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ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 
 
 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania pod 
nazwą: „Ukształtowanie terenu z wykonaniem izolacji pionowej na ścianach 
fundamentowych, drenażu, kanalizacji deszczowej i chodnika odbojowego przy Sali 
gimnastycznej Zespołu Szkół w Króliku Polskim, dz. Nr 1288 

 

 
1. Specyfikacja techniczna Nr :    B-00.00.00   wymagania ogólne   str.    3  -  19 

 zawartość specyfikacji: 
 
1. wstęp 

2. wymagania dotyczące wyrobów budowlanych  

3. sprzęt i maszyny 

4. transport 

5. wykonanie robót budowlanych 

6. kontrola jakości 

7. odbiór robót budowlanych 

8. przedmiar robót 

9. rozliczenie robót 

10. Przepisy i normy 

 

2. Szczegółowe specyfikacje techniczne  

– roboty budowlane  

2.1.   Nr.  B – 01.01.00 kod CPV:  45111200-0   -   roboty ziemne str.   20  -   24 

2.2.   Nr.  B – 04.00.00 kod CPV:  45320000-6   -   roboty izolacyjne str.   25  -   28 

2.3.   Nr.  B – 13.00.00 kod CPV:  45233200-1  -  rob. różnych nawierzchni str.   29  -   33 

2.4.   Nr.  B – 11.00.00 kod CPV:  45232452-5   -   roboty odwadniające str.   34   -   40 
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót nr : B – 00.00.00 – wymagania ogólne  
Obiekt: „Ukształtowanie terenu z wykonaniem izolacji pionowej na ścianach fundamentowych, drenażu, kanalizacji 
deszczowej i chodnika odbojowego przy Sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Króliku Polskim, dz. Nr 1288 

 

 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
NR : B - 00.00.00 – WYMAGANIA OGÓLNE 

 
 

 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej B - 00.00.00 są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót dla obiektów które zostaną wykonane w ramach projektu pn.:   
 
„Ukształtowanie terenu z wykonaniem izolacji pionowej na ścianach fundamentowych, 
drenażu, kanalizacji deszczowej i chodnika odbojowego przy Sali gimnastycznej Zespołu 
Szkół w Króliku Polskim, dz. Nr 1288 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je 
stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne wspólne dla robót objętych 
realizacją zadania wg p.1.1., wyszczególnione w SST wg zestawienia: 
 

1. roboty ziemne, ukształtowanie terenu 
2. izolacja pionowa ścian fundamentowych 
3. odwodnienie i kanalizacja deszczowa 
4. chodnik odbojowy  
5. ogrodzenie 

 
1.4. Określenia podstawowe 
 

Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
 
1.4.1.  Obiekt budowlany  
– budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi  
– budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami 
– obiekt małej architektury 

1.4.2. Budowla – obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury jak: 
drogi, estakady sieci techniczne, budowle ziemne, konstrukcje oporowe, sieci uzbrojenia terenu. 

1.4.3. Obiekty małej architektury – niewielkie obiekty użytkowe służące rekreacji codziennej 
i utrzymania porządku. 

1.4.4. Tymczasowy obiekt budowlany – 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. 

1.4.5. Roboty budowlane – budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, 
remoncie lub rozbiórce obiektu  budowlanego. 
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1.4.6. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego obiektu / uzbrojenia terenu 
lub całkowita modernizacja / przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych w planie i przekroju) 

istniejącego obiektu / uzbrojenia terenu. 

1.4.7. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-
użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją/ 
przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 

1.4.8. Urządzenia budowlane – urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym 
zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i 
urządzenia instalacyjne, przejazdy, ogrodzenia, place postojowe, place pod śmietniki. 

1.4.9. Inspektor nadzoru- osoba upoważniona przez Zamawiającego odpowiedzialna za 
nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 

1.4.10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

1.4.11. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej. 

1.4.12. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje 
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

1.4.13. Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich 
wykonania. 

1.4.14. Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i 
prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 
budowlanego 

1.4.15. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu 
wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 
przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku 
wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej 
korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem/ Kierownikiem Projektu, Wykonawcą i 
Projektantem. 

1.4.16. Książka obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi 
stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. 

1.4.17. Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 
budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, rysunki i opisy 
służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne, książka obmiarów. 

1.4.18. Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robot, geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

1.4.19. Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego 
przydatność do stosowania w budownictwie. 

1.4.20. Wyrób budowlany – wyrób wytworzony w celu wbudowania, wmontowania zainstalowania 
lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób 
pojedynczy lub zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną 
całość użytkową. 

1.4.21. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót 
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 

1.4.22. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju 
w osi drogi lub obiektu mostowego.  

1.4.23. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru / projektanta 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności 
na terenie budowy, za metody użyte przy budowie, oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta. 

 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i 
współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze 
dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych 
do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca 
odtworzy i utrwali na własny koszt . 

 
1.5.2. Dokumentacja projektowa. 
 
Dokumentacja projektowa, która zostanie przekazana Wykonawcy po przekazaniu placu budowy: 
 
Projekt wykonawczy - po dwa egzemplarze dokumentacji projektowej). 
 
Dokumentacja projektowa powinna zawierać uzgodnienia z Właścicielami terenów przeznaczonych 
do tymczasowego lub stałego zajęcia oraz stosownymi instytucjami zajmującymi się ochroną 
środowiska naturalnego. 
 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST. 
 

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora Nadzoru/ projektanta, stanowią część umowy, a wymagania określone choćby w 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 „przetargowych warunkach ogólnych lub szczegółowych”   

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach przetargowych, a o 
ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru/ projektanta, który podejmie 
decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na 
podstawie odczytu ze skali rysunku. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i 
SST. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów 
i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych 
cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 
SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 

1.5.4. Rysunki zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru 

Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie rysunków, Wykonawca 
sporządzi brakujące rysunki lub Specyfikacje niezbędne do właściwego wykonania robót ,na własny 
koszt w 4 egzemplarzach i przedłoży je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. 

Inspektor Nadzoru / Projektant winien wnieść uwagi lub zastrzeżenia dotyczące rysunków, i danych 
przedłożonych przez Wykonawcę w ciągu 28 dni od ich przedłożenia, a uwagi te lub zastrzeżenia 
winny być uważane za przyjęte przez Wykonawcę o ile nie oprotestuje ich pisemnie w ciągu 7 dni 
od ich otrzymania.  
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Przed przedłożeniem rysunków, dokumentów i danych Wykonawca winien skonsultować się z 
Inspektorem Nadzoru. O wymogu takiej konsultacji należy poinformować z 7-dniowym 
wyprzedzeniem i jeżeli konsultacji takiej zażyczy sobie Inspektor, wówczas Wykonawca winien 
dostarczyć rysunki w podanej liczbie egzemplarzy na 7 dni przed datą tychże konsultacji. 
 
1.5.5. Rysunki powykonawcze 
 
Wykonawca winien, bez zwłoki, wnieść poprawki do dokumentacji i rysunków przedłożonych 
Inspektorowi w związku z modyfikacjami dokonanymi w trakcie wykonywania robót. Wykonawca 
winien dostarczyć Inspektorowi rysunki powykonawcze w jasnej i łatwej do zrozumienia formie, w 
trzech egzemplarzach dla  każdego wykonanego odcinka robót. 
 
1.5.6. Zabezpieczenie terenu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących 
obiektów (jezdnie, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na 
terenie budowy, w okresie trwania realizacji robót, aż do ich zakończenia i odbioru ostatecznego. 
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia 
projekt zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. Wykonawca ma obowiązek znać i 
stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których 
jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru, oraz przez umieszczenie tablic informacyjnych, których treść 
będzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. 

Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 
realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę przetargową. 
Dojazdy do działek zlokalizowanych w pobliżu placu budowy winny być utrzymywane przez 
Wykonawcę na jego koszt przez cały czas budowy. 
 

1.5.7. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy, oraz będzie unikać uszkodzeń  lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
a) Lokalizację magazynów, składowisk i ukopów  
b) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
- zanieczyszczeniem powietrza gazami, 
- możliwością powstania pożaru, 
- uszkodzeniami budynków i budowli w sąsiedztwie prowadzonych robót   
 
Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich przepisach 
dot. punktów powyżej obciążają Wykonawcę. 
 
1.5.8. Ochrona przeciwpożarowa 
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Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.5.9. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów 
na środowisko. 
 
1.5.10. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
publicznej i prywatnej. 

Jeżeli w związku z niewłaściwym prowadzeniem robót, zaniedbaniem lub brakiem działań ze strony 
Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej, to 
Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność w taki sposób, aby stan 
naprawionej własności był nie gorszy niż przed powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych 
na terenie budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia 
robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze, oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za 
wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie 
realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca 
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, 
spowodowane jego działalnością. 

Inspektora nadzoru, będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy 
Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg 
wewnętrznych. Jednakże, ani Inspektora Nadzoru, ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie 
porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 

 
1.5.11. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 
 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, 
materiałów i wyposażenia na i z terenu budowy. 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. 
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1.5.12. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca ma obowiązek opracować Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zgodnie z wymogami 
Prawa Budowlanego oraz zadbać o jego przestrzeganie. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne, oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie przetargowej. 
 
1.5.13. Ochrona i utrzymanie robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia, do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu ostatecznego odbioru utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez 
cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.  

W przypadku prowadzenia robót w warunkach wysokiego poziomu wód gruntowych, odwodnienie 
wykopów na czas budowy Wykonawca wykona we własnym zakresie. 
 
1.5.14. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem 
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie 
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji technicznej dostarczonej przez 
Inspektora Nadzoru, lub Projektanta. 

1.5.15. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach przetargowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 
spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o 
ile w warunkach przetargu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy 
są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane 
inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy 
lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru 
i Projektanta. 
 
Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie 
opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. 
 
1.5.16. Wykopaliska 
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o 
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za 
własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inspektora Nadzoru i 
postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty 
lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inspektora Nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiającym i 
Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót lub wysokość kwoty, o którą należy 
zwiększyć cenę kontraktową. 
 
1.6. Dokumentacja budowy 
Dokumentację budowy stanowią: 
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 Projekt budowlany opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
03.07.2003 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U z 2003 r. Nr 
120, poz.1133 z późniejszymi zmianami). 
 

 Aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu do 
stosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane z 07.07.1994 r. 
(Dz.U. z 2000 Nr 106, poz. 1126 z późniejszymi zmianami.  
 

 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót , zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 02.09.2004. (Dz.U. z 2004 r Nr 202, poz. 2072). 
 

 Dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarządzeniem MGPiB z 15.12.1994 r w sprawie 
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (Mp z 1995 r nr 2 pioz.29)  
 

 Protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami 
badań kontrolnych.  
 
 

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. 

 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, 

aprobatami technicznymi, o których mowa w SST. 

 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów ze źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest 
zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem 
eksploatacji źródła. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów pochodzących z jakichkolwiek  źródeł.   

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne jakie okażą 
się potrzebne w związku  z dostarczeniem materiałów do robót. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiałów 
miejscowych będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po 
ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań przetargu lub wskazań Inspektora Nadzoru . 

Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które 
zostały wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę 
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. 
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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 lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 
 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
 
 Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze 
co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane 
dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru.  

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora 
Nadzoru. 

Koszt wariantowego zastosowania materiałów powinien być odpowiednio dostosowany przez 
Inspektora nadzoru, jednak wzrost ceny jednostkowej nie będzie miał miejsca. 
 
 

3. SPRZĘT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.  

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, 
nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
Przetargu, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
 

4. TRANSPORT 
 

4.1. 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 określonym i 
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym 
przetargiem. 
 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych. 
 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów, sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do 
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przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 
Inspektora Nadzoru. 
 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. 
 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 
 
5.1.1. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje: 
 

1. projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej, 
 

2. plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
 

3. projekt organizacji budowy 
  
- Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z przetargiem, 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 jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
 
- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

- Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez 
Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w 
dokumentacji projektowej lub danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inspektora 
Nadzoru. 

 - Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

 - Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 
na wymaganiach sformułowanych w przetargu, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i 
robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

- Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie przez niego 
określonym, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

- Jeżeli Wykonawca będzie prowadził roboty w systemie dwuzmianowym, powinien zapewnić 
odpowiedni potencjał sprzętowy, a także wykwalifikowaną kadrę techniczną oraz zespoły robocze do 
realizacji przetargu w tym systemie. 
 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
 
6.1. program zapewnienia jakości. 
 
Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inspektora nadzoru program 
zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony 
sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący 
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz ustaleniami przekazanymi przez 
Zamawiającego. 
 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
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- 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 proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapisów 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  
 
- Rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

spoiw, lepiszczy, kruszyw i t.p. 
 

- Sposób i procedury pomiarów i badań prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
mieszanek i wykonania poszczególnych elementów robót.  

 
6.2. Zasady kontroli jakości robót. 
 
 Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

 Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z przetargiem. 

 Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i 
sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
6.3. Pobieranie próbek. 
 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
 
Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 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 i raporty z badań 
 
 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. 
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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 przez inspektora Nadzoru. 
 Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 
materiałów w miejscu ich wytwarzania, pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów 
powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. 
 
6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru. 
 
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. 
 
6.6. Certyfikaty i deklaracje. 
 
 Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi  
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych, 
b) 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. a, i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 

 W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez SST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

 Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.4. Dokumenty budowy. 
 
6.4.1. Dziennik budowy  
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami § 45 ustawy Prawo Budowlane spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 
bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
 
Do dziennika budowy należy wpisać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy 

- datę przekazania przez zamawiającego dokumentacji projektowej 

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 
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- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach 

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru 

- daty zarządzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu 

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót. 

- Dane dotyczące sposobu zabezpieczania robót 

- Dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 

z podaniem kto je przeprowadził 

- Wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadził 

- Inne istotne informacje o przebiegu robót 

  
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
 
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant 
nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 
 6.4.2. Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 
z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów . 
 
6.4.3. Dokumenty 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. 
 
6.4.4. Pozostałe dokumenty budowy. 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wyżej wymienionych następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
 
d) protokoły odbioru robót, 
 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
 
f)  korespondencję na budowie. 
 
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
 
 
6.4.5. Przechowywanie dokumentów budowy. 
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 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 

 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
 
 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

 Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

 Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 

 Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót, lub gdzie 
indziej w Specyfikacjach Technicznych, nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 
robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru . 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności 
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w przetargu lub ustalonym przez Wykonawcę i 
Inspektora Nadzoru. 
 
7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru. 
 
 Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także 
w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

 Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

 Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

 Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. 

 Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w 
formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem. 
 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót – w zależności od ustaleń odpowiednich SST, Roboty podlegają 

następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
 c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

 Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

 Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
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nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia 
o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektora nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.3. Odbiór częściowy. 
 
 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. odbioru robót dokonuje Inspektor 
Nadzoru. 
 
8.4. Odbiór ostateczny robót   
 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. 

 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inspektora Nadzoru. 

 Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach przetargowych, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa 
w pkt. 8.4.2. 

 Odbioru ostatecznego Robót dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.  
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów wykonanych przez Inżyniera, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 
robót z dokumentacją projektową i SST. 

W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, 
Komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w dokumentach przetargowych. 
 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
 
 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji przetargu. 
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z przetargu i ew. uzupełniające lub zamienne). 
3. Dzienniki Budowy i rejestry obmiarów (oryginały). 
4. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z SST. 
5. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności  wbudowanych materiałów zgodnie z SST. 
6. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 
urządzeń. 
7. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót (wydruk + wersja cyfrowa) naniesionych na 
kopii mapy zasadniczej powstałej z  pomierzenia wszystkich elementów treści mapy zasadniczej 
sporządzonej na wznowionej lub założonej od nowa osnowie geodezyjnej po wykonaniu robót 
uzupełnionej o następujące elementy: 
a) rzędne wysokościowe wszystkich elementów drogi w granicach pasa drogowego  mierzone   co 
20m oraz w punktach charakterystycznych trasy. 
b) rury ochronne i rzędne wysokościowe sieci uzbrojenia terenu. 
c) oznaczenia rodzajów nawierzchni dróg , chodników, zjazdów i placów  
W przypadku stwierdzenia niezgodności stanu faktycznego ze stanem prawnym, należy wykonać 
dodatkowe podziały geodezyjne i opracować dokumentację dla celów nabycia gruntów na rzecz 
Skarbu Państwa. 
8. Dokumentację powstałą w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej: 
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- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
- kopię mapy ewidencyjnej z zaznaczeniem granic faktycznego pasa drogowego 
- ewentualne wynikające z analizy granic mapki jednostkowe dodatkowego podziału  
geodezyjnego wraz z uzyskaniem decyzji na podział 

 W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót. 

 Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja i stwierdzi ich 
wykonanie. 
 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
 
 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem  
zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót”. 
 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI (ROZLICZENIA ROBÓT). 
 
9.1.  Ustalenia Ogólne 
 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu, przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach 
umownych. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 
podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w 
Specyfikacji Technicznej i w dokumentacji projektowej. 
 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 
transportu na teren budowy, 

 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 

9.2  Warunki przetargu i wymagania ogólne SST B - 00.00.00 
 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków przetargu i wymagań ogólnych zawartych w 
Specyfikacji Technicznej B-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a 
nie wyszczególnione w kosztorysie. 
 
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
 
9.3.1. Koszt  wybudowania objazdów, przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru zmian projektu i odpowiednimi 
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii 
projektu Inżynierowi projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu 
robót, 
b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 
ruchu, 
c) opłaty dzierżawy i przygotowanie terenu, 
d) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i 
drenażu, 
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e) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
 
9.3.2. Koszt utrzymania objazdów, przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 
poziomych, barier i  świateł wraz z e ewentualnym  zasilaniem w energię elektryczną, 
b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
c) sprawdzanie poprawności oznakowania w czasie realizacji kontraktu oraz w okresie 
ewentualnych przerw w realizacji robót wymagających wprowadzenia tymczasowej organizacji 
ruchu. 
 
9.3.3. Koszt likwidacji objazdów przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
 
9.3.4. koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi 
Zamawiający. 
 
 

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 
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 
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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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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót nr : B – 01.00.00 – roboty ziemne  
Obiekt: „Ukształtowanie terenu z wykonaniem izolacji pionowej na ścianach fundamentowych, drenażu, kanalizacji 
deszczowej i chodnika odbojowego przy Sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Króliku Polskim, dz. Nr 1288 

 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 

 
NR : B - 01.00.00 – ROBOTY ZIEMNE 

 
 

kod CPV:  45111200-0   -   roboty ziemne 
 

 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej B - 00.01.00 są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót ziemnych dla obiektu, który zostanie wykonany w ramach zadania pn.:   
 
„Ukształtowanie terenu z wykonaniem izolacji pionowej na ścianach fundamentowych, 
drenażu, kanalizacji deszczowej i chodnika odbojowego przy Sali gimnastycznej Zespołu 
Szkół w Króliku Polskim, dz. Nr 1288 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je 
stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych: 
a) wykonanie wykopów liniowych i jamistych w gruntach nieskalistych, 
b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu. 
c) podkłady z piasku i pospółki 
d) zasypanie wykopów 
e) ukształtowanie terenu do projektowanych wysokości. 
 
1.4.Określenia podstawowe 
określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami i wytycznymi zawartymi 
w ST B-00.00.00 – wymagania ogólne pkt 1.4. 
 
1.4.1. Głębokość wykopu – różnica rzędnej dna robót ziemnych po wykonaniu zdjęcia warstwy 
urodzajnej. 
1.4.2. Wykop płytki –wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 
 
1.4.3. Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1-3m. 
 
1.4.4. Wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
 
1.4.7. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone w obrębie pasa robót 
drogowych. 
1.4.8. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza pasem robót 
drogowych. 
1.4.9. 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. 
 
1.4.10. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 

określona wg wzoru:  
ds

d
sI  
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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
). 

1.4.11. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w ST B- 00.00.00 „Specyfikacja ogólna”  
 
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 ST B - 00.00.00 „Specyfikacja ogólna” pkt. 1.5. 
 
1.5.1. Ponadto: 
Wykopy liniowe ze względu na ich usytuowanie i urządzenia podziemne wykonać częściowo 
ręcznie, częściowo mechanicznie.  
 
 

2. MATERIAŁY (GRUNTY) 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST  
B – 00.00.00  „Specyfikacja ogólna”  pkt. 2. 
 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być wykorzystane przez Wykonawcę w 
maksymalnym stopniu do zasypek i nasypów.  
Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonywaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości 
robót ziemnych, zostały za zgodą Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawcę poza teren 
budowy z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, 
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze 
źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 
 
Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez Wykonawcę 
na odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków zamawiającego, o ile nie 
określono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor Nadzoru może nakazać pozostanie na terenie 
budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub 
nadmiernej wilgotności.  
 
2.1.2. Materiały do wykonania podkładów i zasypek. 
 
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. pospółka  
 - uziarnienie graniczne pospółki od 0,075 mm do 63 mm. 
 - współczynnik filtracji k > 8 m/dobę. 
 
Pospółka ze względu na dobre właściwości filtracyjne, mechaniczne i dużą nośność - jest 
materiałem zastosowanym jako podbudowa pod chodniki i jako materiał do obsypania drenażu 
opaskowego.  
 
 

3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST S - 00.00.00 „Specyfikacja ogólna” pkt.3. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Wsp%C3%B3%C5%82czynnik_filtracji
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Ponadto Wykonawca powinien dysponować odpowiednim sprzętem  do wykonania przewiertu pod 
ulicą 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST  
B - 00.00.00  „Specyfikacja ogólna”  pkt. 2. 
 
1.1. 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, itp.), 

 transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 

 sprzętu zagęszczającego (ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 
 
 

4. TRANSPORT 
 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST S – 00.00.00 „Specyfikacja ogólna” pkt. 4. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
 
 
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 Inspektora nadzoru. 
 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST S - 00.00.00 „Specyfikacja ogólna” pkt. 5. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich 
elementów zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 
przekazanymi na piśmie przez inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu 
spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego 
będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
 
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. 
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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.  
 
Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do ± 5 cm dla wyznaczenia 
charakterystycznych punktów załamania. 
 
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. obudowane. Metody wykonania robót - wykopu 
(ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych 
geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 
Deskowanie ścian należy prowadzić w miarę jego pogłębiania. Wydobyty grunt z wykopu powinien 
być wywieziony przez wykonawcę na odkład. 
 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem umożliwiającym odprowadzenie wód 
opadowych 
 
5.5. wykonanie nasypów  
Grunt do budowy nasypów  powinien posiadać max. Średnicę ziaren d<120 mm. Nasypy wykonać 
z ziemi dostarczonej na plac budowy z miejsca wskazanego przez Inwestora. 
 
 

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.Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 
 
6.2.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych 
 
Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są 
zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne 
terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien 
powiadomić o tym Inżyniera. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane 
przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowe, 
wynikające z różnic rzędnych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzędnych 
rzeczywistych, akceptowane przez Inżyniera, zostaną wykonane na koszt Zamawiającego. 
Zaniechanie powiadomienia Inspektora nadzoru oznacza, że roboty dodatkowe w takim przypadku 
obciążą Wykonawcę. 
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Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inspektora Nadzoru. 

Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w 
oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych 
punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez  Inspektora nadzoru. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w 
czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną 
zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest 
konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. 

Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do 
obowiązków Wykonawcy. 
 
 
6.2.2. 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 spadków dna wykopów  

Czynności wchodzące w zakres sprawdzania jakości wykonania robót określono w pkt.6.1.  
ST B-00.00.00 
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 ST B - 00.00.00 „Specyfikacja ogólna” pkt.7. 
  
1.2. 1. Obmiar robót ziemnych 
 
obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.  
 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B - 00.00.00 „Specyfikacja ogólna” pkt.8. 
Roboty ziemne 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. 
 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Ogólne ustalenia dot. podstawy płatności podano w ST B - 00.00.00 „Specyfikacja ogólna” pkt. 9. 
 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 

1. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
2. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

3. PN-B-06050 
Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i 
badania przy odbiorze 

4. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

5. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania 
i badania przy odbiorze 
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Szczegółowa Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Nr: B-02.00.00 – izolacje przeciwwilgociowe  
Obiekt: „Ukształtowanie terenu z wykonaniem izolacji pionowej na ścianach fundamentowych, drenażu, kanalizacji 
deszczowej i chodnika odbojowego przy Sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Króliku Polskim, dz. Nr 1288” 

 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
NR : B- 02.00.00  -  IZOLACJE ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH 

 
 
 

KOD CPV : 45320000-6   roboty izolacyjne 
 
 
WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych i termicznych w budynkach 
kubaturowych i obiektach budownictwa inżynieryjnego, zadania p.n.: 

 
„Ukształtowanie terenu z wykonaniem izolacji pionowej na ścianach fundamentowych, 
drenażu, kanalizacji deszczowej i chodnika odbojowego przy Sali gimnastycznej Zespołu 
Szkół w Króliku Polskim, dz. Nr 1288” 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je 
stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1.  

 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dla robót izolacyjnych objętych 
realizacją zadania jak w p.1.1. t.j. wykonanie: 
 
Ustalenia zawarte w niniejszych specyfikacjach dotyczą zasad wykonania robót izolacyjnych t.j.: 
 
1.3.1. Roboty izolacyjne ścian fundamentowych 
1. Oczyszczenie ścian z kurzu 
2. Gruntowanie ścian preparatem Kiesol  
3. Nałożenie szlamu uszczelniającego Dichtschlamme 
4. Uszczelnienie  ścian emulsją Profi K1 Baudicht 
5. Izolacja styropianem XPS gr. 10 cm klejonym punktowo na emulsji Profi K1 Baudicht 
6. Przyklejenie siatki z włókna szklanego ponad terenem 
7. Izolacja folią kubełkową 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami  
i wytycznymi. 
 
Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
 
1.4.1. Roboty izolacyjne – wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem izolacji 
przeciwwilgociowych i termicznych zgodnie z ustaleniami w dokumentacji projektowej. 
Pozostałe określenia użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami i określeniami 
podanymi w ST B-00.00.00  „Wymagania ogólne” p.1.4. 
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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. 

Roboty związane z wykonanie izolacji ścian fundamentowych wykonać podczas pogody 
bezdeszczowej 
 
1.5.1. izolacje p. wilgociowe  

- wytrzymałość podłoża co najmniej 1,0 Mpa 
- podłoże czyste bez śladów luźnych frakcji, pyłów , plam oleju, smarów i innych zanieczyszczeń. 
- ściany suche bez widocznych śladów wilgoci i zaćmień spowodowanych wilgocią. 

 
1.6. Dokumentacja robót 
 
Dokumentację robót izolacyjnych stanowią: 

 Projekt budowlany opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
03.07.2003 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U z 2003 r. 
Nr 120, poz.1133 z późniejszymi zmianami). 

 

 Aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu do 
stosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane z 07.07.1994 
r. (Dz.U. z 2000 Nr 106, poz. 1126 z późniejszymi zmianami.  

 

 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót , zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 02.09.2004. (Dz.U. z 2004 r Nr 202, poz. 2072). 

 

 Dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarządzeniem MGPiB z 15.12.1994 r w sprawie 
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (Mp z 1995 r nr 2 pioz.29)  

 

 Protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi 
protokołami badań kontrolnych.  

 
 

2. MATERIAŁY 
 
wszystkie materiały do wykonania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających do 
stosowania w budownictwie. 
 
2.2. izolacja przeciwwilgociowa 
 
2.2.1. Środek Kiesol – ITB AT –15-3110/2001 
- Zużycie  0.10 kg /m

2 

dane techniczne: 

 gęstość ok. 1,15 g/cm
3
 

 odczyn pH ok. 11 

 przepuszczalność pary wodnej ≥ 90% 

 nasiąkliwość powierzchni w≤0,5 kg/m
2
h

0,5
 

 wzmocnienie do 5 N/mm
2
 (MPa) 

 
2.2.2. szlam uszczelniający Dichtschlamme – mineralna zawiesina uszczelniająca, 
- Zużycie  3,20 kg /m

2 

- Odporność na temperaturę –20 °C do +80 °C 
 

2.2.3. Emulsja polimerowo-bitumiczna Profi  K1 Baudicht – emulsja polimerowo bitumiczna  
Gęstość gotowej mieszanki: ok. 1,00 kg/dm³ 
Odporność na wysokie temperatury AIB: + 140°C 
Wodoszczelność wg DIN 1048 przy ciśnieniu 7 bar: spełnia wymagania 
Czas schnięcia*: ok. 48 godzin 20°C/ 70 % wilgotności względnej 
Grubość warstwy: 1 mm świeżej warstwy = 0,8 mm warstwy wyschniętej 
 
2.2.4. Styropian XPS gr. 10 cm 
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 wytrzymałość na ściskanie przy 10% odkształceniu – 300 kPa 

 wykończenie boków – proste 

 powierzchnia – gładka 

 współczynnik przewodności cieplnej : <60 mm – λ10= 0,034 W/mK 

 

W czasie przerw w pracy, wbudowane materiały należy chronić przed zawilgoceniem 

 
2.2.5. Siatka z włókna szklanego –  
siatka z włókna szklanego impregnowana na alkalia tworzywem do zbrojenia warstwy ochronnej na 
styropianie, winna odpowiadać wymaganiom normy PN-92/P-85010. do zbrojenia dolnych części 
ścian, oraz wzmocnienia narożników, w miejsce kątowników stalowych można stosować pancerne 
siatki z włókna szklanego. 

- pasek siatki szerokości 5 cm powinien wytrzymać obciążenie 1,25 kN, wydłużając się przy tym nie 
więcej niż 5 % 
- taki sam pasek trzymany przez 28 dni w 5 % roztworze NaOH powinien wytrzymać obciążenie 0.6 
kN wydłużając się nie więcej niż 3,5 %. 
 
2.2.6. Zaprawa klejowa do styropianu 
Wszystkie masy klejące muszą posiadać odpowiednie aprobaty techniczne ITB i być dopuszczone 
do stosowania w budownictwie: 
 
2.2.7. folia drenująca - „kubełkowa”  
Dane techniczne 

materiał   polietylen HDPE + stabilizator UV 
wysokość wytłoczeń  ok. 8 mm 
grubość izolacji   ok. 0,42 mm 
gramatura   400 g/m2 
odporność temperaturowa od -30°C do +80°C 

 
 

3. SPRZĘT 
 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu. 
Sprzęt powinien być sprawny i spełniać wszystkie wymagania przepisów BHP 
 
 

4. TRANSPORT 
 
4.1. – transport materiałów może odbywać się dowolnymi środkami transportu, ze zwróceniem 
szczególnej uwagi na zabezpieczenie ładunku przed utratą stateczności i uszkodzeniami.  
 
4.1.1 – lepiki i emulsje bitumiczne przechowywać z daleka od otwartego ognia i narzędzi 
iskrzących. 
 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. izolacja przeciwwilgociowa. 
Przed przystąpieniem do wykonania robót izolacyjnych należy sprawdzić jakość podłoża wg 
zaleceń zawartych w p.1.5.1.  
Roboty wykonywać przy dobrej i suchej pogodzie, przy temperaturze otoczenia powyżej + 7

o
C, ale 

nie wyżej niż + 35
o
C. Nie należy prowadzić prac izolacyjnych podczas silnego wiatru. 

Gruntowanie i izolację materiałami: Kiesol , szlamem uszczelniającym Dichtschlamme, -  wykonać 
wg zasad podanych w katalogu producenta tych materiałów.  
Wyrobów nie stosować na wilgotne podłoże. 
Podłoże pod wykonanie izolacji należy dokładnie oczyścić z zanieczyszczeń, przy pomocy szczotek 
stalowych i zmyć wodą, uzupełnić spoiny zaprawa cementową.   
- podłoże należy zagruntować za pomocą preparatu Kiesol, - 0,10kg/m

2
 rozcieńczonego z wodą 1:1 

i nanieść warstwę szlamu uszczelniającego Dichtschlamme i nanieść  drugą warstwę preparatu 
Kiesol 
- następnie nanieść pędzlem ławkowcem emulsję polimerowo-bitumiczną Profi K1 Baudicht w 
dwóch warstwach – zużycie po 2,00 kg/m

2
 każda warstwa 
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Minimalna ilość nakładanego szlamu wynosi 2 kg na 1 m
2
 powierzchni, całkowita grubość nie może 

przekroczyć 5 mm.  
Izolację wykonać 40 cm ponad poziom terenu 
Przykleić styropian punktowo na emulsji Profi K1 Baudicht, następnie na części ponad terenem 
przykleić siatkę z włókna szklanego, natomiast w części pod powierzchnią terenu umocować folię 
kubełkową. 
5.2. pozostałe zasady wg p.5. ST B-00.00.00 część ogólna 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00  pkt 6. 
 
6.1. materiały izolacyjne 
- wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 

zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu. 
- materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających ich jakość nie 

mogą być dopuszczone do stosowania. 
odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacja 
projektową , oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów  z wystawionymi 
atestami wytwórcy. 

- Nie należy stosować materiałów przeterminowanych ( po okresie gwarancyjnym). 
 
Należy przestrzegać przepisów BHP wynikających z instrukcji bezpieczeństwa i oznaczeń na 
opakowaniach. 
 

6.3. 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 kosztorysie. 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00 
 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały 
pozytywne wyniki. 
 
Roboty wg SST B-05.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 
Podstawą płatności jest wykonanie elementów wyszczególnionych w punkcie 1.3 niniejszej 
specyfikacji wg cen skalkulowanych przez Wykonawcę.   

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 
podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
PN-69/B –10260  Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy 

odbiorze 
PN-B-24620:1998            Lepiki i masy asfaltowe stosowane na zimno 
PN-B-20130             Płyty styropianowe 
Atesty i certyfikaty 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych , wydanie ITB-2003 rok.  
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót nr : B – 03.00.00 – chodniki  
Obiekt: „Ukształtowanie terenu z wykonaniem izolacji pionowej na ścianach fundamentowych, drenażu, kanalizacji 
deszczowej i chodnika odbojowego przy Sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Króliku Polskim, dz. Nr 1288” 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
NR : B - 03.00.00 – ROBOTY RÓŻNYCH NAWIERZCHNI 

 
KOD CPV : 45233200-1 chodniki 
KOD CPV : 45342000-6 ogrodzenie 

 
1. WSTĘP 
 
 
1.1. Przedmiot SST  
 
Przedmiotem niniejszej  SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót elementów 
zagospodarowania terenu związanych z realizacją niniejszego zadania pn.:  
 
„Ukształtowanie terenu z wykonaniem izolacji pionowej na ścianach fundamentowych, 
drenażu, kanalizacji deszczowej i chodnika odbojowego przy Sali gimnastycznej Zespołu 
Szkół w Króliku Polskim, dz. Nr 1288” 

 
1.2. Zakres stosowania SST 
 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót tj.: 
 
1.3.1. chodniki 
- wykonanie koryta pod chodniki 
- zagęszczenie i wyprofilowanie koryta 
- podbudowa z tłucznia kamiennego gr. 10 cm po zagęszczeniu 
- podbudowa z pospółki śr. gr. 5 cm po zagęszczeniu 
- ława z oporem pod obrzeże z betonu C 12/15 
- obrzeże betonowe 30 x 8 x 100 cm na podsypce piaskowej 
- nawierzchnia kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podsypce cem. piaskowej 
 
1.3.2. ogrodzenie 
- wykopanie dołów pod słupki 
- betonowanie fundamentów i osadzenie słupków 
- montaż siatki wys. 1,5 m z drutu ocynkowanego 
- montaż furtki 
 
1.4.  Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
wytycznymi zawartymi w p.1.4. części ogólnej, ponadto: 
 
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. 
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1.4.2. Krawężnik - prosty lub łukowy element budowlany oddzielający jezdnię od chodnika, 
charakteryzujący się stałym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i długością nie większą niż 1,0 
m. 

1.4.3. Ściek - umocnione zagłębienie, poniżej krawędzi jezdni, zbierające i odprowadzające wodę. 

1.4.4. Obrzeże - element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów pieszych od 
terenów nie przeznaczonych  do komunikacji. 

1.4.5. Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi 
materiałami wypełniającymi. 

1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odstęp dzielący duży fragment nawierzchni na sekcje w celu 
umożliwienia odkształceń temperaturowych, wypełniony określonymi materiałami wypełniającymi. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.B - 00.00.00 „Specyfikacja ogólna” pkt. 5. 
 
 

2. MATERIAŁY 
 
2.1. kruszywa 
 
2.1.2. pospółka - uziarnienie graniczne pospółki od 0,075 mm do 63 mm. 
 - współczynnik filtracji k > 8 m/dobę. 
 
2.1.3. piasek  
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.  
 
2.1.4. kliniec – frakcji od 0 - 63  mm wg PN-S—06102:1997 
 
2.2. podsypka cementowo-piaskowa pod nawierzchnię 
- mieszanka cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania dla 
gatunku 1 wg PN-B-11113:1996 [2], cementu powszechnego użytku spełniającego wymagania PN-
B-19701:1997 [4] i wody odmiany 1 odpowiadającej wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/B-
32250) [5], 
- 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]. 
 
2.3. obrzeża 30 x 8 cm 
Jeśli dokumentacja projektowa, SST lub Inspektor Nadzoru nie ustalą inaczej, to do obramowania 
nawierzchni z kostek można stosować: 
a) krawężniki i obrzeża betonowe wg BN-80/6775-03/04 [7] lub z betonu wibroprasowanego 

posiadającego aprobatę techniczną, 
b) Krawężniki, obrzeża ustawiane na ławach betonowych C 12/15 
 

- Krawężniki i obrzeża mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane 
według typów, rodzajów, odmian i wielkości. Należy układać je z zastosowaniem podkładek i 
przekładek drewnianych. 

- Kruszywo i cement powinny być składowane i przechowywane wg 2.2.4.  
 
2.4. 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 % 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Wsp%C3%B3%C5%82czynnik_filtracji
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mrozoodporność F 125 
Pożądane jest, aby wymiary kostek były dostosowane do sposobu układania i siatki spoin oraz 
umożliwiały wykonanie warstwy o szerokości 1,0 m lub 1,5 m bez konieczności przecinania 
elementów w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnię. 
 

2.4.1. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym 

 - Betonowa kostka brukowa powinna posiadać aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną 
jednostkę   (Instytut Badawczy Dróg i Mostów). 

- Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadać wymaganiom określonym w aprobacie 
technicznej, a w przypadku braku wystarczających ustaleń, powinna mieć charakterystyki 
określone przez odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodne z poniższymi wskazaniami: 

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

- długość i szerokość  3,0 mm, 

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

cyklach zamrażania i rozmrażania metodą zwykłą, powinny być spełnione jednocześnie 
następujące warunki: 

- próbki nie powinny wykazywać pęknięć i zarysowań powierzchni licowych, 
- łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi, odprysków kruszywa 

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

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

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

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

krawędzie elementów powinny być równe, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny być 
jednorodne  

 
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. 
 
2.5. ogrodzenie 
 
2.5.1. beton  
elementy wykonać z betonu klasy oznaczonej wg dokumentacji projektowej dla poszczególnych 
elementów , beton pod ławy obrzeża i fundamenty ogrodzenia C 12/15. 

 
2.5.2. słupki stalowe z rur o średnicy 48/3 mm 
 
2.5.3 siatka ogrodzeniowa - wys. 1.5 m z drutu ocynkowanego o śr. 2,8 mm 

 
2.5.4. furtka ogrodzeniowa- siatka ocynkowana w ramach stalowych o wym. 80 x 150 cm  
 
2.5.5. materiały pomocnicze 
 
 

3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Roboty związane z zagospodarowaniem terenu mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie 
przy użyciu dowolnego sprzętu. 
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Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B - 00.00.00 „Specyfikacja ogólna” pkt. 3. 
Dla robót objętych może być użyty dowolny sprzęt. 
 
 

4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B - 00.00.00 „Specyfikacja ogólna” pkt. 4 
 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B - 00.00.00 „Specyfikacja ogólna”    pkt 5. 
 
5.2. roboty ziemne wg SST B-01.00.00 
 
5.3. chodnik  
Wykonać koryto pod chodnik z zagęszczeniem do Is=0,95, wyrównaniem szablonem powierzchni 
do wymaganego profilu oraz rowek pod obrzeże. Ustawić obrzeże betonowe 8 x 30 cm na ławie 
betonowej z oporem, wykonać podbudowę: 
- z klińca gr.10 cm,  
- z pospółki gr.5 cm 
Kostkę betonową układać na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm z wypełnieniem spoin 
piaskiem z przycięciem wg potrzeby. Nawierzchnię chodnika ubić ubijakiem mechanicznym z 
zachowaniem spadku. 
Spadek poprzeczny chodnika winien wynosić 2 % 
 

5.3.1. 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. 
 
Pozostałe wymagania odnośnie wykonania robót wg zasad określonych w p. 5 specyfikacji ogólnej.  
 

5.4.1. ogrodzenie  

Prace przy ogrodzeniu należy rozpocząć od wykopania dołów pod słupki ogrodzenia i osadzenia 
słupków w betonowych fundamentach o rozstawie osiowym 2,50 m. 

Należy zachować szczególną ostrożność podczas wykonywania wykopów pod słupki w pobliżu 

przyłączy zewnętrznych, wykopy wykonywać ręcznie. Podczas lokalizacji stóp fundamentowych 

należy zachować odstęp od przyłączy min 0,5m oraz stosować rury ochronne dwudzielne.  

Umocować siatkę z drutu ocynkowanego na słupkach stalowych oraz furtkę o wym. 80 x 150 cm  

Furtkę montować na slupach umocowanych w fundamentach zgodnie z projektem 
 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST S - 00.00.00 „Specyfikacja ogólna”  pkt. 6 
Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem technicznym pod 
względem zastosowanych materiałów i dokładności wykonania. 
 
6.1.Sprawdzeniu podlega: 
- przygotowanie podłoża 
- materiał użyty na podkład 
 
- grubość i równość warstw podkładu 
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- sposób i jakość zagęszczenia 
- jakość dostarczonej kostki brukowej i obrzeża 
- prawidłowość ułożenia i zamulenia kostki betonowej 
 
- prawidłowość umocowania słupków w fundamentach 
- prawidłowość umocowania siatki i furtki 
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia od dopuszczalnych, powinny być wykonane 
ponownie na koszt Wykonawcy. 
 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B - 00.00.00 „Specyfikacja ogólna”  pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 
Jednostką obmiarową  dla ogrodzenia, są jednostki ujęte w przedmiarze robót 

 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B - 00.00.00 „Specyfikacja ogólna”  pkt. 8. 
Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających, oraz odbiorowi końcowemu. 
 
8.1. Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających, oraz odbiorowi końcowemu. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją przetargową , SST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania wyszczególnione w p.6. niniejszej specyfikacji dały 
pozytywne wyniki. 
 
8.2. – Odbiór ostateczny polega na ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. 
 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia  dotyczące podstawy płatności. 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B - 00.00.00 „Specyfikacja ogólna” 
pkt. 9, oraz ustalenia zawarte w umowie. 
 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-06250   Beton zwykły 
PN-B-06251   Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-B-12050:1996    Wyroby budowlane ceramiczne 
PN-79/B-06711   Kruszywa mineralne 
PN-88/B-32250   Materiały budowlane. Woda do betonów zapraw 
PN-EN 1340:2004  Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań. 
PN-EN 1338:2004  Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badań. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r (Dz.U. Nr 47 poz.401) w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych , wydanie ITB-2003 rok.  
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Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót nr : B – 04.00.00 – roboty odwadniające 
Obiekt: „Ukształtowanie terenu z wykonaniem izolacji pionowej na ścianach fundamentowych, drenażu, kanalizacji 
deszczowej i chodnika odbojowego przy Sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Króliku Polskim, dz. Nr 1288” 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
NR: B - 04.00.00  ROBOTY ODWADNIAJĄCE 

Kategoria wg CPV : 45232452-5 

 
1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot SST 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z realizacją zadania p.n.: 
 
„Ukształtowanie terenu z wykonaniem izolacji pionowej na ścianach fundamentowych, 
drenażu, kanalizacji deszczowej i chodnika odbojowego przy Sali gimnastycznej Zespołu 
Szkół w Króliku Polskim, dz. Nr 1288” 
 
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  
kanalizacji deszczowej i drenażu i obejmują wykonanie: 

 
1.3.1. kanalizacja deszczowa  

 roboty ziemne pod kanały  

 podłoża pod kanały i studzienki  gr. 20 cm 

 kanał z rur PCV 110, 160, 200 mm, o połączeniach na wcisk typu S 

 studzienki rewizyjnych PVC o średnicy  425mm, zamknięcie rurą teleskopową z pokrywą 
żeliwną.  

 obsypanie kanałów piaskiem gr. 20 cm 

 zasypanie ziemią 
 
1.3.2. drenaż opaskowy 

 roboty ziemne 

 ułożenie rur perforowanych PVC  113 mm w otulinie z geowłókniny w obsypce ze żwirku 
filtracyjnego  

 studzienki drenażowe PVC  325 mm 

 zasypanie wykopu ziemią 
 
1.3.3. drenaż boiska sportowego 

 roboty ziemne 

 ułożenie rur perforowanych PVC  80 mm w otulinie z geowłókniny w obsypce ze żwirku 
filtracyjnego  

 studzienki drenażowe PVC  325 mm 

 zasypanie rowków, materiałem przepuszczającym wodę  
 
1.3.4. odwodnienie liniowe 

 roboty ziemne 

 ława betonowa z betonu C 12/15 

 ułożenie korytek betonowych 
 
1.4. Określenia podstawowe 
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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. 
 
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. 
 
1.4.5. Pozostałe określenia  
 
Podstawowe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w ST B - 00.00.00 "Specyfikacja ogólna" pkt 1.4. 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B - 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 B - 
00.00.00 "Specyfikacja ogólna"  pkt 2. 
Materiały stosowane do budowy kanalizacji deszczowej i drenażu 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 

 
2.4. kanalizacja deszczowa  
- rury PCV o połączeniach wciskowych o śr. 110, 160, 200 mm, typ N 
- piasek na obsypki i podłoża 
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.  
- studzienki kanalizacyjne PVC  425 mm wg instrukcji producenta 
 
2.5. drenaż opaskowy 
- piasek na podłoża j.w. 
- studzienki drenażowe PVC  325 mm wg instrukcji producenta 
- rury PCV karbowane  113 mm z otworami2,5 x 5,0 mm 
- żwir filtracyjny o uziarnieniu do 50 mm o zawartość frakcji pyłowej do 2 %, zawartość cząstek 

organicznych do 2% 
 
2.6. drenaż boiska sportowego 



 36 

- piasek na podłoża j.w. 
- studzienki drenażowe PVC  325 mm wg instrukcji producenta 
- rury PCV karbowane  80 mm z otworami2,5 x 5,0 mm 
- żwir filtracyjny o uziarnieniu do 50 mm o zawartość frakcji pyłowej do 2 %, zawartość cząstek 

organicznych do 2% 
- Geowłóknina  
odporność na przebicie – CBR min 5,0 kN 
wymiary porów – od 90 do 120 µm 
wodoprzepuszczalność – min. 90 l/m

2
/s 

wytrzymałość na rozciąganie 7-15 kN/m 
 
2.7. odwodnienie liniowe 
- beton C 12/15 powinien odpowiadać wymaganiom BN62/6738-07 [17]. 
- korytka betonowe 34 x 50 x 12 cm 
 
2.8. Składowanie materiałów. 
-  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. 

-  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. 

 
 

3. SPRZĘT. 
 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
 

3.2. Sprzęt do wykonania kanalizacji deszczowej i drenażu. 
 
Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu:  
- koparek przedsiębiernych, 
- spycharek kołowych lub gąsienicowych, 
- sprzętu do zagęszczania gruntu, 
- wciągarek mechanicznych, 
 
 

4. TRANSPORT. 
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00.00 „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 
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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 kruszyw. 
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je 
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 
 
4.5. 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. 
 

5.2.1. roboty ziemne. 
Wykopy wykonać ręcznie i mechanicznie zgodnie z BN-83/8836-02 i PN-86/02480 o  
głębokościach wg projektu. Dno wykopu powinno być dokładnie zagęszczone i ubite. Zasypkę 
kanalizacji wykonać ręcznie piaskiem o gr. warstwy 20 cm.  
Wykopy o głębokości powyżej 1,20 m zabezpieczyć przez deskowanie, oznakować taśmami 
ostrzegawczymi lub barierkami. 
Należy zwrócić szczególną uwagę na istniejące urządzenia podziemne. 
W gruntach suchych 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 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. 
 
5.3. Roboty montażowe. 

5.3.1. Kanały. 

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.  
 
5.3.2. 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 
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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. 
 
5.3.3. Drenaż - wykonać w gotowym wykopie o głębokości 0,8 – 1,20 m. Po ułożeniu geowłókniny, 
ułożyć rury drenarskie o średnicy 113 i 80 mm w obsypce z drobnego zwirku o granulacji 1 - 5 mm. 
- spadek dna drenu 0,40 % 
- spadek zbieracz 0,25 % 
Studzienki drenażowe z rur karbowanych PVC ø 315 mm, stożek betonowy zagłębiony ~20 cm pod 
powierzchnią terenu. Połączenia, zaślepienia rur, trójniki i zwężki – stosować typowe dla danego 
rodzaju drenażu.  
Zasypkę wykopów na terenie boiska wykonać żwirkiem filtracyjnym, warstwami zagęszczanymi  co 
20 cm 
 
5.3.4. Ściek z elementów betonowych prefabrykowanych – ręcznie wykopać rowek w 
nawierzchni koło boiska stosowny do wymiarów elementów betonowych, głębokości 25 cm. 
Elementy układać na ławie betonowej z zachowaniem spadków wg dokumentacji. Spoiny między 
ułożonymi elementami nie powinny przekraczać szerokości 5 mm wypełnione piaskiem. 
Podłoże, na którym układane będą elementy prefabrykowane, powinno być zagęszczone do 
wskaźnika Is ≥1,0 
Elementy prefabrykowane należy układać z zachowaniem spadku podłużnego i rzędnych ścieku 
zgodnie z dokumentacją projektową. 
 

5.4.6. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie. 
 
Zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić warstwami grubości 20- cm. 
Materiał zasypowy 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 ST B - 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 SST i zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru. 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 
- 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 
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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 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 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 ST B-00.00.00 ,,'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 
- wykonanie przepompowni i zbiornika 
-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 i fundamentu, 
- ułożenie przewodów kanalizacyjnych, przykanalików, studzienek ściekowych, 
- zasypanie i zagęszczenie wykopu, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 
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10. PRZEPISY  ZWIĄZANE. 
 
10.1. Normy 
 
1. PN-B-06712  Kruszywa mineralne do betonu. 
2. PN-B-11112  Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 
3. PN-B-14501  Zaprawy budowlane zwykłe. 
4. BN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie. 
5. BN-62/6738-03;04;07  Beton hydrotechniczny. 
6. 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 
 
 
 
 
 
 


