 
- dopuszczalne odchylenia wymiarów przekroju poprzecznego do 50 cm - ± 5 mm 
- dopuszczalne odchylenia wymiarów przekroju poprzecznego od 50 do 80 cm - ± 7 mm 
- dopuszczalne odchylenia wymiarów przekroju poprzecznego ponad 80 cm - ±  10 mm 
- dopuszczalne odchylenia wymiarowe od rozpiętości projektowanych belek i płyt ±  15 mm 

 
6.4.2 stopy fundamentowe  

 Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi stóp w planie nie powinno być większe niż ± 10 mm 

 Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu stopy, w stosunku do poziomu pozycyjnego nie 
powinno być większe niż ± 20 mm 

 
6.5. pozostałe zasady wg p.6. ST część ogólna 

 
 

7. OBMIAR ROBÓT. 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót. 
  
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i 
SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót. 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00 
 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. zbrojenie 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową , SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania wyszczególnione w p.6. niniejszej specyfikacji dały pozytywne wyniki. 

- Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez Inspektora 
nadzoru, oraz wpisany do dziennika budowy. 
- Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji 
żelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodności z rysunkami liczby prętów w 
poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków , złaczy i długości zakotwień prętów 
oraz możliwości dobrego otulenia prętów betonem. 

8.2. betonowanie 
Odbiorowi podlegają: 
- podłoże pod stopy fundamentowe 
- deskowanie 
- zbrojenie 
- wykonanie elementów konstrukcyjnych 
- wykonanie izolacji 
- jakość betonu 
 
Roboty podlegają odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

PN-H-84023-06/A1:1996 -   Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki 
PN-H-93215   -   Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 
PN-EN 10002-1+AC1:1998 -   Metale. Technologiczna próba zginania 
PN-ISO 6935-1:1998   -   Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie 
PN-ISO 6935-2:1998  -   Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. 
IDT-ISO 6935-2/AK:1998 -   Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania  
PN-EN 196-1:1996  -   Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymałości. 
PN-B-06712   –   Kruszywa mineralne do betonu 
PN-88/B-32250   –   Materiały budowlane. Woda do betonów zapraw 
PN-B-19701:1997  –   Cementy powszechnego użytku  
PN-B-06250   -   Beton zwykły 
PN-B-06251   -   Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-D-96000   -   Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
PN-92/B-03380   -   Płyty stropowe kanałowe 
Aprobata techn. Nr  AT-15-2271/96) – stropy kanałowe 
 
Warunki techniczne wykonania Ministra odbioru robót budowlanych , wydanie ITB-2003 rok.  
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SZCZEGÓŁOWE SPCYFIKACJE TECHNICZNE 

 

SST Nr – 7/ZT.03.01. 
 

STALOWE SŁUPY OŚWIETLENIOWE 

 
 

CPV – 45223110-0   
 

1.WSTĘP 

 

2.5. Przedmiot SST 
 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  
robót zewnętrznych, które zostaną wykonane w ramach projektu p.n.:  

 
„Budowa kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół Publicznych w Klimkówce w ramach 
realizacji programu ,,Moje Boisko - Orlik 2012”. Klimkówka gm. Rymanów. 
 
1.2.Zakres stosowania SST  
 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3.Zakres robót objętych SST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszych specyfikacjach dotyczą zasad wykonania robót zewnętrznych t.j.: 
 
-  montaż stalowych słupów oświetlenia boiska na gotowych stopach fundamentowych 
- przeprowadzeniem wymaganych prób i badań oraz potwierdzenie protokołami kwalifikującymi 

montowany element linii energetycznej do eksploatacji. 
 
1.4. określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji techniczne] (ST) są zgodne z odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w OST „Wymagania ogólne" 

 
1.5. ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 
robót podano w OST „Wymagania ogólne", pkt. 1.5. 

 

 

2. MATERIAŁY 
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą ustaleniu pożądanego 
standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji 
technicznej dla projektowanych rozwiązań. 
dopuszcza się zamieszczenie rozwiązań w oparciu o produkty {wyroby) innych producentów pod 
warunkiem: 
- spełniania tych samych właściwości technicznych, 
- przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do 

stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta). 
-  
2.1. Rodzaje materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
 
2.1.1. słup stalowy okrągły np. ALTOR P wys. 12,00 m z jedną poprzeczką  – szt 5 
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2.1.2. słup stalowy okrągły np. ALTOR P wys. 12,00 m z dwoma poprzeczkami  – szt 2 
2.1.3. słup stalowy okrągły np. ALTOR P wys. 12,00 m z trzema poprzeczkami  – szt 1 
 
Słupy okrągłe , rurowe zbieżne ze  stali S 235 o ściance gr. 4 mm 
 
 

3. SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne", pkt 3. Prace można wykonywać 
przy pomocy wszelkiego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 
 
3.1. Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu, 
gwarantujących właściwą jakością robót: 
- samochodu specjalnego liniowego z platformą i balkonem, 
- żurawia samochodowego, 
-wiertnicy na podwoziu samochodowym ze świdrem śr. 70 cm, 
- spawafki transformatorowej do 500 A, 
 
 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, 
pkt 44.2. Transport materiałów 
Podczas transportu na budowę ze składu przyobiektowego do miejsca wbudowania, należy zachować 
ostrożność aby nie uszkodzić materiałów do montażu. 

 
4.2. Do transportu materiałów należy użyć następujących środków transportowych: 
- samochodu skrzyniowego, 
- samochodu dostawczego, 
- samochodu specjalnego liniowego z platformą i balkonem, 
4.3. Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed 
ich przemieszczeniem, układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórców dla 
poszczególnych elementów. 
 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. montaż słupów 
Słupy wysokie ustawiać dźwigiem w uprzednio przygotowane fundamenty. Spód słupa powinien opierać się 
na całej powierzchni fundamentu . Następnie przykręcić siup do podstawy i zabezpieczyć przed korozją. 
Odchyłka osi słupa od pionu, po jego ustawieniu, nie może być większa niż 0,001 wysokości słupa. 
Słupy należy ustawiać tak, aby dostęp do tabliczek nie był utrudniony 
Słupki niskie montować ręcznie z zachowaniem zasad określonych przez dostawcę. 

 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1 Ogólne zasady kontroli j3kości robót podano w ST „Wymagania ogólne”  
6.2. Ponadto należy wykonać sprawdzenia odbiorcze składające się z oględzin częściowych i końcowych 

polegających na kontroli: 

- zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym, 

- jakości i zgodności wykonania robót z ustaloną w dokumentacji powykonawczej, normami, 
przepisami budowy oraz bhp. 

Po wykonaniu oględzin należy sporządzić protokoły z przeprowadzonych badań zgodnie z wymogami 
zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000. 
6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiałami. Wszystkie materiały, urządzenia 
i aparaty nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną odrzucone. 
Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostały wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora 
nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru może uznać wadę za nie mającą zasadniczego 
wpływu na jakość funkcjonowania instalacji i ustalić zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 
 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
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7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST .Wymagania ogólne"  
 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST .Wymagania ogólne" Kod CPV  
8.2. Warunki odbioru instalacji energetycznych i urządzeń 
 
8.2.1.Odbiór międzyoperacyjny 
Odbiór międzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakończeniu danego etapu robót mających wpływ na 
wykonanie dalszych prac. 
Odbiorowi takiemu mogą podlegać m.in.: 
- Słupy oświetleniowe wraz z fundamentami. 
8.2.2.Odbiór częściowy 
Należy przeprowadzić badanie pomontażowe częściowe robót zanikających oraz elementów urządzeń, 
które ulegają zakryciu (np. wszelkie roboty zanikające), uniemożliwiając ocenę prawidłowości ich 
wykonania po całkowitym ukończeniu prac. 

Podczas odbioru należy sprawdzić prawidłowość montażu oraz zgodność z obowiązującymi przepisami i 
projektem: 
- wykonanie wykopów, jakość i prawidłowość wykonania fundamentów. 
 
Słupy oświetleniowe, po ich montażu podlegają sprawdzeniu pod kątem: 
- dokładności ustawienia pionowego słupów, 
- prawidłowości ustawienia opraw względem osi jezdni, 
- jakości połączeń przewodów na zaciskach oprawy, -jakości połączeń śrubowych latarń i opraw, 
- stanu antykorozyjnej powłoki ochronnej wszystkich elementów. 
-  
8.2.3.Odbiór końcowy 
Badania po montażowe jako techniczne sprawdzenie jakości wykonanych robót należy przeprowadzić po 
zakończeniu robót elektrycznych przed przekazaniem użytkownikowi całości linii elektroenergetycznych. 
Wyniki badań trzeba zamieścić w protokole odbioru końcowego. 
 
 

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 
- Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania ogólne"  

 
 

10. PREPISY ZWIĄZANE 
 
10.1.Normy 
PN-E-04700:1998/Az1:2000 
1 PN-76/E-02032 Oświetlenie dróg publicznych. 
2. PN-887B-06250 Beton zwykły. 
3.PN-80/B-03322 Fundamenty konstrukcji wsporczych Obliczanie statyczne i projektowanie. 
4. PN-88/B-30000 Cement portlandzki. 
5. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. 
6.PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
7. PN-86/O-79100 Opakowania transportowe. Odporność na narażenia mechaniczne. Wymagania I 
badania. 
 


