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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ST-00.00.00 

 
 

Wymagania ogólne 
– kod wg Wspólnego Słownika Zamówień ( CPV) 
 
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45113000-2 Roboty na placu budowy 

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

45212225-9 Roboty budowlane związane z halami sportowymi 

45262210-6 Fundamentowanie 

45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych 

45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych 

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów 

45236112-8 Wyrównywanie nawierzchni kortów tenisowych 

37452720-4 Wyposażenie kortu tenisowego 

45212221-1 Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych 

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych 

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 

45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej ST-00.00.00 są wymagania 
ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zadania: 
„Budowy sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym i szatni w technologii konstrukcji stalowej 
łukowej, półbeczka ze ścianami z płyty warstwowej i dachem z podwójnej membrany wraz z 
wewnętrznymi i zewnętrznymi instalacjami: wod-kan., c.o., elektryczną oraz rozbiórka budynku 
gospodarczego w Lipowej” 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stanowi część dokumentacji przetargowej i należy je stosować w zlecaniu i 
wykonaniu robót opisanych w 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla poszczególnych 
asortymentów robót opisanych w poniższych specyfikacjach: 
ST-00.00.00 Wymagania ogólne 
B-01.01 Roboty rozbiórkowe 
B-01.02 Przygotowanie terenu i roboty ziemne 
B-01.03 Korytowanie 
B-02.01 Warstwa odsączająca 
B-02.02 Podbudowa z kruszywa łamanego 
B-02.03 Podbudowa betonowa 
B-03.01 Nawierzchnia z kostki betonowej 
B-03.02 Krawężniki i obrzeża betonowe 
B-05.00 Urządzenia sportowe 
B-07.00 Ślusarka drzwiowa 
B-10.02 Konstrukcje betonowe i żelbetowe 
B-11.01 Konstrukcje stalowe 
B-31.01 Powłoka dachowa syntetyczna 
E-01.00 Instalacje elektryczne 
S-02.00 Przyłącze kanalizacji sanitarnej 
S-03.00 Przyłącze wodociągowe 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Użyte w ST wymienione niżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
Chodnik – wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i 
odpowiednio utwardzony; 
Dziennik budowy – dziennik wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 
dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania 
robót; 
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu; 
Konstrukcja nawierzchni – układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia; 
Koryto – element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni; 
Laboratorium – drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót; 
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru; 
Nawierzchnia – warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na 
podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu; 
Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 
przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla 
danego rodzaju robót budowlanych; 
Podłoże – grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania; 



5 
 

Podłoże ulepszone – górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona w celu 
umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni; 
Polecenie Inspektora Nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w 
formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy; 
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej; 
Przetargowa dokumentacja projektowa – część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, 
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót; 
Rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego; 
Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub 
technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. 
Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz 
ochroną budowli drogowej lub jej elementu; 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową i ST. 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów 
głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet ST. Na 
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 
końcowego odbioru robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na 
własny koszt. 
 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w 
szczegółowych warunkach umowy. 
 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią część umowy, 
a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby były 
zawarte w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów 
obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. Wykonawca nie może 
wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu powinien 
natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku 
rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty o 
dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST. Dane określone w dokumentacji 
projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 
określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i 
wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a różnice tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z 
dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 
materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty z tym związane – wykonane na koszt Wykonawcy. 
 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
W robotach o charakterze inwestycyjnym Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy 
w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca 
dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, 
poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony 
robót, wygody społeczności i innych. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich 
rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Zamawiającym oraz przez umieszczenie w miejscach i ilościach 
określonych przez Zamawiającego tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez 
Zamawiającego. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym 
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stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 
przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca jest 
zobowiązany do: 
- utrzymywanie terenu budowy i wykopów w stanie bez wody stojącej; 
- podejmowanie wszelkich uzasadnionych kroków mających na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz unikanie 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 Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na lokalizację budynków oraz na 
środki ostrożności zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami oraz możliwością 
powstania pożaru. 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, utrzymywać sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy (wymagany przez odpowiednie przepisy) na terenie budowy. Materiały łatwopalne będą 
składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
- materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia; 
- nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami; 
- wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko; 
- materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość 
zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania – jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji 
państwowej; 
- jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający; 
 
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne takie jak 
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w 
czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową 
dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń 
podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne 
o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca natychmiast 
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. 
 
1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i 
wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu 
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nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 
Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczane na 
świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za 
naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i z wszelkie materiały i urządzenia używane do robót 
od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez 
Zamawiającego). Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez 
cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
 
1.5.12. 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. Wykonawca będzie 
przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 
prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 
informować Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na jeden tydzień przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 
źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Zatwierdzenie partii materiałów z 
danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. 
 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
2.2.1. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest 
zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.  
2.2.2. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 
oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Zamawiającemu. 
2.2.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
z jakiegokolwiek źródła. 
2.2.4. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów na budowę. 
2.2.5. Humus i nakład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
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2.2.6. 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 odpowiedni do 
wymagań umowy lub wskazań Zamawiającego. 
2.2.7. Wykonawca nie będzie – za wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiającego - prowadzić 
żadnych wykopów w Obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach 
umowy. 
2.2.8. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 
danym obszarze. 
 
2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Zamawiającego w celu sprawdzenia 
zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w 
celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii 
materiałów pod względem jakości. W przypadku, gdy Zamawiający będzie przeprowadzał inspekcję 
wytwórni, będą zachowane następujące 
warunki: 
- Zamawiający będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w 
czasie przeprowadzania inspekcji; 
- Zamawiający będzie miał wolny dostęp w dowolnym czasie do tych części wytwórni, gdzie odbywa się 
produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy; 
 
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź 
złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli Zamawiający zezwoli Wykonawcy na użycie tych 
materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
przewartościowany przez Zamawiającego. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 
 
2.5. 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 Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w 
obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze co 
najmniej jeden tydzień przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla 
badań prowadzonych przez Zamawiającego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 
później zmieniany bez zgody Zamawiającego. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub w 
projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Zamawiającego – w przypadku braku ustaleń w takich 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. Liczba i wydajność 
sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością 
Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. 
Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca 
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dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania tam 
gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi o tym Zamawiającego 
i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt – po akceptacji Zamawiającego – nie może 
być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 
zachowania warunków umowy, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 
robót. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 
transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego, w terminie przewidzianych umową. Przy ruchu na drogach 
publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające 
warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Zamawiającego pod warunkiem 
przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie 
usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, projektu 
organizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego. 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 Zamawiającego. Następstwa 
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną – jeśli 
wymagać będzie tego Inspektor Nadzoru – poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie 
wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 
dokumentacji 
projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający 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 Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego 
tytułu ponosi Wykonawca.  
 
6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Zasady kontroli jakości robót 
6.1.1. Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. 
6.1.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
6.1.3. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed 
zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w 
celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
6.1.4. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i ST. 
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6.1.5. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały tam określone, Zamawiający ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
6.1.6. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 
norm określających procedury badań. Zamawiający będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. 
6.1.7. Zamawiający będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia 
dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
6.1.8. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
6.2. 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. Zamawiający będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 
zlecenie Zamawiającego 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 Zamawiającego. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora Nadzoru będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 
6.3. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy 
nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań 
Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego. 
 
6.4. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań będą 
przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wg dostarczonego przez niego wzoru lub innych 
przez niego zaaprobowanych. 
 
6.5. Badania prowadzone przez Zamawiającego 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna 
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Zamawiający, po uprzedniej weryfikacji 
systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z 
wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Zamawiający może 
pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy na swój koszt. Jeżeli wyniki 
tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Zamawiający 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 
ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesie 
Wykonawca. 
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6.6. Certyfikaty i deklaracje 
Zamawiający 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) 
Deklaracja 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 
6.6.a), które spełniają ST. W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, 
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 Zamawiającemu. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą 
odrzucone. Oferent powinien dołączyć autoryzację producenta na dostawę i nawierzchni syntetycznej. 
 
6.7. Dokumenty budowy 
6.6.1. Dziennik budowy. 
a) 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
b) 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku 
budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem 
imienia, nazwiska i stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez 
przerw. 
c) 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika 
i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Zamawiającego. 
d) 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy; 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej; 
- uzgodnienie prze Zamawiającego harmonogramów robót; 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót; 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach; 
- uwagi i polecenia Zamawiającego; 
- daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem powodu; 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów 
robót; 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy; 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 
wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi; 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej; 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 
robót; 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót; 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, 
kto je przeprowadzał; 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał; 
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- inne istotne informacje o przebiegu robót; 
e) 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Zamawiającemu do ustosunkowania się. 
f) 
Decyzje Zamawiającego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia 
lub zajęciem stanowiska. 
g) 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiającego do ustosunkowania się. Projektant nie jest 
jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
h) 
Dzienniki budowy, badania laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone 
w formie uzgodnione w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru 
robót. Winny być udostępnione na każde 
życzenie Zamawiającego. 
6.6.2. Dokumenty laboratoryjne. 
6.6.3. Pozostałe dokumenty budowy. 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego; 
b) protokoły przekazania terenu budowy; 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne; 
d) protokoły odbioru robót; 
e) protokoły z narad i ustaleń; 
f) korespondencja na budowie; 
 
6.6.4. Przechowywanie dokumentów budowy. 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu; 
b) odbiór częściowy; 
c) odbiór ostateczny; 
d) odbiór pogwarancyjny; 
 
8.1.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu – polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór w/w robót będzie 
dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru robót dokonuje Zamawiający. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia 
Zamawiający na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w 
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi 
ustaleniami. Obowiązkiem Wykonawcy jest kontrola i odbiór poszczególnych warstw podbudowy pod 
nawierzchnię syntetyczną, potwierdzone przez badania laboratoryjne. 
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8.1.2. 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 Zamawiający. 
 
8.1.3. Odbiór ostateczny robót – polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. 
a) 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 
b) 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. Odbioru dokona obecności 
Wykonawcy komisja wyznaczona przez Zamawiającego. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 
c) 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy 
termin odbioru ostatecznego. 
d) 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
e) 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego 
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
f) 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- dokumentacja projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami, oraz dodatkowa, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji umowy; 
- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew uzupełniające lub 
zamienne); 
- recepty i ustalenia technologiczne; 
- dzienniki budowy i rejestry obmiarów; 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST; 
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, zgodnie z ST; 
- opinia technologiczna sporządzona na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do 
dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST; 
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 
energetycznej, gazowej, oświetlenia, itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 
urządzeń; 
- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu; 
- kopia mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej; 
g) 
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. 
h) 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających 
wyznaczy komisja. 
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9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT 
9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa obejmująca wykonanie wszystkich robót wykazanych w 
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i w dokumentacji projektowej. 
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne ST-00.00.00 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w ST- 00.00.00 
obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
9.3.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów obejmuje: 
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji 
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i 
wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót; 
b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu; 
c) opłaty/dzierżawy terenu; 
d) przygotowanie terenu; 
e) konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu; 
f) tymczasowa przebudowa 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; 
b) utrzymanie płynności ruchu publicznego; 
 
9.3.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania; 
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego; 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1. Ustawa z dnia 7.7.1994 r. – Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414). 
10.2. Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.12.1994 r. w sprawie 
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995 r., poz. 29). 
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SST 1  
ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
CPV 45111100-9 
 
1. Część ogólna 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
rozbiórkowych. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót polegających na „Budowy sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym i szatni w 
technologii konstrukcji stalowej łukowej, półbeczka ze ścianami z płyty warstwowej i dachem z podwójnej 
membrany wraz z wewnętrznymi i zewnętrznymi instalacjami: wod-kan., c.o., elektryczną oraz rozbiórką 
budynku gospodarczego w Lipowej” 
1.3. Zakres robót objętych ST 
1. Robotami podstawowymi wchodzącymi w zakres prac rozbiórkowych są: 
- rozbiórka nawierzchni bitumicznej i betonowej 
- rozbiórka podbudowy betonowej 
- rozbiórka stolarki okiennej 
- rozbiórka fragmentów ścian w celu wykonania otworu drzwiowego 
2. Robotami towarzyszącymi i pomocniczymi wchodzącymi w zakres prac rozbiórkowych są: 
- zabezpieczenie terenu, na którym prowadzone będą prace rozbiórkowe 
- załadunek i wywóz gruzu porozbiórkowego na miejsce składowania lub utylizacji 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia stosowane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 
definicjami podanymi w ST 00. „Wymagania ogólne” poz.1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00. „Wymagania 
ogólne” poz. 1.5. 
2. Materiały 
2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w ST 00. „Wymagania ogólne” poz.2. 
3. Sprzęt 
3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST 00. „Wymagania ogólne” poz.3. 
3.2. Sprzęt do wykonania rozbiórki 
Do wykonania robót związanych z rozbiórką konstrukcji może być wykorzystany następujący sprzęt: 

 samochody ciężarowe, 

 młoty pneumatyczne, 

 dłuta elektryczne 

 piły mechaniczne, 

 zestawy spawalnicze do cięcia, 

 koparki, 
4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w ST 00. „Wymagania ogólne” poz.4.1. 
4.2. Transport materiałów z rozbiórki 
Wykonawca zapewni sukcesywny odwóz materiałów i gruzu z rozbiórki zgodnie z ustaleniami pkt 5. 
Materiały z rozbiórki można przewozić dowolnymi środkami transportu. Środki transportowe należy 
dostosować do rodzaju przewożonych materiałów. Gruz i odpady należy wywieźć na wysypisko. Materiały 
przeznaczone do ponownego wykorzystania należy wywieźć na miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru. 
Materiały te powinny być przewożone w sposób nie powodujący ich uszkodzenia. 
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5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST 00. „Wymagania ogólne” poz. 5. Wykonawca przedstawi 
Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót, uwzględniające warunki w jakich 
wykonywane będą roboty związane z rozbiórką nawierzchni. 
5.2. Rozbiórka elementów nawierzchni i zagospodarowania terenu 
Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów wymienionych w pkt 1.3, 
zgodnie z dokumentacją projektową, ST lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru. Roboty rozbiórkowe 
można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w ST lub przez Inspektora nadzoru. 
Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania 
zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć 
je na miejsce określone w ST lub wskazane przez Inspektora nadzoru. Elementy i materiały, które zgodnie z 
ST stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu budowy. Doły (wykopy) powstałe po 
rozbiórce, znajdujące się w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacją projektową będą wykonane wykopy, 
powinny być tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody 
opadowej. Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów należy wypełnić, warstwami 
piaskiem lub odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić. Roboty ziemne. Obiekty 
znajdujące się w obszarze robót, nie przeznaczone do usunięcia, powinny być przez Wykonawcę 
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Jeżeli obiekty, które mają być zachowane, zostaną uszkodzone lub 
zniszczone przez Wykonawcę, to powinny one być odtworzone na koszt Wykonawcy, w sposób 
zaakceptowany przez Zamawiającego. 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST 00. „Wymagania ogólne” poz. 6. 
6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych 
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności ich wykonania oraz sprawdzeniu stopnia 
uszkodzenia elementów przeznaczonych do powtórnego wykorzystania i pozostającej konstrukcji. 
7. Obmiar robót 
7.1. Wymagania ogólne dotyczące obmiaru Robót 
Wymagania ogólne dotyczące obmiaru Robót podano w ST 00. „Wymagania ogólne” poz. 7. 
7.2. Jednostki obmiarowe 
Jednostkami obmiarowymi robót rozbiórkowych są: 

 1 m2 rozebranej nawierzchni bitumicznej 

 1 m2 rozebranej podbudowy betonowej 

 1 m zdemontowanej linii kablowej 
8. Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru Robót 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST 00. „Wymagania ogólne” poz. 8. 
8.2. Rodzaj odbioru 
Roboty związane z rozbiórką elementów podlegają odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
który następuje na podstawie wyników pomiarów oraz wizualnej oceny wykonania robót. 
9. Podstawa płatności 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00. „Wymagania ogólne” poz. 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Płatność za ilość wykonanych jednostek obmiarowych wymienionych w pkt. 7 należy przejmować na 
podstawie kosztorysu ofertowego, obmiaru i oceny jakości wykonanych robót. Cena wykonania robót 
obejmuje: 
- wykonanie niezbędnych zabezpieczeń i oznakowań 
- prace rozbiórkowe 
- ewentualne odłożenie w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru części przewidzianej do 
ponownego wykorzystania 
- załadunek i wywiezienie gruzu, wraz z kosztami utylizacji 
- uporządkowanie terenu rozbiórki 
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10. Przepisy związane 
10.1 Rozporządzenia 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej i dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 
lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 
2003r., Nr 48, poz. 401). 
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SST 2  
Przygotowanie terenu pod budowę i roboty ziemne 
CPV 45111200-0 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej B-01.02 są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót ziemnych. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stanowi część dokumentacji przetargowej i należy je stosować w zlecaniu i 
wykonaniu robót polegających na „Budowy sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym i szatni w 
technologii konstrukcji stalowej łukowej, półbeczka ze ścianami z płyty warstwowej i dachem z podwójnej 
membrany wraz z wewnętrznymi i zewnętrznymi instalacjami: wod-kan., c.o., elektryczną oraz rozbiórką 
budynku gospodarczego w Lipowej” 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie w ramach: 
- przygotowanie terenu pod budowę 
- przygotowanie placu budowy i zaplecza 
- wykonanie wykopów pod fundamenty urządzeń sportowych 
- wykopy pod ławy pod obrzeża i krawężniki 
- wykopy pod kable energetyczne i rurociągi 
- wywóz nadmiaru urobku 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00.00.00 
„Wymagania Ogólne”. 
2.2. Rodzaje materiałów 
Materiałami stosowanymi do wykonywania robót objętych niniejszą specyfikacją będzie grunt wydobyty z 
wykopu. 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
3.2. Sprzęt 
Roboty ziemne należy prowadzić ręcznie oraz przy użyciu następującego sprzętu mechanicznego: 
- koparka 
- spycharka 
- ubijak do zagęszczania 
- zagęszczarka 
Dopuszcza się zastosowanie innego sprzętu – za zgodą Zamawiającego. 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
4.2. Transport materiałów 
Do przewozu wszelkich materiałów sypkich i zbrylonych jak ziemia, piasek, pospółka stosowane będą 
samochody samowyładowcze – wywrotki. Użyte środki transportu muszą być sprawne technicznie. 
Dopuszcza się zastosowanie innego sprzętu – za zgodą Zamawiającego. 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
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Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
5.2. Zasady wykonywania prac ziemnych 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy: 
- zapoznać się z planem sytuacyjno-wysokościowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami 
istniejących i projektowanych budynków i budowli, wynikami badań geotechnicznych gruntu, 
rozmieszczeniem projektowanych nasypów i skarp ziemnych; 
- wyznaczyć zarysy robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie w terenie położenia wszystkich 
charakterystycznych punktów przekroju podłużnego i przekrojów poprzecznych, zarówno wykopów jak i 
nasypów, położenia ich osi geometrycznych, szerokości korony, wysokości nasypów i głębokości wykopów, 
zarysy skarp, punktów ich przecięcia z powierzchnią terenu (do wyznaczania zarysów robót ziemnych 
posługiwać się instrumentami geodezyjnymi takimi jak teodolit, niwelator oraz prostymi urządzeniami jak 
poziomica, łata miernicza, taśma, itp.); 
- przygotować i oczyścić teren poprzez: usunięcie gruzu i kamieni, wycinkę drzew i krzewów, wykonanie 
robót rozbiórkowych istniejących obiektów lub ich resztek, usunięcie ogrodzeń, itp.; 
- osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na którym roboty ziemne będą wykonywane; 
- urządzenie przejazdów i dróg dojazdowych; 
Podłoże naturalne powinno stanowić nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotności o 
wytrzymałości powyżej 0,05 Mpa wg PN-86/B-02480. Przy zmechanizowanym wykonywaniu robót 
ziemnych należy pozostawić warstwę gruntu ponad założone rzędne wykopu o grubości co najmniej: przy 
pracy spycharki, zgarniarki i koparki wielonaczyniowej – 15,0cm, przy pracy koparkami jednonaczyniowymi 
– 20,0cm. Odchylenia grubości warstwy nie powinny przekraczać +/- 3,0cm. Nie wybraną w odniesieniu do 
projektowanego poziomu warstwę gruntu należy usunąć sposobem ręcznym lub mechanicznym, 
zapewniającym uzyskanie wymaganej dokładności wykonania powierzchni podłoża, bezpośrednio przed 
wykonaniem fundamentu lub ułożeniem przewodu, lub wykonaniem innych robót zgodnie z projektem. 
5.3. Zasypka i zagęszczenie gruntu 
Do zasypania fundamentów i ścian fundamentowych obiektów kubaturowych oraz formowania nasypów 
należy wykorzystać grunty żwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto-piaszczyste pochodzące z wykopów 
na odkład lub dowiezione spoza strefy robót (z wyłączeniem gruntów pylastych, pyłowych, lessowych). 
Zasypkę należy wykonać warstwami metodą podłużną, boczną lub czołową z jednoczesnym zagęszczaniem. 
Grubość usypywanych warstw jest zależna od zastosowanych maszyn i środków transportowych i winna 
wynosić 25-35cm przy zastosowaniu spycharek i zgniatarek. Do zagęszczenia gruntów należy użyć maszyn 
takich jak: walce wibracyjne, wibratory o ręcznym prowadzeniu, płyty ubijające w zależności od dostępu do 
miejsca warstwy zagęszczanej. Wskaźnik zagęszczenia winien wynosić Is=1,02. Przy obiektach liniowych 
przed zasypaniem dno wykopu należy osuszyć i oczyścić z zanieczyszczeń pozostałych po montażu 
przewodu. Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego 
przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubości warstwy ochronnej zasypu strefy 
niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 0,5m. Materiałem zasypu w obrębie 
strefy niebezpiecznej powinny być: grunt wydobyty z wykopu, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- 
lub średnioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiał zasypu powinien być zagęszczony ubijakiem po obu 
stronach przewodu zgodnie z PN-B-06050. Zasypkę wykopu powyżej warstwy ochronnej dokonuje się 
gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem. Zastosowany sposób zagęszczenia zasypki 
wykopów nie powinien oddziaływać ujemnie na stateczność budynków i innych budowli oraz istniejącego 
uzbrojenia terenu. Za powstałe ewentualne szkody odpowiadać będzie Wykonawca. 
5.4. Przygotowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
Podłoże gruntowe przed ułożeniem konstrukcji musi być zagęszczone zgodnie z wymaganiami podanymi w 
normie PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Grunt pod nawierzchnie należy zagęścić do 
uzyskania wskaźnika Is=1,0, chyba że specyfikacja określa inaczej. Wilgotność zagęszczanego zasypu 
powinna być równa wilgotności optymalnej gruntu lub wynosić co najmniej 80% jej wartości. Dotyczy to 
gruntów spoistych. Dla gruntów sypkich warunek ten nie musi być zachowany. Wartość wilgotności 
optymalnej powinna być określona laboratoryjnie. 
6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
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6.2. Kontrola jakości prac ziemnych 
Po wykonaniu wykopu należy sprawdzić, czy pod względem kształtu i wykończenia odpowiada on 
wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy dokładność wykonania nie przekracza tolerancji 
podanych w ST i normach PN-B-06050, PN-B-10736. 
Sprawdzeniu podlega: 
- wykonanie wykopu 
- zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu 
- jakość gruntu przy zasypce 
- wykonanie zasypu 
- wykonanie nasypów 
- zagęszczenie 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m3 przemieszczenia mas ziemnych wraz z formowaniem nasypów, wykopów, 
przekopów, zasypek.. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
8.2. Sposób odbioru robót 
Odbioru robót mas ziemnych należy dokonać zgodnie z PN-B-06050. Odbiorowi podlega ilość i jakość 
wykonanego wykopu, nasypu, zasypek. 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT 
9.1. Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności 
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania robót ziemnych obejmuje: 
1) Prace pomiarowe i przygotowawcze; 
2) Oznakowanie robót; 
3) Wykonanie koryt z transportem urobku na nasyp lub odkład obejmujące: 
- odspojenie 
- przemieszczenie 
- załadunek 
- przewiezienie 
- wyładunek 
4) Odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania; 
5) Profilowanie dna wykopu, rowów, skarp; 
6) Zagęszczenie powierzchni wykopu; 
7) Przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w ST; 
8) Rozplantowanie urobku na odkładzie; 
9) Wykonanie zasypek, nasypów; 
10) Rekultywacja terenu; 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania i badania przy odbiorze. 
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
BN-70/8931-05 Oznaczenia wskaźnika nośności gruntu jako podłoża naw. podatnych. 
 
 
 
 



21 
 

 
SST 3 
Korytowanie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża 
CPV 45112000-5 
(Roboty w zakresie usuwania gleby) 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej B-01.03 są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem koryt wraz z profilowaniem i zagęszczeniem 
podłoża gruntowego pod chodniki i nawierzchnie utwardzone. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stanowi część dokumentacji przetargowej i należy je stosować w zlecaniu i 
wykonaniu robót polegających na „Budowy sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym i szatni w 
technologii konstrukcji stalowej łukowej, półbeczka ze ścianami z płyty warstwowej i dachem z podwójnej 
membrany wraz z wewnętrznymi i zewnętrznymi instalacjami: wod-kan., c.o., elektryczną oraz rozbiórką 
budynku gospodarczego w Lipowej”  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające imające na celu 
wykonanie wszystkich robót związanych z wykonaniem i zagęszczeniem podłoża gruntowego. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 
koryta przeznaczonego do ułożenia konstrukcji nawierzchni. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
2. MATERIAŁY 
Nie występują. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót 
Roboty ziemne należy prowadzić przy użyciu następującego sprzętu mechanicznego: 
- równiarki lub spycharki uniwersalne 
- walce statyczne, wibracyjne lub płyty wibracyjne 
Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości podłoża. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
4.2. Transport materiałów 
Do przewozu wszelkich materiałów sypkich i zbrylonych jak ziemia, piasek, pospółka stosowane będą 
samochody samowyładowcze – wywrotki. Użyte środki transportu muszą być sprawne technicznie. 
Dopuszcza się zastosowanie innego sprzętu – za zgodą Zamawiającego. 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
5.2. Zasady wykonywania prac ziemnych 
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoża należy 
kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od podanego. Wskaźnik zagęszczenia 
należy określić zgodnie z BN-077/8931-12/5. W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże 
uniemożliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia, kontrole zagęszczenia należy oprzeć na metodzie 
obciążeń płytowych. Należy określić wtórny moduł odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02 
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MEn>80,0Mpa. Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności 
optymalnej 
z tolerancją +/-20%. 
5.3. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 
Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. Jeżeli po 
wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w robotach i 
Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć 
podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, np. przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany 
przez Inspektora nadzoru. Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, 
to do układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu 
podłoża Inspektor nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli 
zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt. 
6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
6.2. Badania w czasie robót 
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia koryta i 
wyprofilowanego podłoża: 
 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Min częstotliwość 
badań i pomiarów 

___________________________________________________________________________________ 
1. szerokość koryta                                                                                                          1raz/100,0mb 
2. równość podłużna                                                                                                       co 20,0m (min 1raz/100,0mb) 
3. równość poprzeczna                                                                                                   1raz/100,0m2 
4. spadki poprzeczne                                                                                                       5razy/100,0mb (min 1raz/100,0m2) 
5. rzędne wysokościowe                                                                                                 co 10,0m w osi i na krawędziach 
6. ukształtowanie osi w planie                                                                                       co 10,0m w osi i na krawędziach 
7. zagęszczenie, wilgotność gruntu podłoża                                                                 w punktach na dziennej działce rob. 

(min 1raz/100,0m2) 
 
6.2.2. Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej 
niż +/-2cm. 
6.2.3. Nierówności koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą, zgodnie z normą BN-
68/8931-04. Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności nie mogą przekraczać 
20mm. 
6.2.4. Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją projektową z 
tolerancją +/-5%. 
6.2.5. Rzędne wysokościowe – różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego 
podłoża i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać 1cm. 
6.2.6. Ukształtowanie osi w planie – oś w planie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o 
nie więcej niż 3cm. 
6.2.7. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża) – wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego 
podłoża określony wg BN-77/8931-12 nie powinien być mniejszy od podanego wcześniej. 
6.2.8. Wilgotność w czasie zagęszczenia należy badać wg PN-B-06714-17. Wilgotność gruntu podłoża 
powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją +/-20%. 
6.2.9. Moduł odkształcenia wtórnego nie powinien być mniejszy niż 80,0MPa. 
6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podłoża) 
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w 
punkcie 6.2. powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości min 10cm, wyrównane i powtórnie 
zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
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7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m3 (m2) wykonanego i odebranego koryta. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
8.2. Sposób odbioru robót 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Zarządzającego realizacją 
umowy, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT 
9.1. Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności 
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 
10.1. Związane normatywy 
WTWO Robót budowlano-montażowych, Tom 1 – Budownictwo ogólne. 
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SST 4 
Warstwy odsączające 
CPV 45233300-2 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej B-02.01 są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem warstw odsączających. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stanowi część dokumentacji przetargowej i należy je stosować w zlecaniu i 
wykonaniu robót polegających na „Budowy sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym i szatni w 
technologii konstrukcji stalowej łukowej, półbeczka ze ścianami z płyty warstwowej i dachem z podwójnej 
membrany wraz z wewnętrznymi i zewnętrznymi instalacjami: wod-kan., c.o., elektryczną oraz rozbiórką 
budynku gospodarczego w Lipowej” 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
warstwy odsączającej w konstrukcji: 
- chodników i nawierzchni utwardzonych 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST- 00.00.00 
„Wymagania ogólne”. 
2.2. Rodzaje materiałów 
Materiałem stosowanym przy wykonywaniu warstw zasypki oraz warstw odsączających jest piasek. 
2.3. Wymagania dla kruszywa 
Kruszywa do wykonania warstw odsączających powinny spełniać warunek szczelności określony 
zależnością: 
D15/d86<5, gdzie: 
D15 – wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odsączającej; 
D86 – wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża; 
Dla materiałów stosowanych przy wykonywaniu warstw odsączających warunek szczelności musi być 
spełniony, gdy warstwa ta nie jest układana na warstwie odcinającej. Piasek stosowany do wykonywania 
warstw odsączających powinien spełniać wymagania normy PNB-11113. 
2.4. Wymagania dla geowłókniny 
Geowłókniny przewidziane do użycia jako warstwy odcinające i odsączające powinny posiadać aprobatę 
techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę. Należy stosować geowłókninę drenarsko-separującą z 
włókien ciągłych o wytrzymałości na rozciąganie min 8kN/m. 
2.5. Składowanie kruszywa 
Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej nie jest wbudowane bezpośrednio po 
dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania, to Wykonawca robót powinien 
zabezpieczyć kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. Podłoże 
w miejscu składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione. 
2.6. Składowanie geowłóknin 
Geowłókniny przeznaczone na warstwy odsączającą lub odcinającą należy przechowywać w opakowaniach 
w pomieszczeniach czystych, suchych i wentylowanych. 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
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3.2. Sprzęt do wykonywania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy odsączającej powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: równiarek, walców statycznych, płyt wibracyjnych (lub ubijaków 
mechanicznych). 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
4.2. Transport kruszywa 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
5.2. Przygotowanie podłoża 
Podłoże gruntowe powinno spełniać wymagania określone w ST-01.03.00. Warstwa odsączająca powinna 
być wytyczona w sposób umożliwiający wykonanie jej zgodnie z dokumentacją projektową, z tolerancjami 
określonymi w niniejszych specyfikacjach. Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach 
równoległych do osi drogi, lub w inny sposób zaakceptowany przez Zamawiającego. Rozmieszczenie 
palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach 
nie większych niż 10m. 
5.3. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa 
Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki, z 
zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego 
kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną. W miejscach, w 
których widoczna jest segregacja kruszywa, należy przed zagęszczeniem wymienić kruszywo na materiał o 
odpowiednich właściwościach. Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej należy 
przystąpić do jej zagęszczania. Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym należy rozpoczynać od 
krawędzi i stopniowo przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. 
Zagęszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku należy rozpoczynać od dolnej krawędzi. Nierówności lub 
zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównane na bieżąco przez spulchnienie warstwy 
kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni. W miejscach 
niedostępnych dla walców warstwa odsączająca powinna być zagęszczana płytami wibracyjnymi lub 
ubijakami mechanicznymi. Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia min 1,0 
wg normalnej próby Proctora. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12. W 
przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę odsączającą uniemożliwia przeprowadzenie 
badania zagęszczenia wg normalnej próby Proctora, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie 
obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia warstwy. Stosunek wtórnego i 
pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. Wilgotność kruszywa podczas 
zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od –20% do +10% jej wartości. W 
przypadku gdy wilgotność kruszywa jest wyższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy osuszyć przez 
mieszanie i napowietrzanie. W przypadku gdy wilgotność kruszywa jest niższa od wilgotności optymalnej, 
kruszywo należy zwilżyć określoną ilością wody i równomiernie wymieszać. 
5.4. Rozkładanie geowłóknin 
Warstwę geowłókniny należy rozkładać na wyprofilowanej powierzchni podłoża, pozbawionej ostrych 
elementów, które mogą spowodować uszkodzenie warstwy (np. kamienie, korzenie drzew i krzewów). W 
czasie rozkładania warstwy z geowłókniny należy spełnić wymagania określone w SST lub producenta 
dotyczące szerokości na jaką powinny zachodzić na siebie sąsiednie pasma geowłókniny lub zasad ich 
łączenia oraz ewentualnego przymocowania warstwy do podłoża gruntowego. 
5.5. Zabezpieczenie powierzchni geowłóknin 
Po powierzchni warstwy odcinającej lub odsączającej, wykonanej z geowłóknin nie może odbywać się ruch 
jakichkolwiek pojazdów. Leżącą wyżej warstwę nawierzchni należy wykonywać rozkładając materiał „od 
czoła”, to znaczy tak, że pojazdy dowożące materiał i wykonujące czynności technologiczne nie poruszają 
się po już ułożonym materiale. 
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5.6. Utrzymanie warstwy odsączającej 
Warstwa odsączająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinny być utrzymywane w 
dobrym stanie. W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla wykonania 
wyżej leżącej warstwy nawierzchni. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża 
Wykonawcę robót. 
6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do 
wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Zamawiającemu. Badania te powinny obejmować 
wszystkie właściwości kruszywa określone w pkt 2.3. 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia koryta i 
wyprofilowanego podłoża: 
 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Min częstotliwość 
badań i pomiarów 

___________________________________________________________________________________ 
1. szerokość koryta                                                                           10razy/1,0km 
2. równość podłużna                                                                        co 20,0m na każdym pasie ruchu 
3. równość poprzeczna                                                                   10razy/1,0km 
4. spadki poprzeczne                                                                       10razy/1,0km 
5. rzędne wysokościowe                                                                 co 100,0m w osi i na krawędziach 
6. ukształtowanie osi w planie *)                                                  co 100,0m w osi i na krawędziach 
7. zagęszczenie, wilgotność gruntu podłoża w 2 punktach na dziennej działce rob. 
                                                                                                            (min 1raz/600,0m2) 
*) dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach głównych 
łuków poziomych 
 

6.3.2. Szerokość warstwy nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż 5cm. 
6.3.3. Nierówności podłużne warstwy odsączającej należy mierzyć 4-metrową łatą, zgodnie z normą BN-
68/8931-04. Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności nie mogą przekraczać 
20mm. 
6.3.4. Spadki poprzeczne warstwy odsączającej na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową z tolerancją +/-5%. 
6.3.5. Rzędne wysokościowe – różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi 
projektowanymi nie powinny przekraczać +1cm i –2cm. 
6.3.6. Ukształtowanie osi w planie – oś w planie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o 
nie więcej niż 5cm. 
6.3.7. Zagęszczenie warstwy – wskaźnik zagęszczenia warstwy odsączającej określony wg BN- 77/8931-12 
nie powinien być mniejszy od 1. Jeżeli jako kryterium dobrego zagęszczenia warstwy stosuje się porównanie 
wartości modułów odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, 
określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 nie powinna być większa od 2,2. 
6.3.8. Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczania należy badać wg PN-B-06714-17. Wilgotność kruszywa 
powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od –20% do +10%. 
6.3.9. Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z tolerancją od –1cm 
do +2cm. Jeżeli warstwa – ze względów technologicznych – została wykonana w dwóch warstwach, należy 
mierzyć łączną grubość tych warstw. Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości 
Wykonawca wykona naprawę warstwy przez spulchnienie warstwy na głębokość min 10cm, uzupełnienie 
nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównanie i ponowne zagęszczenie. Roboty te 
Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości 
warstwy, wg wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy. 
6.3.10. Badania dotyczące warstwy odsączającej i odcinającej z geowłóknin – w czasie układania warstwy 
odsączającej i odcinającej z geowłóknin należy kontrolować: 
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- zgodność oznaczenia poszczególnych bel (rolek) geowłóknin z określonym w dokumentacji projektowej; 
- równość warstwy; 
- wielkość zakładu przyległych pasm i sposób ich łączenia; 
- zamocowanie warstwy do podłoża gruntowego, o ile przewidziano to w dokumentacji projektowej; 
Ponadto należy sprawdzić, czy nie nastąpiło mechaniczne uszkodzenie geowłókniny (rozerwanie, przebicie). 
Pasma geowłókniny użyte do wykonania warstwy odcinającej i odsączającej nie powinny mieć takich 
uszkodzeń. 
6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego 
podłoża) 
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w 
punkcie 6.3. powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości min 10cm, wyrównane i powtórnie 
zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 wykonanego i odebranego koryta. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
8.2. Sposób odbioru robót 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Zarządzającego realizacją 
umowy, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT 
9.1. Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności 
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 
10.1. Normy i inne dokumenty 
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności. 
PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka. 
PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych. 
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 
BN-64/8961-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni. 
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
Wytyczne budowy nasypów komunikacyjnych na słabym podłożu z zastosowaniem geotekstyliów, IBDiM, 
Warszawa 1986. 
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SST 5 
Podbudowa z kruszywa łamanego 
CPV 45233300-2 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej B-02.02 są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa naturalnego 
stabilizowanego mechanicznie. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stanowi część dokumentacji przetargowej i należy je stosować w zlecaniu i 
wykonaniu robót polegających na „Budowy sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym i szatni w 
technologii konstrukcji stalowej łukowej, półbeczka ze ścianami z płyty warstwowej i dachem z podwójnej 
membrany wraz z wewnętrznymi i zewnętrznymi instalacjami: wod-kan., c.o., elektryczną oraz rozbiórką 
budynku gospodarczego w Lipowej” 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie: 
- warstwa nośna z kruszywa łamanego o frakcji 0/31,5 mm 
- warstwa klinująca z kruszywa łamanego o frakcji 0/31,5 mm 
- warstwa wyrównująca z klińca 0,5/4 mm 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
1.4.2. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie – jedna lub więcej warstw 
zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni. 
1.4.3. Stabilizacja mechaniczna – proces technologiczny polegający na odpowiednim zagęszczeniu w 
optymalnej wilgotności kruszywa. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”. Wykonawca robót jest 
odpowiedzialny za jakość wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami 
Inspektora nadzoru. 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-00.00.00 
„Wymagania ogólne”. 
2.2. Rodzaje materiałów 
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie jest kruszywo 
łamane uzyskane z pokruszenia surowca skalnego. Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń 
obcych i bez domieszek gliny. 
2.3. Wymagania dla materiałów 
2.3.1. Uziarnienie kruszywa 
Krzywa uziarnienia kruszywa, określona wg PN-B-06714-15, powinna leżeć między krzywymi granicznymi 
pól dobrego uziarnienia. Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej 
krzywej granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar 
największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. 
Uziarnienie mieszanki należy uzgodnić z Zamawiającym. 
2.3.2. Właściwości kruszywa 
Kruszywo powinno spełniać wymagania określone w poniższym zestawieniu: 
 

Lp. Wyszczególnienie właściwości 
Wymagania dla kruszywa Badania według: Łamanego na podbudowę 

1. Zawartość ziaren nie mniejszy niż od 2 do 10 PN-B-06714-15 0,075mm,%(m/m) 
2. Zawartość nadziarna nie więcej niż 5 PN-B-06714-15 mm,%(m/m) 
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3. Zawartość ziaren nieforemnych 35 PN-B-06714-16 nie więcej niż, %(m/m) 
4. Zawartość zaniecz. organicznych 1 PN-B-04481 nie więcej niż, mm, %(m/m) 
5. Wskaźnik piaskowy po 5-krotnym od 30 do 70 BN-64/8931-01 zagęszczeniu metodą I lub II wg PN-B-04481, % 
6. Ścieralność w bębnie Los Angeles PN-B-06714-42  
- całkowita po pewnej liczbie obrotów 35 (nie więcej niż) 
- częściowa po 1/5 pełnej liczby obr. 30 (nie więcej niż) 
7. Nasiąkliwość nie więcej niż %(m/m) 3 PN-B-06714-18 
8. Mrozoodporność, ubytek masy po 25 5 PN-B-06714-19 cyklach zamrażania, nie więcej niż, %(m/m) 
9. Rozpad krzemianowy i żelazowy - PN-B-06714-37 łącznie, nie więcej niż, %(m/m) PN-B-06714-39 
10. Zawartość związku siarki 1 PN-B-06714-28 w przeliczeniu na SO3, nie więcej niż (m/m) 
 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
- równiarek lub układarek do rozkładania mieszanki; 
- mieszarek do wytwarzania mieszanki; 
- walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania; 
- zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne – w miejscach trudnodostępnych; 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
4.2. Transport materiałów 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu spełniającymi wymagania ruchu 
drogowego, w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi 
materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
5.2. Przygotowanie podłoża 
Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek gruntu do 
podbudowy. Warunek nieprzenikania należy sprawdzić wzorem:D15/D85<5, 
w którym: 
D15 – wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziaren warstwy podbudowy lub warstwy 
odsączającej (mm); 
D85 – wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziaren gruntu podłoża (mm); Paliki lub szpilki do 
prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane. Paliki lub szpilki powinny 
być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny sposób zaakceptowany przez 
Zamawiającego. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek 
do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż 10m. 
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 
Mieszankę kruszywa należy wytwarzać w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. 
Nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po 
wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie 
uległa rozsegregowaniu i wysychaniu. 
5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa 
Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i 
rzędnych wysokościowych. Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać 
wilgotności optymalnej, określonej wg próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Materiał 
nadmiernie nawilgocony powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność 
mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona 
określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest 
wyższa od 
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optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. Podbudowa powinna być odpowiednio 
zagęszczona. 
5.5. Utrzymanie podbudowy 
Podbudowa po wykonaniu a przed ułożeniem następnej warstwy powinna być utrzymywana w dobrym 
stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał – za zgodą Zamawiającego – gotową podbudowę do ruchu 
budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy spowodowane przez ten 
ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót. 
6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do 
wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Zamawiającemu w celu akceptacji materiałów. Badania te 
powinny obejmować wszystkie właściwości określone w pkt 2.3. niniejszej ST. 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów – podano w zestawieniu poniżej: 
 

Lp. Wyszczególnienie badań Częstotliwość badań 
Min liczba badań na Max pow. podbudowy (m2) dziennej działce roboczej przypadająca na 1 badanie 

1. Uziarnienie mieszanki 2 600 
2. Wilgotność mieszanki 2 600 
3. Zagęszczenie warstwy 10 próbek na 10000m2 
4. Badanie właściwości kruszywa dla każdej partii kruszywa i przy każdej zmianie wg zestawienia w pkt 2.3.2. kruszywa 
 

6.3.2. Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Próbki należy 
pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na 
bieżąco przekazywane Zamawiającemu. 
6.3.3. Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej wg próby Proctora, 
zgodnie z PN-B-04481 (metoda II), z tolerancją +10% do – 20%. Wilgotność należy określić wg PN-B-06714-
17. 
6.3.4. Zagęszczenie podbudowy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika 
zagęszczenia – powinien być nie mniejszy niż 0,98 zagęszczenia maksymalnego określonego metodą 
normalną. Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać wg BN-77/8931-12. Zagęszczenie podbudowy 
stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu E do 
pierwotnego modułu odkształcenia Ej jest nie większy od 2,2 dla każdej warstwy konstrukcyjnej 
podbudowy. 
6.3.5. Właściwości kruszywa – badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości 
określonych w pkt 2.3.2. Próbki powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności 
Zamawiającego. 
6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy 
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podano poniżej: 
 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów 
1. Szerokość podbudowy                                                                  10 razy na 1km 
2. Równość podłużna w sposób ciągły planografem albo           co 20m łatą na każdym pasie ruchu 
3. Równość poprzeczna                                                                     10 razy na 1km 
4. Spadki poprzeczne*)                                                                      10 razy na 1km 
5. Rzędne wysokościowe                                                                   co 100m 
6. Ukształtowanie osi w planie*)                                                      co 100m 
7. Grubość podbudowy podczas budowy: 
w 3 pkt na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 400m2 przed odbiorem: 
w 3 pkt, lecz nie rzadziej niż raz na 2000m2 
8. Nośność podbudowy: 
- moduł odkształcenia min w 2 przekrojach na każde 1000m 
- ugięcie sprężyste min w 20 pkt na każde 1000m 
*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowanie osi w planie należy wykonać w punktach głównych łuków 
poziomych. 
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6.4.2. Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10cm, -5cm. 
6.4.3. Równość podbudowy – nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub 
planografem, zgodnie z BN-68/8931-04. Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową 
łatą. Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać 10mm. 
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową, 
z tolerancją +/-0,5%. 
6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy – różnice między rzędnymi wysokościowymi podbudowy i 
rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1cm i –2cm. 
6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy – oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do 
osi projektowanej o więcej niż +/-5cm. 
6.4.7. Grubość podbudowy nie może się różnić od grubości projektowanej o więcej niż 10%. 
6.4.8. Nośność podbudowy można badać płytą uciskową. Cechy podbudowy: Podbudowa z kruszywa 
Wymagane cechy podbudowy o wskaźniku wnoś wskaźnik zagęszczenia max ugięcie sprężyste pod kołem 
min moduł odkształcenia nie mniejszym niż, % Is nie mniejszy niż mm mierzony płytą o średnicy 30cm, MPa 
40kN 50kN od 1 obc E1, od 2 obc E2 60 1,0 1,40 1,60 60 120 80 1,0 1,25 1,40 80 140 120 1,03 1,10 1,20 100 
180 
6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 
6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy – wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują 
większe odchylenia od określonych w punkcie 6.4. powinny być naprawione przez spulchnienie lub 
zerwanie do głębokości min 10cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez 
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od 
szerokości projektowanej o więcej niż 5cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to 
Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość 
do połowy szerokości 
pasa ruchu, dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie. 6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy – na 
wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę podbudowy. 
Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednią 
głębokość, zgodnie z Decyzją Zamawiającego, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich 
właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po 
wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy wg wyżej podanych zasad, na 
koszt Wykonawcy. 
6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy – jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to 
Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez 
Zamawiającego. Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy 
zaniżanie nośności podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy. 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 powierzchni wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa stabilizowanego 
mechanicznie. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”. Roboty uznaje się za zgodne z 
Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Zamawiającego, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT 
9.1. Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności 
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 
10.1. Normy i inne dokumenty 
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych. 
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego. 
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PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności. 
PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości. 
PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią. 
PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych. 
PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles. 
PN-B-06731 Żużel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania techniczne. 
PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka. 
PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności. 
PN-B-30020 Wapno. 
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 
PIM-S-06.102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie. 
PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego. 
PN-S-96035 Popioły lotne. 
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych. 
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego. 
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża 
przez obciążenie płytą. 
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem belkowym. 
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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SST 6 
Podbudowa betonowa 
CPV 45233300-2 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem n/n szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania 
podbudowy betonowej. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna /SST/ jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót polegających na „Budowy sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym i szatni w 
technologii konstrukcji stalowej łukowej, półbeczka ze ścianami z płyty warstwowej i dachem z podwójnej 
membrany wraz z wewnętrznymi i zewnętrznymi instalacjami: wod-kan., c.o., elektryczną oraz rozbiórką 
budynku gospodarczego w Lipowej”  
Ilości robót do wykonania są ujęte w przedmiarze robót. 
1.3. Określenia podstawowe 
1.3.1. Podbudowa betonowa - mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody dobranych w 
optymalnych ilościach, zagęszczona i stwardniała w wyniku ukończenia procesu wiązania cementu. 
1.3.2. Wytworzenie podbudowy betonowej - proces technologiczny polegający na zmieszaniu kruszywa z 
optymalną ilością cementu i wody z wyrównaniem i zagęszczeniem wytworzonej mieszanki. 
1.3.3. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w ST.00.00.00 "Przepisy ogólne". 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.00.00.00 "Przepisy ogólne". 
2. MATERIAŁY 
2.1. Kruszywa do podbudowy 
2.1.1 Właściwości kruszyw 
Do stabilizacji cementem należy stosować kruszywa naturalne - pospółki spełniające wymagania podane w 
tablicy 1. 
Kruszywo można uznać za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badań laboratoryjnych 
wykażą, że wytrzymałość na ściskanie i mrozoodporność próbek kruszywa stabilizowanego będą zgodne z 
wymaganiami określonymi w p. 6.2. 

Tablica 1. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych podbudów betonowych 
Lp. Właściwości Wymagania 
1. Uziarnienie, wg PN-91/B-06714/15 
a/ ziarn pozostających na sicie 2 mm, 
%, nie mniej niż 
b/ ziarn przechodzących przez sito 
0,075 mm, % , nie więcej niż 30 
15 
2. Zawartość części organicznych, 
wg PN-78/B-06714/26 / /, 
Barwa cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza od barwy wzorcowej 
3. Zawartość zanieczyszczeń obcych, 
wg PN-78/B-06714/12 / /, %, nie więcej niż 0.5 
4. Zawartość siarczanów, w przeliczeniu na SO3 , wg PN-78/B- 06714/28 / /, %poniżej 1 
2.1.2. Źródła kruszyw 
Wszystkie kruszywa użyte do stabilizacji cementem powinny pochodzić tylko ze źródeł 
uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inżyniera. 
Kruszywa z zaproponowanego przez Wykonawcę źródła będą zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru jeżeli wyniki badań laboratoryjnych wykażą zgodność właściwości 
kruszywa z wymaganiami określonymi w p. 2.1.1. 
Zaakceptowanie źródła kruszywa nie oznacza, że wszystkie kruszywa pochodzące z tego 
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źródła będą przez Inżyniera zatwierdzone do użycia. Kruszywa, które nie spełniają wymagań 
określonych w p. 2.1.1. zostaną odrzucone. 
2.1.3. Składowanie kruszyw 
Jeżeli kruszywo nie jest używane bezpośrednio w miejscu wydobycia lecz przechowywane na placu budowy 
to powinno ono być składowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach 
zabezpieczających przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem różnych rodzajów kruszyw. 
2.2. Cement 
Do stabilizacji gruntu należy stosować cement marki 35 lub 25 portlandzki, według wskazań SST lub zaleceń 
Inżyniera wydanych w oparciu o badania laboratoryjne. Cement w zależności od rodzaju, powinien spełniać 
wymagania podane w normach PN-88/B-30000 /. Cement używany do stabilizacji powinien być sypki, bez 
zawartości grudek. W normalnych warunkach czas przechowywania cementu nie powinien przekraczać 
trzech miesięcy. Cement zawierający grudki lub przechowywany na budowie dłużej niż 3 miesiące może być 
użyty za zgodą Inżyniera, gdy zaroby próbne wykażą zadawalającą wytrzymałość na ściskanie i zadawalającą 
mrozoodporność. Do stabilizacji należy używać cement luzem i przechowywać go w zbiornikach stalowych 
/silosach/ izolowanych od dostępu wilgoci. Na budowie powinny znajdować się co najmniej dwa silosy na 
cement. Rozpoczęcie rozładunku z każdej dostawy jest możliwe po przedłożeniu atestu producenta. 
Niezależnie od atestu producenta Wykonawca ma obowiązek badania dla każdej dostawy czasów wiązania, 
stałości objętości i 28 dniowej wytrzymałości cementu według PN-88/B-04300. W przypadku stosowania 
cementów marki 35 dopuszcza się ocenę wytrzymałości na podstawie badania wytrzymałości 3 dniowej. 
Wymagania dla cementu podano w p. 6.4.1. w tablicy 6. 
2.3. Woda 
Woda stosowana do stabilizacji kruszywa cementem i ewentualnie do pielęgnacji wykonanej warstwy 
powinna być czysta, bez zawartości szkodliwych dodatków, odpowiadająca wymaganiom PN-88/B-32250 / 
/. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. Gdy woda pochodzi z wątpliwych 
źródeł nie może być użyta bez jej przebadania zgodnie z wyżej podaną normą. 
2.4. Popiół lotny 
Popiół lotny jest dodatkiem do betonu poprawiającym jego urabialność, zmniejszającym ciepło hydratacji, 
poprawiającym jego szczelność, zmniejszającym skurcz oraz zwiększającym odporność na agresywne 
środowisko. Dodatek popiołu lotnego ma zastosowanie przy wykonywaniu np. betonów jamistych. 
Wymagania dla popiołu do betonów: 
Wymagania dla popiołu lotnego wg PN-EN 450 
Właściwość Wymaganie Uwagi 
Straty prażenia < 5,0 % przede wszystkim zawartość niespalonego węgla  
Chlorki < 0,10 % 
Bezwodnik kwasu siarkowego < 3,0 % 
Wolny tlenek wapnia < 1,0 % aktywne CaO 
Miałkość < 40,0 % 
pozostałość na sicie 0,045 mm przy przesiewaniu na mokro Wskaźnik aktywności 
pucolanowej po 28 dniach > 75,0 % 
Wskaźnik aktywności pucolanowej po 90 dniach > 85,0 % 
Stałość objętości < 10,0 mm 
Gęstość ziarnowa nie więcej niż ± 150 kg/m³ od wartości średniej 
stosunek wytrzymałości zaprawy normowej w której zastąpiono 25% cementu popiołem do 
wytrzymałości 
zaprawy zawierającej 100% 
2.4. Domieszki napowietrzające 
Domieszki napowietrzające do betonu zmniejszają nasiąkliwość betonu, zwiększają jego mrozoodporność i 
trwałość, poprawiają urabialność mieszanki betonowej. Domieszki napowietrzające mają zastosowanie przy 
wykonywaniu np. betonów jamistych. 
3. SPRZĘT 
Przy zastosowaniu mieszania w mieszarkach stacjonarnych należy zapewnić wagowe dozowanie kruszywa 
cementu oraz objętościowe wody w odpowiednich proporcjach oraz jednorodne wymieszanie, transport, 
rozłożenie mieszanki, zagęszczenie i pielęgnację. Cały sprzęt musi być zaakceptowany przez Inspektora 
Nadzoru. Sprzęt powinien spełniać dodatkowe wymagania określone w p. 5. 
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4. TRANSPORT 
Wszystkie materiały użyte do wykonania mieszanki cementowo-kruszywowej jak również sama mieszanka, 
w przypadku jej produkcji w wytwórni stacjonarnej, powinny być transportowane w sposób 
uniemożliwiający zanieczyszczenie. Transport cementu powinien odbywać się z zastosowaniem 
cementowozów. Jeżeli, w przypadku robót o małym znaczeniu stosuje się ręczne rozścielenie cementu, 
dostarczonego w workach, to do transportu można stosować zwykłe samochody ciężarowe. W czasie 
transportu i przeładunku cement nie może ulec zawilgoceniu. Woda może być dostarczana przewoźnymi 
zbiornikami wody /cysternami/. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Skład mieszanki 
Zawartość cementu w mieszance nie może przekraczać wartości podanych w tablicy 2. Zaleca się taki dobór 
mieszanki, aby spełnić wymagania wytrzymałościowe określone w tablicy 3 przy jak najmniejszej zawartości 
cementu.  
Tablica 2. Maksymalna zawartość cementu w mieszance kruszywa stabilizowanego cementem 

Lp. Kategoria ruchu Maksymalna zawartość cementu 
% w stosunku do masy suchego gruntu lub kruszywa 
1. mniejszy od średniego 10 
Zawartość wody w mieszance powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według normalnej 
próby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 / / , z tolerancją +1% , -2% bezwzględnych. 
5.1.1. Przykładowy skład mieszanki dla przepuszczalnego betonu jamistego LB-15, F25, W0 (wg PN-91/B 
06263) na 1 m3: 
· Cement portlandzki „35” – 280 kg 
· Popiół lotny – 30 kg 
· Żwir frakcji 4-8 mm – 900 kg 
· Żwir frakcji 8-16 mm – 700 kg 
· Woda – 140 l 
· Domieszka napowietrzająca – zgodnie z wytycznymi producenta 
5.2. Projektowanie składu mieszanki podbudowy. 
Na co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem robót Wykonawca powinien dostarczyć Inspektorowi Nadzoru do 
akceptacji projekt składu mieszanki. Wraz z projektem Wykonawca powinien dostarczyć próbki gruntu lub 
kruszywa, cementu i ewentualnych dodatków, pobrane w obecności Inspektora Nadzoru.  
Projekt składu mieszanki, powinien być opracowany w oparciu o: 
a/ wyniki badań kruszywa przeznaczonego do stabilizacji według zakresu podanego w niniejszej 
specyfikacji, 
b/ wyniki badań cementu według metod i w zależności od właściwości określonych w PN- 88/B-04300 / / 
oraz wymagań niniejszej specyfikacji, oraz zawierać: 
c/ wymaganą zawartość w mieszance cementu, 
d/ wymaganą zawartość wody w mieszance odpowiadającą wilgotności optymalnej mieszanki kruszywa z 
cementem, 
e/ w przypadku wątpliwych - wyniki badania jakości wody według normy PN-88/B-32250 / /. 
Zaprojektowany skład mieszanki powinien zapewniać otrzymanie w czasie budowy właściwości kruszywa 
stabilizowanego cementem zgodnych z wymaganiami określonymi w tablicy 3. 
5.3. Grubość warstwy i metody stabilizacji 
Orientacyjna grubość poszczególnych warstw kruszywa stabilizowanego cementem nie powinna 
przekraczać: 
- 22 cm - przy mieszaniu w mieszarce stacjonarnej. 
Zaleca się wykonanie warstw z kruszyw stabilizowanych cementem z zastosowaniem metody mieszania w 
mieszarce stacjonarnej. Maksymalna grubość warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem 
powinna być zatwierdzona przez Inżyniera, przy uwzględnieniu sprzętu i technologii proponowanych przez 
Wykonawcę oraz rodzaju gruntu. Jeżeli projektowana grubość warstwy podbudowy jest większa od 
maksymalnej, to stabilizację należy wykonać w dwóch warstwach o minimalnej grubości 8 cm każda. 
5.4. Warunki atmosferyczne 
Podbudowa nie może być wykonywany wtedy gdy temperatura powietrza spadła poniżej 2 stopni C 
podczas opadów deszczu. 
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5.5. Metodą mieszania w mieszarkach stacjonarnych. 
Do przygotowania mieszanki można stosować wytwórnie mieszanki betonowej typu cyklicznego albo typu 
ciągłego. Składniki mieszanki powinny być dozowane w ilości określonej w recepcie laboratoryjnej. 
Mieszanka stacjonarna powinna być wyposażona w urządzenia do wagowego dozowania kruszywa lub 
gruntu i cementu oraz objętościowego dozowania wody, gwarantujące następujące tolerancje dozowania, 
wyrażone w stosunku do masy suchej mieszanki: 
- kruszywo +, - 3% 
- cement +, - 5% 
- woda +, - 2%, w stosunku do wilgotności optymalnej. 
Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien być krótszy od 1 minuty, o ile krótszy czas 
mieszania nie zostanie dozwolony przez Inspektora Nadzoru po wstępnych próbach. W mieszarkach typu 
ciągłego prędkość podawania materiałów powinna być ustalona i na bieżąco kontrolowana w taki sposób, 
aby zapewnić jednorodność mieszanki. Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej 
z tolerancją +1% 1 -2%. Przy stosowaniu stabilizacji metodą mieszania w mieszarkach stacjonarnych 
transport 
mieszanki powinien odbywać się w sposób nie dopuszczający do jej segregacji, przy użyciu środków 
transportowych wskazanych w p. 4 "Transport". Grubość układania mieszanki powinna być taka, aby 
zapewnić uzyskanie wymaganej grubości warstwy po zagęszczeniu. Przed zagęszczeniem warstwa powinna 
być wyprofilowana do wymaganych rzędnych i spadków podłużnych. Po wyprofilowaniu należy natychmiast 
przystąpić do zagęszczania warstwy. 
5.6. Zagęszczanie 
W przypadku technologii mieszania w mieszarkach stacjonarnych operacje zagęszczania i obróbki 
powierzchniowej muszą być zakończone przed upływem dwóch godzin od chwili dodania wody do 
mieszanki. 
Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczania mieszanki nie mniejszego od 1,00 
według normalnej próby Proctora, zgodnie z normą PN-88/B-04481 / /. 
5.7. Pielęgnacja 
O ile w czasie 2 godzin po zagęszczaniu warstwa ulepszonego podłoża nie zostanie przykryta nową warstwą 
z takiego samego materiału to powinna być ona natychmiast poddana pielęgnacji. Pielęgnacja powinna być 
przeprowadzona według jednego z następujących sposobów: 
a/ utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodą w ciągu dnia, w czasie co najmniej 3 
dni, lub 7 dni w czasie suchej i wietrznej pogody. Inne sposoby pielęgnacji zaproponowane przez 
Wykonawcę i inne materiały przeznaczone do pielęgnacji mogą być zastosowane po uzyskaniu akceptacji 
Inspektora Nadzoru. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Właściwości gruntu i kruszywa 
W zależności od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni drogowej, wytrzymałość gruntu lub kruszywa 
stabilizowanego cementem badana według BN-68/8933-08 / /, powinna mieścić się w przedziale 
określonym w tablicy 3 
Tablica 3 Wytrzymałość kruszywa stabilizowanego cementem 
L.p. Rodzaj warstwy Wytrzymałość na ściskanie próbek nasyconych wodą /MPa? 
po 7 dniach po 28 dniach 
1. Podbudowa 2.0-3.0 MPa 4.5-5.0 MPa 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania niezbędne do opracowania 
projektu składu mieszanki przeznaczonej do stabilizacji, w zakresie i w czasie określonym w p. 5.2. 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Badania cementu 
Dla każdej dostawy cementu Wykonawca powinien określić czas wiązania, stałość objętości i wytrzymałość 
28-dniową cementu. W przypadku stosowania cementów marki 35 dopuszcza się ocenę wytrzymałości na 
podstawie badania wytrzymałości 3-dniowej. Właściwości te powinny spełniać wymagania określone w 
tablicy 5. 

Tablica 5. Wymagania dla cementu do stabilizacji /niepełny zakres badań/. 
L.p. Właściwości Marka cementu 25 35 
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1. Wytrzymałość na ściskanie /MPa/ po 3 dniach, nie mniej niż - cement portlandzki bez dodatków - 15 
2. Wytrzymałość na ściskanie /MPa/, po 28 dniach, nie mniej niż 25 35 
3. Czas wiązania: - początek wiązania, najwcześniej po upływie, min 60 - koniec wiązania, najpóźniej po 
upływie, h 10 
4. Równomierność zmiany objętości: 
-wg próby Le Chateliera, mm nie więcej niż 8 
- wg próby na plackach normalna 
6.3.2. Badania gruntu i kruszywa 
Uziarnienie kruszywa według BN-70/8933-03 / /, należy badać w czasie robót z częstotliwością określoną w 
tablicy 4. 
6.3.3. Badania wody 
W przypadkach wątpliwych należy przeprowadzić badania wody według PN-88/B-32250 / /. 
6.3.4. Wilgotność mieszanki 
Wilgotność kruszywa stabilizowanego cementem powinna być równa wilgotności optymalnej, określonej w 
projekcie składu tej mieszanki z tolerancją +1%, - 2%. Wilgotność mieszanki kruszywa stabilizowanego 
cementem należy sprawdzać z częstotliwością określoną w tablicy 4 przy kontroli zagęszczenia warstwy. 
6.3.5. Zagęszczenie mieszanki 
Mieszanka powinna być zagęszczona do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 1,00, przy 
oznaczeniu zgodnie z normalną próbą Proctora, według PN-88/B-04481 / /. Zagęszczenie należy sprawdzać 
z częstotliwością podaną w tablicy 4. 
6.3.6. Wytrzymałość podbudowy 
Wytrzymałość kruszywa stabilizowanego cementem powinna być zgodna z wymaganiami określonymi w 
tablicy 3. Próbki do badań należy pobrać z częstotliwością podaną w tablicy 5, z miejsc wybranych losowo 
na świeżo rozłożonej i zagęszczonej warstwie. Próbki w ilości 6 sztuk należy formować i przechowywać 
zgodnie z normą BN-68/8933-08 / /. Trzy próbki należy badać po 7 dniach i trzy po 28 dniach dojrzewania. 
6.4. Badania i pomiary wykonanej warstwy. 
6.4.1. Grubość warstwy 
Grubość warstwy należy mierzyć przez wykonanie otworów na całą jej głębokość natychmiast po 
zagęszczeniu warstwy w co najmniej dwóch losowo wybranych punktach. Dopuszczalne odchyłki od 
projektowanej grubości nie powinny przekraczać +, - 1 cm. 
6.4.2. Pomiary cech geometrycznych warstwy 
Pomiary cech geometrycznych należy wykonać w co najmniej dwóch losowo wybranych miejscach. 
Dopuszczalne odchyłki: 
- szerokość + 10 cm - 5 cm nierówności nie powinny przekraczać /mierzona 4-ro metrową łatą/ 12 - 15 mm, 
- rzędne wysokościowe + 1 cm i - 2 cm. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Obmiar podbudowy powinien być dokonany na budowie, w metrach kwadratowych, po ułożeniu i 
zagęszczeniu. Obmiar odbywa się w obecności Inspektora Nadzoru i wymaga jego akceptacji. Obmiar nie 
powinien obejmować jakichkolwiek dodatkowo wykonanych powierzchni nie wykazanych w dokumentacji 
projektowej, z wyjątkiem powierzchni zaakceptowanych na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Nadmierna 
grubość lub nadmierna powierzchnia podbudowy w stosunku do dokumentacji projektowej, wykonana bez 
pisemnego upoważnienia Inżyniera, nie może stanowić podstawy do roszczeń o dodatkową zapłatę. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór podbudowy jest dokonywany na zasadach odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. Odbiór 
powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych napraw bez hamowania 
postępu robót. Do odbioru Wykonawca przedstawia wszelkie wyniki pomiarów i badań z bieżącej kontroli 
materiałów i robót. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wyników badań Wykonawcy i 
ewentualnych uzupełniających badań i pomiarów oraz oględzin warstwy. Inspektor Nadzoru zleci 
Wykonawcy lub niezależnemu laboratorium przeprowadzenie uzupełniających badań i pomiarów wtedy, 
gdy: 
a/zakres lub częstotliwość badań Wykonawcy są niezgodne ze specyfikacjami,  
b/ istnieją jakiekolwiek wątpliwości co do jakości robót lub rzetelności badań Wykonawcy. Koszt tych badań 
ponosi Wykonawca tylko w przypadku gdy ich wyniki potwierdzą wątpliwości Inspektora Nadzoru. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płatność za metr kwadratowy należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, na podstawie 
wyników pomiarów i badań laboratoryjnych, z ewentualnymi potrąceniami. 
Cena jednostkowa wykonanej podbudowy obejmuje: 
a/ mieszanka przygotowana w wytwórni: 
- prace pomiarowe, 
- sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża, 
- dostarczenie składników i wyprodukowanie mieszanki na podstawie zatwierdzonej recepty, 
- transport mieszanki na miejsce wbudowania, 
- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiałów i urządzeń 
pomocniczych, 
- rozłożenie, wyprofilowanie i zagęszczenie mieszanki, 
- pielęgnację wykonanej warstwy, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej, 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. PN-88/B-04300 "Cement. Metody badań. Oznaczanie cech fizycznych". 
2. PN-88/B-04481 "Grunty budowlane. Badania próbek gruntu". 
3. PN-77/B-06714/12 "Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych". 
4. PN-91/B-0671/14/15 "Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego". 
5. PN-78/B-06714/26 "Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych" 
6. PN-78/B-06714/28 "Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową". 
7. PN-88/B-30000 "Cement portlandzki" 
8. PN-88/B-32250 "Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". 
9. BN-66/6774-01 "Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. Żwir i 
pospółka". 
10. BN-77/8931-12 "Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu". 
11. BN-70/8933-03 „Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu". 
12. BN-68/8933-08 "Drogi samochodowe. Podbudowa z gruntów stabilizowanych cementem". 
13, PN-91/B 06263 „Beton lekki kruszywowy” 
14. PN-EN 206 „Beton – wymagania” 
15. PN-EN 450 „Popioły lotne – wymagania” 
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SST 7 
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 
CPV 45233222-1 
Roboty w zakresie chodników i nawierzchni utwardzonych 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej B-03.01 są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru nawierzchni z kostki brukowej. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stanowi część dokumentacji przetargowej i należy je stosować w zlecaniu i 
wykonaniu robót polegających na „Budowy sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym i szatni w 
technologii konstrukcji stalowej łukowej, półbeczka ze ścianami z płyty warstwowej i dachem z podwójnej 
membrany wraz z wewnętrznymi i zewnętrznymi instalacjami: wod-kan., c.o., elektryczną oraz rozbiórką 
budynku gospodarczego w Lipowej” 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej ST obejmują wykonanie nawierzchni z kostki 
betonowej brukowej typ POLBRUK. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
1.4.2. Betonowa kostka brukowa – kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania, produkowana 
jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą w fazie produkcji. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”. Wykonawca robót jest 
odpowiedzialny za jakość wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami 
Inspektora nadzoru. 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-00.00.00 
„Wymagania ogólne”. 
2.2. Kostka betonowa brukowa wg BN-8016775-03.01/02. 
Użyta przez Wykonawcę do wykonania nawierzchni betonowa kostka brukowa musi posiadać atest wydany 
przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów lub Instytut Techniki Budowlanej w zakresie: 
- wygląd zewnętrzny – kształt wymiarów; 
- wytrzymałość na ściskanie; 
- nasiąkliwość; 
- mrozoodporność; 
- ścieralność; 
Wydany atest powinien określić zgodność wymienionych wyżej cech technicznych z wymaganiami 
podanymi w normach: PN-88/B-06250, PN-84/B-04111, BN-80/6775-03/01, BN-80/6775-03/02 i normy 
niemieckiej DIN 18501.  
Dopuszczalne odchyłki wymiarów kostki: 
- grubość: +/- 5mm; 
- wymiary w rzucie: +/- 3mm; 
2.3. Piasek na podsypkę 
Piasek średnioziarnisty lub gruboziarnisty wg BN-87/6774-04. 
2.4. Cement 
Cement do podsypki cementowo-piaskowej wg PN-80/B-30000. 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
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3.2. Sprzęt do wykonywania robót 
Układanie elementów ręcznie. Zagęszczenie podsypki oraz wibrowanie ułożonego umocnienia zagęszczarką 
płytową. 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
4.2. Transport kruszywa 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu spełniającymi wymagania ruchu 
drogowego. Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed 
spadaniem lub przesuwaniem. 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
6.2. Kontrola jakości materiałów 
Wbudowane materiały muszą spełniać wymagania zawarte w niniejszej SST. Zastosowana kostka powinna 
posiadać atest ITB kwalifikujący do stosowania w budownictwie. 
6.3. Kontrola jakości wykonania 
- stopień zagęszczenia podsypki min 0,97, określony zgodnie z normą PN-88/B-04481; 
- dokładność wykonania powierzchni chodnika kontroluje się łatą 3-metrową – największe zagłębienie pod 
łatą nie może przekraczać 3cm; 
- szerokość spoin pomiędzy elementami max 3mm; spoiny powinny być wypełnione piaskiem drobnym na 
pełną grubość elementów; 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 powierzchni. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
8.2. Usterki 
W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor nadzoru ustali zakres robót poprawkowych do wykonania, a 
Wykonawca wykona je na koszt własny w wyznaczonym terminie. 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT 
9.1. Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności 
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
9.2. Podstawa płatności 
Podstawą płatności za wykonanie tych robót jest przyjęcie ich przez Inspektora. 
9.3. Cena 
Cena jednostkowa obejmuje: 
- zakup materiałów i dostarczenie na miejsce wbudowania; 
- wykonanie nawierzchni; 
- wykonanie niezbędnych badań; 
10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 
10.1. Normy i inne dokumenty 
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 
tramwajowych. Wspólne wymagania i badania. 
BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 
tramwajowych. Wspólne wymagania i badania. 
BN-87/1677-04 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 
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BN-88/B-06250 Beton zwykły. 
PN-84/B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehnego. 
PN-80/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. PN-80/B-30000 Cement portlandzki 
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SST 8 
Krawężniki i obrzeża betonowe 
CPV 45233200-1 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej B-03.02 są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wbudowaniem krawężników, ścieków i obrzeży betonowych. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stanowi część dokumentacji przetargowej i należy je stosować w zlecaniu i 
wykonaniu robót polegających na „Budowy sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym i szatni w 
technologii konstrukcji stalowej łukowej, półbeczka ze ścianami z płyty warstwowej i dachem z podwójnej 
membrany wraz z wewnętrznymi i zewnętrznymi instalacjami: wod-kan., c.o., elektryczną oraz rozbiórką 
budynku gospodarczego w Lipowej” 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej ST obejmują wymagania ogólne wspólne dla robót 
objętych niżej wymienionymi specyfikacjami. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
1.4.2. Ścieki uliczne – składają się z elementów prefabrykowanych i stanowią odwodnienie m.in. murów 
oporowych. 
1.4.3. Ława (fundament) – warstwa nośna służąca do umocnienia krawężnika oraz przenosząca obciążenie 
krawężnika na grunt. 
1.4.4. Chodnik – wydzielone i umocnione powierzchnie drogi, ulicy lub placu przeznaczone wyłącznie do 
ruchu pieszego. 
1.4.5. Obramowanie chodników – umocnienie ich bocznych krawędzi, wykonane z krawężników obrzeży 
betonowych. 
1.4.6. Koryto chodnika – wykop służący do wbudowania konstrukcyjnych elementów chodnika, wykonany 
zgodnie z projektowanym przekrojem podłużnym i poprzecznym w planie pasa chodnikowego. 
1.4.7. Podłoże ziemne – grunt rodzimy lub nasypowy zagęszczony, na którym wykonuje się ławę 
(fundament) lub podsypkę. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”. Wykonawca robót jest 
odpowiedzialny za jakość wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami 
Inspektora nadzoru. 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-00.00.00 
„Wymagania ogólne”. 
2.2. Krawężniki i obrzeża betonowe 
- obrzeża chodnikowe 6/25cm wg BN-80/6775-03.03; 
- piasek (gatunek 2 lub 3); 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót 
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego 
sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
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4.2. Transport kruszywa 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu spełniającymi wymagania ruchu 
drogowego. Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed 
spadaniem lub przesuwaniem. 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
5.2. Wbudowanie obrzeży 
5.2.1. Wykonanie ławy. 
5.2.1.1. Wykonanie koryta pod ławy – zgodnie z normą PN-68/B-06050. 
5.2.1.2. Beton na ławy 
- mieszanka betonowa winna odpowiadać wymaganiom PN-88/B-06250 i SST; 
- najmniejsza dopuszczalna ilość cementu: 210kg/m3 mieszanki betonowej; 
- największa dopuszczalna wartość stosunku wolno-cementowego (w/c): 0,75; 
- stopień mrozoodporności: W2; 
- wytrzymałość betonu wg PN-88/B-06250; 
5.2.1.3. Wykonanie ławy betonowej 
Ławy betonowe zwykłe bez oporu w gruntach spoistych koryta ziemnego wykonuje się bez szalowania; przy 
gruntach sypkich należy wykonać szalowanie. Beton rozłożony w szalowaniu powinien być wyrównywany 
warstwami. Betonowanie ław należy wykonać zgodnie z PN-63B-06251. Co 50m należy stosować szczeliny 
dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową odpowiadającą PN-54/S-30001. Szczeliny należy 
starannie oczyścić na pełną wysokość ławy i osuszyć przed zalaniem ich bitumiczną masą. Przed zalaniem 
należy podgrzać masę zalewową do temperatury 150-170oC. 
5.2.1.4. Tolerancja wymiarów 
Ławy pod obrzeża należy wykonać o wymiarach zgodnie z projektem. Tolerancja wymiarów może wynosić: 
- dla wysokości (grubości): +/-10% 
- dla szerokości ławy: +/-20% 
5.3. Wbudowanie obrzeży i ścieków. 
5.3.1. Podsypka piaskowa 
- powinna być wykonana z piasku średnio- lub gruboziarnistego grub. 3cm; 
5.3.2. Ustawienie obrzeży betonowych 
Obramowanie chodników z obrzeży ustawionych na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3cm po 
zagęszczeniu. Obrzeże może wystawać nad poziom chodnika na wysokość 25mm. 
5.3.3. Ustawienie ścieków betonowych 
Ścieki betonowe należy układać na podbudowie z betonu B-10. 
6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
6.2. Zakres badań 
- zakres cech zewnętrznych; 
- sprawdzenie prawidłowości wykonanych robót 
6.3. Sprawdzenie cech zewnętrznych 
6.3.1. Oględziny zewnętrzne: 
Powierzchnie elementów powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu o fakturze z formy lub zatartej. 
Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 
6.3.2. Sprawdzenie wymiarów: 
Pomiar przy pomocy linii z podziałką milimetrową. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe obrzeży: 
- na długości +/-8mm 
- na wysokości +/-3mm 
- na szerokości +/-3mm 
Sprawdzenie szczerb i uszkodzeń wg BN-80/6775-03.01. 
6.4. Sprawdzenie prawidłowości wykonania robót 
6.4.1. Wbudowanie obrzeży 
6.4.1.1. Ława betonowa 
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a) Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą. 
Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić 1cm na każde 100m ławy. 
b) Wysokość ław oraz szerokość górnej powierzchni ławy należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych 
punktach na każde 100m ławy. Równość sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, na każde 100m 
ławy, 3-metrowej łaty. Prześwit pomiędzy łatą a górną powierzchnią ławy nie może przekraczać 1cm. 
c) Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać 2cm na 100m 
wykonanej ławy. 
6.4.1.2. Obrzeża betonowe 
a) Dopuszczalne odchylenie linii obrzeży w planie od linii projektowej wynosi 1cm na każde 100m 
ustawionego krawężnika. 
b) Dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej może 
wynosić 1cm na każde 100m badanego niwelacją ciągu obrzeży. 
c) Równość górnej powierzchni obrzeży sprawdza się przez położenie w dwóch punktach na każde 100m 
obrzeży 3-metrową łatą. Prześwit pomiędzy górną powierzchnią obrzeży i przyłożoną łatą nie może 
przekraczać 1cm. 
d) Dokładność wypełnienia spoin bada się na każdych 10m ustawionego obrzeża. Spoiny muszą być 
wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest mb wykonanego krawężnika zgodnie z Dokumentacją Projektową i pomiarami w 
terenie. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
8.2. Dokonuje się następujących odbiorów: 
- odbiór elementów przed ich wbudowaniem na podstawie badań podanych w ST; 
- odbiór końcowy na podstawie badań podanych w ST (z odbioru końcowego sporządza się protokół; 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT 
9.1. Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności 
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
9.2. Podstawa płatności, cena. 
Cena jednostkowa obejmuje zakup i dostarczenie na budowę krawężnika i obrzeży oraz innych niezbędnych 
materiałów, dostarczenie i wbudowanie mieszanki betonowej, przygotowanie i rozłożenie podsypki 
cementowo-piaskowej, ustawienia krawężników, wypełnienie spoin zaprawą cementową, zasypanie 
zewnętrznej ściany krawężnika ziemią i ubicie zgodnie z wymaganiami SST, oczyszczenie stanowiska pracy. 
W cenie jednostkowej mieszczą się również koszty badań, a także ubytki i odpady. 
10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 
10.1. Normy i inne dokumenty 
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. 
PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
PN-86/B-06712 kruszywa mineralne do betonów 
PN-88/B-30000 Cement portlandzki 
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami 
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
BN-80/6776.03.04 Krawężniki i obrzeża chodnikowe 
BN-64/8845-02 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne wykonania i odbioru. 
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SST 9 
Urządzenia sportowe 
CPV 37450000-7 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej B-05.00 są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z montażem urządzeń sportowych. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stanowi część dokumentacji przetargowej i należy je stosować w zlecaniu i 
wykonaniu robót polegających na „Budowy sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym i szatni w 
technologii konstrukcji stalowej łukowej, półbeczka ze ścianami z płyty warstwowej i dachem z podwójnej 
membrany wraz z wewnętrznymi i zewnętrznymi instalacjami: wod-kan., c.o., elektryczną oraz rozbiórką 
budynku gospodarczego w Lipowej” 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy ST, obejmują montaż: 
- stojaków do tenisa i siatek 
Oraz dostawę: 
- siatek do wyrównywania nawierzchni kortu 
- szczotek do czyszczenia linii 
- stolików przenośnych 
- ławek przenośnych z oparciem 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”. Wykonawca robót jest 
odpowiedzialny za jakość wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00.00.00 
„Wymagania Ogólne”. 
2.2. Rodzaje materiałów 
2.2.1. Osprzęt kortów tenisowych 
· Aluminiowe stojaki do tenisa z płynną regulacją wysokości zawieszenia siatki i mechanizmem naciągowym 
· Siatki całosezonowe 
· Siatki do wyrównywania nawierzchni kortu 
· Szczotki do zamiatania linii 
· Stoliki stalowe malowane proszkowo, kolor biały 
· Ławki z oparciem stalowe malowane proszkowo, kolor biały 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
3.2. Sprzęt do wykonania montażu 
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego zgodnego z wytycznymi 
producenta oraz aprobatami technicznymi. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
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4.2. Transport sprzętu i materiałów 
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu spełniającymi wymagania ruchu drogowego. 
Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem i 
przesuwaniem. 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
Ogólne zasady wykonania robót zgodnie z instrukcją producenta. 
5.2 Montaż urządzeń 
Wszystkie urządzenia montować za pomocą aluminiowych tulei montażowych osadzonych w fundamencie 
betonowym. Sposób montażu ściśle według instrukcji producenta urządzeń. 
6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT 
9.1. Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności 
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
9.2. Podstawa płatności 
Podstawą płatności za wykonanie tych robót jest przyjęcie ich przez Inspektora. 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Aprobaty techniczne urządzeń, instrukcje producenta. 
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SST 10 
Stolarka i ślusarka otworowa 
CPV 45421100-5 
(Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów) 
 
1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
stolarki i ślusarki otworowej. 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót polegających na „Budowy sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym i szatni w 
technologii konstrukcji stalowej łukowej, półbeczka ze ścianami z płyty warstwowej i dachem z podwójnej 
membrany wraz z wewnętrznymi i zewnętrznymi instalacjami: wod-kan., c.o., elektryczną oraz rozbiórką 
budynku gospodarczego w Lipowej”  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie i montażu - drzwi stalowych  i okien pcv zewnętrznych (w hali namiotowej) 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w ST 00.00“Wymagania ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymaganie dotyczące robót podano w ST 
00.00"Wymagania ogólne". 
2. Materiały. 
Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z ukuciami i powłokami malarskimi. 
2.1 Stolarka okienna i drzwiowa. 
- drzwi stalowe techniczne zewnętrzne wraz z ościeżnicą metalową 
2.2. Okucia i wyposażenie dodatkowe. 
- zamek patentowy 
- od wewnątrz okucia antypaniczne 
- samozamykacz 
- odbojnik 
3. Sprzęt. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 
4. Transport. 
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą 
lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w 
odrębnych opakowaniach. Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez 
odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości 
przy użyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami 
transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub 
utratą stateczności. 
5. Wykonanie robót. 
5.1. Osadzanie i uszczelnianie stolarki 
5.1.1. Osadzanie stolarki 
* W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. Elementy 
kotwiące osadzić w ościeżach. 
* Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale plastycznym, a szczelinę przykryć listwą. 
* Ustawienie należy sprawdzić w pionie i w poziomie. 
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie więcej niż 3 
mm. 
 



48 
 

6. Kontrola jakości. 
6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 [1] dla stolarki okiennej i 
drzwiowej, PN-72/B-10180 [2] dla robót szklarskich. 
6.2. Ocena jakości powinna obejmować: 
- sprawdzenie zgodności wymiarów, 
- sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 
- sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 
Roboty podlegają odbiorowi. 
7. Obmiar robót. 
Jednostką obmiarową robót jest: 
1 szt. lub 1 m2 wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic. 
8. Odbiór robót. 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad ujętych w ST-00.00. Odbiór 
obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnionew punkcie 5. 
9. Podstawa płatności. 
Płatność. 
Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje: 
- dostarczenie gotowej stolarki, 
- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami, 
- dopasowanie i wyregulowanie, 
- ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 
10. Przepisy związane. 
Dokumentacja odniesienia jest: 
1. SIWZ 
2. umowa zawarta pomiędzy Wykonawca a Zamawiającym, wraz z harmonogramem robót 
3. zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja wykonawcza ww. zadania 
4. normy 
5. aprobaty techniczne 
6. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji 
 
Najważniejsze normy: 
1. PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
2. PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
3. BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
4. PN-B-05000:1996 Okna i drzwi-Pakowanie, przechowywanie i transport. 
5. PN-B-94025÷5:1996 Okucia budowlane 
6. PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia 
7. WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB 
8. Instrukcje producentów. 
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SST 11 
Konstrukcje betonowe i żelbetowe 
CPV 45223500-1, CPV 45262300-4 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące realizacji 
robót betonowych i żelbetowych przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stanowi część dokumentacji przetargowej i należy je stosować w zlecaniu i 
wykonaniu robót opisanych polegających na „Budowy sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym i 
szatni w technologii konstrukcji stalowej łukowej, półbeczka ze ścianami z płyty warstwowej i dachem z 
podwójnej membrany wraz z wewnętrznymi i zewnętrznymi instalacjami: wod-kan., c.o., elektryczną oraz 
rozbiórką budynku gospodarczego w Lipowej”  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej ST obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie wszystkich robót betonowych i żelbetowych przewidzianych w projekcie 
budowy. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót 
betonowych, wykonywanych na miejscu. Roboty betonowe obejmują konstrukcyjne betony zbrojone oraz 
niezbrojone, betony fundamentowe i podbudowy. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót betonowych i żelbetowych: 
- fundamenty hal i budynku socjalnego; 
- fundamenty stojaków i słupków osprzętu sportowego; 
- wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty betonowe i żelbetowe jakie występują przy realizacji umowy 
(rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przewidziane w projekcie); 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”. Określenia podstawowe użyte w niniejszej ST są zgodne z 
obowiązującymi Polskimi Normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”. Wykonawca robót jest 
odpowiedzialny za jakość wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami 
Inspektora nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
Zamawiającego. Niniejsza ST obejmuje całość związanych z wykonywaniem elementów betonowych i 
żelbetowych: szalowanie, zbrojenie, przygotowanie i układanie mieszanki betonowej oraz wszystkie roboty 
pomocnicze. 
1.6. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy 
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami podanymi 
w ST-00.00.00. Dodatkowo Wykonawca dostarczać będzie następujące informacje: 
1.6.1. Harmonogram i kolejność prac betonowych; 
1.6.2. Rysunki robocze wymagane przez Inspektora Nadzoru; 
1.6.3. Skład mieszanki betonowej i granulację kruszywa; 
1.6.4. Świadectwa jakości przedstawione przez producenta, wyszczególnione w dalszej części opracowania; 
1.6.5. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej części opracowania; 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-00.00.00 
„Wymagania ogólne”. 
2.2. Szalowanie 
2.2.1. Drewno do wyrobu szalunków: deski i sklejki używane przy deskowaniu oraz pozostałe materiały do 
budowy szalunków – zgodne z WTWO, rozdział 5. 
2.2.2. Płyty deskowania: 
- sklejka – patrz WTWO, rozdział 5; 
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- metalowe formy kształtowe – w miejscach, gdzie jest to potrzebne; 
- łączenie deskowań: złącza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o stałej lub zmiennej długości, nie 
posiadające elementów pozostawiających w powierzchni betonu otworów o średnicy większej niż 25mm. 
2.2.3. Środek antyprzyczepny: aktywne chemicznie środki zawierające składniki wchodzące w reakcję z 
wolnym wapnem znajdującym się w betonie, powodujące wytwarzanie się nierozpuszczalnych w wodzie 
substancji, zapobiegających przywieraniu betonu do deskowania. 
2.2.4. Środek używany do demontażu deskowań: bezbarwny olej mineralny, nie zawierający kerosenu, o 
lepkości od 100 do 110s (w uniwersalnej skali Saybolta), w temp 40oC oraz temperaturze zapłonu >150oC, 
w otwartych pojemnikach. 
2.3. Zbrojenie 
2.3.1. Żebrowana stal zbrojeniowa – zbrojenie główne należy wykonać z żebrowanych prętów 
zbrojeniowych ze stali A0, AIII. Musi ona spełniać wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264 oraz 
WTWO. 
2.3.2. Materiały pomocnicze: 
- drut do wiązania prętów musi być typu czarnego, o średnicy 1,6mm miękki; 
- klocki dystansowe pod zbrojenie muszą odpowiadać celom jakim mają służyć; 
2.4. Składniki mieszanki betonowej 
2.4.1. Cement – do stosowania dopuszczone są tylko cementy podane poniżej (nie wolno stosować żadnych 
materiałów zamiennych): 
2.4.1.1. Cement hutniczy, marki 25 i 35, zgodnie z normą PN-88/B-30005; 
2.4.1.1. Cement portlandzki, marki 25 i 35, zgodnie z normą PN-88/B-30000; 
2.4.2. Woda – czysta woda nie zawierająca oleju, kwasu, zasad, związków organicznych i innych substancji 
zabronionych w normie PN-88/B-32250. 
2.4.3. Kruszywo – założenia ogólne: 
2.4.3.1. Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczeń zgodnie z WTWO rozdział 6, z wyjątkami 
wymienionymi w niniejszym opracowaniu. Kruszywo nie powinno wchodzić w reakcje chemiczne. Przed 
użyciem powinno być w całości i dokładnie przepłukane. Zawartość siarczanów <1%;  
2.4.3.2. Kruszywo drobnoziarniste (0-2mm): frakcje o uziarnieniu mniejszym niż 0,063mm nie powinny 
przekraczać 4%. Należy używać tylko czystego naturalnego piasku o ostrych krawędziach; 
2.4.3.3. Kruszywo grube (2-96mm): należy używać żwiru naturalnego, mieszanki żwiru i łamanego żwiru, 
łamanych kamieni lub mieszanki tych materiałów, zawierających nie więcej niż 15% płaskich bądź 
wydłużonych ziaren (długość pięć razy większa od szerokości). Frakcje o uziarnieniu mniejszym niż 0,063mm 
nie powinny przekraczać 2%; 
2.4.3.4. Mrozoodporność kruszywa – ubytek masy nie powinien przekraczać 5%. 
2.4.4. Domieszki do betonu 
W miarę potrzeby w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się stosowanie domieszek, środków i dodatków 
do betonu: uplastyczniających, opóźniających lub przyspieszających twardnienie betonu, uszczelniających i 
przeciwmrozowych, środków do pielęgnacji betonu. Wszystkie domieszki do betonów należy stosować 
zgodnie z zaleceniami laboratorium. Domieszki powinny spełniać wymagania sprecyzowane w WTWO 
rozdział 6 punkt 6.4.1.4. Od producenta należy uzyskać gwarancje zgodności z powyższymi wymaganiami. 
Domieszki powinny być zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Warunkiem dopuszczenia do stosowania 
domieszki jest przedstawienie zarówno przez dostawcę jak i laboratorium dokumentacji potwierdzającej 
zachowanie wymaganych parametrów oraz pozostałych wymagań przez betony, w których zastosowano 
domieszkę. 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
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4.2. Transport materiałów 
Mieszankę betonową i wszystkie materiały niezbędne do wykonania elementów wchodzących w skład 
robót betonowych można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora 
Nadzoru. Do transportu mieszanki betonowej i cementu luzem należy stosować specjalistyczne pojazdy do 
tego przystosowane. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z 
przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. 
4.3. Czas transportu gotowej mieszanki betonowej 
Beton powinien być dostarczony i wbudowany w ciągu jednej godziny po wyprodukowaniu, 
przetransportowany przy użyciu samochodów – betoniarek. Użycie domieszek redukujących ilość wody oraz 
opóźniających wiązanie może zmienić podany wyżej czas – wymaga to akceptacji wytwórcy betonu i 
Inspektora Nadzoru. 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
5.2. Szalunki 
5.2.1. Wykonanie deskowań. 
- przed przystąpieniem do wykonania deskowań należy sprawdzić zgodność osi i poziomów oraz zgodność 
wymiarów z rysunkami; do betonowania w wykopach bez szalunku wymagana jest zgoda Inspektora 
Nadzoru; 
- przed ułożeniem betonu należy uformować i wygładzić skarpy i dno formy ziemnej oraz ręcznie usunąć 
luźną ziemię; 
- szalunki należy wykonywać zgodnie z zasadami określonymi w WTWO rozdział 5; 
- szalunki należy ustawiać w taki sposób, aby docelowo beton spełniał warunki tolerancji co do kształtu, 
położenia i wymiarów, wymagane w WTWO rozdział 5; 
- należy dopasowywać połączenia szalunków oraz zapewnić ich wodoszczelność; ilość połączeń należy 
ograniczyć do minimum; 
- na wszystkich wysuniętych eksponowanych zewnętrznych narożnikach ścian i płyt deskowania należy 
wzmacniać 25mm taśmą stalową; 
- obudowy, gniazda, okapy, otwory, wnęki oraz dylatacje i połączenia pomiarowe należy kształtować 
zgodnie z projektem; 
- przed położeniem betonu należy wyczyścić deskowanie i podłoże zgodnie z WTWO rozdział 5; 
- deskowania powinny pozostawać na miejscu aż do uzyskania przez beton odpowiedniej wytrzymałości 
pozwalającej przenieść obciążenia od ciężaru własnego betonu oraz konstrukcji na nim umieszczonych; 
- możliwość ponownego wykorzystania deskowań i szalunków określono w WTWO rozdział 5; 
5.2.2. Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania deskowań: 
Deskowania powinny być zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami określonymi w WTWO 
rozdział 6 oraz wykonane zgodnie z określonymi poniżej minimalnymi wymaganiami dla prac 
wykończeniowych. Niedotrzymanie powyższych wymagań będzie podstawą do odmowy przyjęcia prac 
betonowych. Odrzucone betony zostaną naprawione lub wymienione na koszt Wykonawcy. Wszelki 
naprawy lub wymiana betonów podlegają powyższym warunkom i muszą być zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. 
5.2.3. Przygotowanie powierzchni deskowań: 
- przed przystąpieniem do prac opisanych poniżej wszystkie powierzchnie deskowań mające wchodzić w 
kontakt z betonem powinny zostać gruntownie oczyszczone z pozostałości wcześniejszego betonu, brudu i 
innych zanieczyszczeń powierzchniowych (nie wolno powtórnie używać deskowań o zniszczonej 
powierzchni); 
- z powierzchni kontaktowej deskowań należy usunąć wszelki złuszczenia stali i inne pozostałości metali; 
- przed zainstalowaniem płyty mają być pokryte środkiem zapobiegającym przywieraniu betonu – środek 
ten nie powinien zmieniać barwy betonu i po 30 dniach nie powinien być toksyczny; 
5.2.4. Rozbieranie deskowań: 
- Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia będące skutkiem usuwania deskowań; 
- deskowania oraz podpory dla wykonywanych konstrukcji płytowych lub belek powinny pozostać na 
miejscu, zgodnie z WTWO rozdział 6, do czasu gdy beton osiągnie wytrzymałość 28-dniową, która zostanie 
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potwierdzona przez testy cylindryczne lub do czasu zezwolenia na piśmie przez Inspektora Nadzoru; 
usuwanie jakichkolwiek podpór w celu ich ponownego wykorzystania jest niedopuszczalne; 
- wszystkie deskowania, elementy usztywniające oraz podpory powinny być usunięte; żadne z nich nie 
mogą zostać pod tynkiem; 
5.3. Zbrojenie. 
5.3.1. Przygotowanie zbrojenia: 
Stal powinna być dostarczana na budowę wraz z odpowiednimi narzędziami, powinna być oznaczona 
metkami dla łatwiejszej identyfikacji; przed użyciem należy ją chronić przed kontaktem z gruntem – 
zbrojenie powinno być składowane na stojakach dla zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami i zachowania 
kształtu nadanego prętom.  
5.3.2. Dokumenty, które należy przedstawić w trakcie budowy: 
5.3.2.1. Dokumenty dostarczone przez Wykonawcę w trakcie budowy muszą być zgodne z zasadami 
podanymi w ST-00.00.00; 
5.3.2.2. Rysunki robocze dostarczone przez Wykonawcę przedstawiające szczegóły gięcia, zestawienia stali i 
układ zbrojenia; 
5.3.2.3. Na rysunkach przedstawiających sposób układania zbrojenia należy określić następujące elementy: 
wymiary, przekroje, odstępy, układ i liczbę prętów oraz połączenia z oznaczeniami kodowymi 
pozwalającymi na poprawne ułożenie stali zbrojeniowej bez odwoływania się do szczegółowych rysunków 
roboczych; 
5.3.2.4. Zbrojenie należy przygotowywać zgodnie z normą PN-84/B-03264 oraz WTWO rozdział 7; wszystkie 
pręty muszą być gięte na zimno; 
5.3.3. Układanie stali zbrojeniowej: 
- czyszczenie stali: z metalu należy usunąć wszelkie złuszczenia hutnicze, tłuszcz, ziemię oraz inne 
zanieczyszczenia; 
- zabezpieczenie, odstępy i układanie zbrojenia: zgodnie z PN-84/B-03264 oraz szczegółami i uwagami 
podanymi na rysunkach; 
- połączenia: zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegółami i uwagami podanymi na rysunkach; 
- wiązanie żebrowanej stali zbrojeniowej: zgodnie z WTWO rozdział 7; 
- zbrojenie otworów: jeżeli na rysunkach nie podano inaczej, na każdym boku otworu (zarówno w pionie jak 
i w poziomie) należy umieścić dodatkowe pręty o przekroju równym połowie zbrojenia jakie byłoby 
umieszczone w miejscu, gdzie występuje otwór (gdyby go nie było); oś dodatkowej wiązki prętów musi 
znajdować się w odległości 100mm od krawędzi każdego z boków otworu; 
- spawanie zbrojenia: niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia Inspektora Nadzoru; 
- gięcie i formowanie zbrojenia na miejscu budowy nie jest dozwolone, za wyjątkiem przypadków, kiedy 
zachodzi konieczność przeformowania przygotowanych w warsztacie prętów; przed każdym 
przeformowaniem prętów na miejscu wbudowania należy uzgodnić to z Inspektorem Nadzoru; 
5.4. Betonowanie 
5.4.1. Produkcja betonu i ustalenie składu mieszanki betonowej: 
5.4.1.1. Beton musi być dostarczany z jednej z profesjonalnych wytwórni betonu znajdujących się w pobliżu 
budowy. Ze względów na szczególne warunki wykonania robót nie dopuszcza się przygotowywania 
mieszanki na miejscu budowy. 
5.4.1.2. Wymagany skład mieszanki (dane ogólne): 
a) 
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac betonowych Wykonawca powinien przedstawić projektowany skład 
mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane niezależne laboratorium i podpisany przez 
uprawnionego inżyniera budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji badań wszystkich próbek 
mieszanek, przeprowadzonych przez laboratorium, powinny zostać przesłane Inspektorowi Nadzoru. Nie 
wolno układać mieszanki betonowej przed zatwierdzeniem jej przez Inspektora Nadzoru. 
b) 
Producent betonu powinien dostarczyć atesty stwierdzające, że stosowane przez niego materiały (cement, 
domieszki, kruszywa, woda) spełniają wszystkie w/w wymagania oraz że stosowany przez niego projekt 
mieszanki wykorzystujący te składniki spełnia wszystkie warunki specyfikacji co do wytrzymałości, gęstości, 
urabialności i trwałości. Taki atest musi być przedstawiony do wiadomości Inspektora Nadzoru, dla 
porównania z wynikami badań mieszanki wykonanymi przez niezależne laboratorium. Dokumentacja 
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przedstawiona przez Wykonawcę powinna być kompletna i zawierać wystarczający dowód, że dotyczy 
bieżącej produkcji wytwórni. 
5.4.1.3. Skład mieszanki do betonowania fundamentów – zgodnie z PT (proj. techniczny). 
5.4.1.4. Homologacja (atest) – do każdej partii betonu przed jej rozładowaniem na miejscu wbudowania 
należy dostarczyć metrykę dostawy zawierającą informacje zgodnie z wymaganiami określonymi w WTWO 
rozdział 6 oraz wymaganiami stawianymi przez Inspektora Nadzoru. 
5.4.1.5. Badanie materiałów i mieszanki powinno być zgodne z WTWO rozdział 6 i pozostałymi 
wymaganiami stawianymi przez Inspektora Nadzoru. 
5.4.2. Układanie mieszanki betonowej: 
a) 
Co najmniej 2 dni przed przystąpieniem do układania mieszanki betonowej należy powiadomić o tym 
Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia deskowań, zbrojeń, otworów i innych elementów mających się 
znajdować w betonie; 
b) 
układanie mieszanki betonowej powinno przebiegać zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w WTWO 
rozdział 6, a także zaleceniami przedstawionymi w niniejszym opracowaniu; 
c) 
mieszankę betonową należy układać bezzwłocznie po opuszczeniu betoniarki, nie dopuszczając do jej 
segregacji lub utraty składników oraz rozpryskiwania się mieszanki o deskowania i stal zbrojeniową, w 
warstwach o grubości <450mm; 
d) 
podczas układania mieszanki betonowej nie dopuszcza się stosowania rur i innych urządzeń wykonanych z 
aluminium; 
e) 
przed przystąpieniem do betonowania należy usunąć z podłoża gruz i inne zanieczyszczenia; kruszywo lub 
piasek będący podkładem pod mieszankę betonową należy nawilżyć; przed ułożeniem betonu należy 
posmarować wszystkie drewniane deskowania; rozmieszczenie zbrojenia powinno być sprawdzone i 
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru przed ułożeniem betonu. 
5.4.3. Zagęszczenie betonu: 
Beton będzie zagęszczony przy użyciu wibratorów wgłębnych pracujących z min częstotliwością 8000o/min i 
odpowiednią do zagęszczania betonowej sekcji amplitudą. Przed rozpoczęciem betonowania na miejscu 
budowy powinny znajdować się co najmniej 3 gotowe do pracy wibratory. Sposoby wibrowania oraz 
potrzebny sprzęt powinny spełniać założenia przedstawione w WTWO rozdział 6. W celu zapewnienia 
odpowiedniej jakości zagęszczenia, pracownik obsługujący wibrator musi mieć możliwość obserwacji 
wibrowanego betonu lub Wykonawca powinien wyznaczyć dodatkową osobę odpowiedzialną za 
obserwację betonu podczas wibrowania. 
5.4.4. Układanie betonów przy upalnej i chłodnej pogodzie: 
5.4.4.1. Betonowanie przy wysokich temperaturach: 
Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych składników mieszanki betonowej powinno odbywać się zgodnie 
z wymaganiami podanymi w WTWO rozdział 6. Należy zastosować specjalne metody pielęgnacji betonu 
oraz domieszki opisane w innych rozdziałach niniejszej specyfikacji, nawet jeśli nie są one wymagane w 
WTWO rozdział 6. Domieszki redukujące zawartość wody oraz opóźniające wiązanie betonu w celu 
zapewnienia urabialności betonu i uniknięcia nierówności powierzchni po pracach wykończeniowych mają 
być stosowane w ilościach zgodnych z zaleceniami producenta. Nie należy dopuszczać do przekroczenia 
przez mieszankę podczas betonowania temperatury wyższej od 30oC. W celu uniknięcia podwyższenia 
temperatury betonu należy przed zmieszaniem schłodzić składniki mieszanki. 
5.4.4.2. Betonowanie przy niskich temperaturach: 
Mieszankę betonową należy układać i zabezpieczać zgodnie z wymaganiami podanymi w WTWO rozdział 6. 
Mieszanki nie wolno układać na zmarzniętej ziemi, lodzie, oblodzonych lub oszronionych deskowaniach. Nie 
wolno układać mieszanki w temperaturze zewnętrznej <4Oc bez specjalnego zabezpieczenia 
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Beton zniszczony przez przemarznięcie musi być usunięty i 
zastąpiony nowym na koszt Wykonawcy. 
5.4.5. Drobne naprawy - wszystkie uszkodzenia wykonanych betonów niezależnie od tego czy są 
eksponowane czy nie, powinny być naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego działu: 
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a) 
przed przystąpieniem do napraw Wykonawca jest zobowiązany uzyskać (poza określonymi wyjątkami) 
zgodę Inspektora Nadzoru co do sposobu wykonywania mieszanki przeznaczonej do napraw. Wykonawca 
powinien przedstawić Inspektorowi Nadzoru do akceptacji próbki w stanie płynnym. Powierzchnia 
zewnętrzna uzupełnień betonu powinna być zgodna co do koloru i faktury ze stykającymi się z nią 
powierzchniami betonu; 
b) 
przerwy robocze, za wyjątkiem miejsc występowania uszczelnień, powinny być wypełnione bez skurczową 
niemetaliczną zaprawą; kolor zaprawy powinien być dopasowany do przylegającego betonu; 
c) 
powierzchnia uszkodzeń i cały wadliwy beton ma być usunięty aż do odsłonięcia zdrowego betonu; w 
przypadku konieczności skuwania krawędzie skucia mają być prostopadłe do powierzchni betonu (nie 
dopuszcza się ostrych krawędzi). Powierzchnia uszkodzeń ma być wypełniona niemetaliczną bez skurczową 
zaprawą. Przed rozpoczęciem napraw i zamówieniem materiałów należy określić technikę naprawy, gdyż 
niektóre środki wiążące nie nadają się do naprawy powierzchni pionowych. Wykonawca powinien ją 
przedstawić, skonsultować z przedstawicielem producenta środków wiążących i zaprawy bez skurczowej 
oraz uzyskać pisemne instrukcje co do sposobu naprawy uszkodzeń i przed przystąpieniem do prac 
przedstawić je Inspektorowi Nadzoru. 
5.4.6. Pielęgnacja betonu powinna polegać na utrzymywaniu betonu w stanie ciągłej wilgotności w ciągu: 
- 7 dni w przypadku użycia cementu portlandzkiego; 
- 14 dni w przypadku użycia cementu hutniczego; 
Wybór metody pielęgnacji zależy od opinii Inspektora Nadzoru. 
6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
6.2. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
- szalunków 
- zbrojenia 
- cementu i kruszyw do betonu 
- receptury betonu 
- sposobu przygotowania i jakości mieszanki betonowej przed wbudowaniem 
- sposobu ułożenia betonu i jego zawibrowania 
- dokładności prac wykończeniowych 
- pielęgnacji betonu 
6.3. Kontrola jakości betonów 
Inspektor Nadzoru powinien mieć dostęp i prawo do kontroli wszystkich wytwórni betonu, cementowni 
oraz urządzeń, dostawców, producentów, podwykonawców i wykonawców dostarczających materiały 
wykorzystywane do robót objętych niniejszym działaniem. Wytwórnie betonu muszą prowadzić bieżącą 
dokumentację badań wszystkich frakcji kruszywa w granicach tolerancji podanych w WTWO rozdział 6. 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych i odebranych robót. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”. Odbiór robót polega na 
sprawdzeniu wymiarów konstrukcji oraz wyników badań laboratoryjnych wbudowanej mieszanki 
betonowej. 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT 
9.1. Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności 
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
9.2. Podstawa płatności, cena. 
Cena jednostkowa obejmuje: 
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- wytyczne geodezyjne; 
- dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników produkcji; 
- prace pomiarowe; 
- przygotowanie i montaż zbrojenia oraz marek; 
- wykonanie niezbędnych prac ziemnych; 
- wykonanie i rozbiórka potrzebnych deskowań; 
- dostarczenie i ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem, pielęgnacją i wszystkimi 
pracami dodatkowymi; 
- pomiary geodezyjne powykonawcze; 
- prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie materiałów 
rozbiórkowych z placu budowy; 
- badania przewidziane w specyfikacji technicznej; 
10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 
10.1. Normatywy 
WTWO Robót budowlano-montażowych – Tom 1, Budownictwo ogólne: 
- Rozdział 1 – Warunki Ogólne Wykonania; 
- Rozdział 5 – Deskowania; 
- Rozdział 6 – Roboty betonowe; 
- Rozdział 7 – Zbrojenia; 
- Rozdział 8 – Konstrukcje drewniane; 
- Rozdział 12 – Betonowe elementy prefabrykowane; 
10.2. Zalecane normy 
Mają zastosowanie wszystkie normy polskie PN i branżowe BN związane z tym tematem. 
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SST 12 
Konstrukcje stalowe 
CPV 45223100-7 
(Montaż konstrukcji metalowych) 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru konstrukcji stalowych. 
1.2. Zakres stosowania SST 
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót polegających 
na „Budowy sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym i szatni w technologii konstrukcji stalowej 
łukowej, półbeczka ze ścianami z płyty warstwowej i dachem z podwójnej membrany wraz z wewnętrznymi 
i zewnętrznymi instalacjami: wod-kan., c.o., elektryczną oraz rozbiórką budynku gospodarczego w Lipowej” 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy SST obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie i odbiór robót zgodnie 
z pkt. 1.1. 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z Dokumentacją projektową, SST 
i poleceniami Inspektora Nadzoru,. 
2. MATERIAŁY 
2.1 Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00-00-00 
„Wymagania ogólne”. 
2.2. Wymagania szczegółowe 
Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementów konstrukcji stalowych powinna odpowiadać 
wymaganiom norm: 
• PN-EN 10020:2003 
• PN-EN 10027-1:1994 
• PN-EN 10027-2:1994 
• PN-EN10021:1997 
• PN-EN10079:1996 
• PN-EN10204+AK:1997 
• PN-90/H-01103 
• PN-87/H-01104 
• PN-88/H-01105 
Wyroby walcowane – kształtowniki: 
- dwuteowniki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-91/H-93407, PN-H-93419:97, PN-H-
93452:1997, PN-EN 10024:1998, 
- ceowniki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-H-934000:2003, PN-EN 10279:2003, 
- kątowniki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN10056-1:2000, PN-EN 10056-2:1998, PN-EN 
10056-2:1998/Ap2003, 
- kształtowniki zamknięte powinny odpowiadać wymaganiom BN-79/0656-01 
- rury powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 10210-1:2000, PN-EN 12102:2000. 
Wyroby walcowane – blachy 
- blachy uniwersalne powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-H-92203:1994, 
- bednarka powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-76/H-92325. 
Łączniki 
Śruby, nakrętki, nity i inne akcesoria do łączenia konstrukcji stalowych powinny odpowiadać wymaganiom 
norm: PN-ISO1891:1999, PN-ISO8992:1996 a ponadto: 
- śruby powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN ISO4014:2002, PN-61/M-82331, PN-91/M-82341, 
PN-91/M-82342, PN-83/M-82343, 
- nakrętki powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-83/M-82171, 
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- podkładki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN ISO887:2002, PNISO10673: 2002, PN-
77/M82008, PN-79/M82009, PN-79/M-82018, PN-83/M-82039 
Materiały do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiadać normie PNEN752: 2000, a ponadto: 
- elektrody powinny odpowiadać normie PN-(!/M-69430 
- drut spawalniczy normie PN-EN12070:2002 
- topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-73/M69355, PN-67/M-
69356. 
Wszystkie użyte materiały muszą posiadać atesty i certyfikaty, powinny trwałe ocechowanie. Materiały nie 
odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. Każdy rodzaj robót 
w którym znajdują się nie dopuszczone do stosowania materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, 
licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
3. SPRZĘT 
3.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”. Wykonawca jest 
zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Jakikolwiek sprzęt, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 
zachowania warunków umowy, lub grożące zdrowiu zostaną przez Inspektora Nadzoru, zdyskwalifikowane i 
nie dopuszczone do robót. 
4. TRANSPORT 
4.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
4.2. Wymagania szczegółowe 
Z wytwórni na budowę przewozi się elementy konstrukcyjne samochodami. Załadowanie konstrukcji 
powinno nastąpić dopiero po całkowitym wyschnięciu warstwy gruntującej. Elementy wiotkie powinny być 
usztywnione na czas ładowania i przewozu. Drobne elementy jak nity, śruby, itp. Powinny być 
zabezpieczone przed zagubieniem. Ładowanie i wyładowanie odbywa się za pomocą urządzeń 
mechanicznych. Dla zabezpieczenia konstrukcji przed uszkodzeniami w czasie załadunku i wyładunku 
należy: 
- tak wybrać przynajmniej dwa punkty podwieszenia aby element nie mógł doznać trwałych odkształceń 
pod działaniem ciężaru własnego, 
- podłożyć podkładki z drewna, metalu lub szmat w miejscach zetknięcia się uchwytów linowych z ostrymi 
krawędziami elementów, 
- przymocować do końców elementu konopne liny odciągowe, kierowane przez wyładowujących; 
zabezpiecza to elementy przed zderzeniami z sąsiadującymi budowlami lub dźwigami. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
5.2. Wymagania szczegółowe 
Przygotowanie stali – należy sprawdzić jej zgodność z odpowiednimi normami, poddać zewnętrznej 
kontroli, zwracając szczególną uwagę na rysy i pęknięcia. Stal stosowana na konstrukcje powinna 
odpowiadać wymaganiom podanym w dokumentacji technicznej. Wyroby pokrzywione i pogięte w czasie 
transportu należy przed zmagazynowaniem prostować na zimno bądź na gorąco. Podstawowe elementy 
prostuje się na zimno. Podgrzewać należy obszar 1,5-2 razy większy od odkształconego. 
Obróbka. 
Na obróbkę materiału składają się czynności: 
- cięcie, 
- wykonanie otworów na śruby, 
- ukosowanie elementów spawanych łączonych na spoiny czołowe 
- gięcie elementów, 
- pasowanie elementów. 
Cięcie elementów i sposób obrobienia brzegów powinien być wykonany z zachowaniem wymagań normy 
PN-89/S-10050. Przed przystąpieniem do składania elementów Inspektor Nadzoru przeprowadza odbiór 
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elementów w zakresie oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegających brzegów styków z 
zachowaniem wymagań normy PN-89/S-10050, PN-87/M04251, PN-EN ISO913:2002. 
Malowanie. 
Przed zagruntowaniem należy sprawdzić zgodność kształtu i wymiarów konstrukcji z rysunkami w 
dokumentacji technicznej oraz wygląd zewnętrzny. Powierzchnie przeznaczone do malowania powinny być 
suche. Temperatura w czasie gruntowania nie może być niższa niż +5ºC . 
Montaż konstrukcji stalowej 
Czasie spawania wilgotność względna powietrza nie może być większa niż80%, a temperatura nie niższa niż 
+5° C. W czasie opadów atmosferycznych , mgły, mżawki miejsce spawania i stanowiska spawaczy należy 
osłonić. Powierzchnie łączonych elementów powinny być wolne od zgorzelin, rdzy, farby, tłuszczu i innych 
zanieczyszczeń na szerokości nie mniejszej niż 15 cm. Spoiny powinny posiadać klasę zgodną z 
dokumentacja projektową. Spoiny czołowe powinny być podspawane lub wykonane taka technologią, aby 
grań była jednolita i gładka. Spoiny po wykonaniu powinny być obrobione mechanicznie. 
Dopuszczalna wadliwość spoiny czołowej wg normy PN-EN 970:1999 
- dla złączy specjalnej jakości – klasa wadliwości W1, 
- dla złączy normalnej jakości – klasa wadliwości W2 
Spoiny czołowe powinny posiadać klasę wadliwości złącza R1, a spoiny normalnej jakości powinny 
odpowiadać wadliwości złącza R2 wg PN-EN 1435:2001. Spoiny pachwinowe powinny odpowiadać klasie 
wadliwości W2 wg PN-EN 970:1999. Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegają badaniu, ocenie jakości i 
odbiorowi zgodnie z PN-89/S-10050. Przed przystąpieniem do montażu elementów konstrukcji, 
Wykonawca montażu powinien zapoznać się z protokołem odbioru elementów konstrukcji przewidzianych 
do wbudowania. Do montażu elementów konstrukcji stalowej stosuje się rusztowania stalowe wg PN-M-
48090:1996 i PN-9/S-10050. Wykonane rusztowania montażowe powinny zapewniać prawidłowy dostęp do 
każdego miejsca robót przewidzianego w dokumentacji projektowej. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Wymagania ogólne 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne. 
Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założona jakość 
robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca dostarczy 
Inspektorowi Nadzoru kopie Aprobat, świadectw, certyfikatów na zastosowane materiały. W przypadku 
stosowania materiałów budzących wątpliwości, złej jakości wykonawstwa, Inspektor Nadzoru, wstrzyma 
roboty i zobowiąże Wykonawcę do usunięcia wad, zastosowania odpowiedniej jakości materiałów. 
6.2. Kontrola połączeń spawanych 
Kontrola połączeń odbywa się w następujących etapach: 
- kontrola wstępna, 
- kontrola podczas spawania, 
- kontrola wykonanych połączeń. 
Oględziny i badania zewnętrzne spoiny mające na celu stwierdzenie błędów widocznych na zewnątrz, 
- badania wnętrza spoiny bez jej zniszczenia, 
- badania spoiny z całkowitym lub częściowym jej zniszczeniem. 
Jeśli zostaną wykryte wady spoin występujące na dużej powierzchni, to spoiny wadliwie wykonane musza 
być wycięte i ponownie założone. 
6.3. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i 
częstością zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru, Kontroli podlega pełny zakres robót, oraz asortyment 
stosowanych materiałów. Kontrola obejmuje: 
- zgodność wykonanych robót z dokumentacja projektową, 
- sprawdzenie materiałów i porównanie ich cech na zgodność z dokumentami 
dostarczonymi przez wytwórcę (certyfikaty lub deklaracje zgodności) oraz przez oględziny zewnętrzne na 
budowie. 
- roboty montażowe 
- kontrola zachowania warunków bhp. 
6.4. Certyfikaty i deklaracje 
Inżynier może dopuścić do użycia materiały, które posiadają: 
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- Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych. 
- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
• Polską Normą 
• Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 
objęte certyfikacją. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Zasady ogólne 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1 tona wykonanej konstrukcji 
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w 
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru, i sprawdzonych w naturze. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Wymagania ogólne 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
8.2. Odbiór robót 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania omówione w pkt 6 dały pozytywne wyniki. Gotowość robót do odbioru zgłasza 
Wykonawca. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru,. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona 
przez zamawiającego w obecności Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierające roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
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 dokumenty wskazane przez zamawiającego, min: deklaracje zgodności lub 
certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z projektem i SST, instrukcje użytkowania i 
regulacji okien, oraz instrukcje użytkowania wszystkich innych elementów ślusarki wymienionych w 
projekcie technicznym. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 
uzupełniających wyznaczy komisja. 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. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Wymagania ogólne 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
9.2. Płaci się za wykonaną i odebraną ilość 1 tony lub 1 kg według ceny jednostkowej, która obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- montaż konstrukcji bez względu na sposób łączenia 
- montaż konstrukcji na budowie 
- oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów, 
- likwidacja stanowiska roboczego. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
• PN-EN 10020:2000 Definicje i klasyfikacja gatunków stali 
• PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole główne, 
• PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. Systemy cyfrowe, 
• PN-EN 10021: 1997 Ogólne techniczne warunki dostawy stali i wyrobów stalowych, 
• PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia, 

 PN-EN 10204+AK:1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli, 
• PN-90/H-01103 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne. 
• PN-87/H-01104 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie. 
• PN-88/H-01105 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
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• PN-H-93419:1997 Dwuteowniki stalowe równoległościenne IPE walcowane na gorąco. Wymiary. 
• PN-H-93452:1997 Dwuteowniki stalowe szerokostopowe walcowane na gorąco. Wymiary. 
• PN-H-93400:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorąco. Wymiary. 
• PN-EN10279:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorąco. Tolerancja kształtu, wymiarów i masy. 
• PN-EN 10056-1:2000 Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali konstrukcyjnej. Wymiary. 
• PN-EN 10056-2:1998 Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali konstrukcyjnej. Tolerancja 
kształtu i wymiarów. 
• PN-ISO 1891:1999 Śruby, wkręty, nakrętki i akcesoria. Terminologia. 
• PN-ISO 8992:1996 Części złączne. Ogólne wymagania dla śrub dwustronnych i nakrętek. 
• PN-82/M-82054.20 Śruby, wkręty i nakrętki. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
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SST 13 
Powłoka dachowa syntetyczna 
CPV 45261210-9 
(Wykonywanie pokryć dachowych) 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z montażem powłoki dachowej syntetycznej 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stanowi część dokumentacji przetargowej i należy je stosować w zlecaniu i 
wykonaniu robót polegających na „Budowy sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym i szatni w 
technologii konstrukcji stalowej łukowej, półbeczka ze ścianami z płyty warstwowej i dachem z podwójnej 
membrany wraz z wewnętrznymi i zewnętrznymi instalacjami: wod-kan., c.o., elektryczną oraz rozbiórką 
budynku gospodarczego w Lipowej” 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy ST, obejmują: 
- dostawę i montaż powłoki dachowej syntetycznej 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”. Wykonawca 
robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, 
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST- 
00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
2.2. Rodzaje materiałów 
Przekrycie konstrukcji stanowi dwuwarstwowa, syntetyczna powłoka, wypełniona wewnątrz sprężonym 
Powietrzem w kolorze ciemny brąz. 
Kolorystyka 
-ściany szczytowe: płyta warstwowa gr. 10 i 15cm - kolor jasny brązowy 
-rozsuwany bok: płyta warstwowa gr. 10cm - kolor jasny brązowy 
Powłoka translucentna musi posiadać cechy 
-gramatura 650gr/m2 
-system low-wick 
-odporność na zerwanie osnowa/wątek 2800/2700 N/50mm 
-odporność na rozdarcie osnowa/wątek 300/270 N 
-zwiększona przepuszczalność światła przy jednoczesnym zachowaniu wszystkich parametrów 
mechanicznych 
-kartę techniczną powłoki potwierdzoną przez jej producenta 
-autoryzację wystawioną na oferenta przez producenta powłoki na realizowaną inwestycję 
-atest PZH 
-Klasyfikację w zakresie reakcji na ogień jako wyrobu niezapalnego, nie kapiącego i nieopadającego pod 
wpływem ognia oraz nie rozprzestrzeniającego ogień 
Powłoka transparentna musi posiadać cechy 
-gramatura 550gr/m2 
-odporność na zerwanie osnowa/wątek 900/900 N/50mm 
-odporność na rozdarcie osnowa/wątek 200/200 N 
-kartę techniczną powłoki potwierdzoną przez jej producenta 
-autoryzację wystawioną na oferenta przez producenta powłoki na realizowaną inwestycję 
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-atest PZH 
-Klasyfikację w zakresie reakcji na ogień jako wyrobu niezapalnego, nie kapiącego i nieopadającego pod 
wpływem ognia oraz nie rozprzestrzeniającego ogień 
Bok rozsuwany 
System nadmuchu powłok: 
utrzymuje ciśnienie powietrza pomiędzy powłokami tworząc poduszkę powietrzną. Wentylator kanałowy, 
regulator obrotów wentylatora, system kanałów i przepustów regulują równomierny przepływ powietrza 
pomiędzy powłokami 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
3.2. Sprzęt do wykonania montażu 
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego zgodnego z wytycznymi 
producenta oraz aprobatami technicznymi. 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
4.2. Transport sprzętu i materiałów 
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu spełniającymi wymagania ruchu drogowego. 
Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem i 
przesuwaniem. 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
Ogólne zasady wykonania robót zgodnie z instrukcją producenta. 
5.3 Montaż urządzeń 
Sposób montażu ściśle według instrukcji producenta urządzeń. 
6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT 
9.1. Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności 
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
9.2. Podstawa płatności 
Podstawą płatności za wykonanie tych robót jest przyjęcie ich przez Inspektora. 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Aprobaty techniczne materiałów i urządzeń, instrukcje producenta. 
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SST 14 
INSTALACJE ELEKTRYCZNE 
CPV 45310000-3 
(Roboty instalacyjne elektryczne) 
 
1. INFORMACJE OGÓLNE 
1.1. Przedmiot opracowania i zakres robót budowlanych 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
polegających na wykonaniu instalacji elektrycznej, projektowanych kortów tenisowych w projektowanej 
hali namiotowej. Szczegółowy zakres robót określono w opisie technicznym i w przedmiarze robót. 
1.2. Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót polegających na „Budowy sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym i szatni w technologii 
konstrukcji stalowej łukowej, półbeczka ze ścianami z płyty warstwowej i dachem z podwójnej membrany 
wraz z wewnętrznymi i zewnętrznymi instalacjami: wod-kan., c.o., elektryczną oraz rozbiórką budynku 
gospodarczego w Lipowej” 
1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących 
- utrzymanie w porządku stanowiska roboczego 
- czynności związane z likwidacją stanowiska roboczego 
- transport materiałów i sprzętu pomocniczego, niezbędnych do wykonania robót 
- obsługiwanie sprzętu budowlanego 
- sprawdzanie prawidłowości wykonania robót 
- usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzeń powstałych w trakcie wykonywanych robót, a 
zawinionych przez bezpośrednich wykonawców 
- oczyszczenie naprawionych, uzupełnionych lub wymienionych elementów 
- wykonanie niezbędnych zabezpieczeń bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie znaków 
informacyjno- ostrzegawczych wokół strefy zagrożenia 
- zabezpieczenie przed zniszczeniem urządzeń istniejących 
- zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie wykonywania robót istniejących urządzeń w ziemi 
- wygrodzenie i skuteczne zabezpieczenie terenu budowy i terenu na którym może wystąpić zagrożenie dla 
osób postronnych 
1.4. Organizacja robót budowlanych. 
Zamawiający określi zasady wejścia pracowników i wjazd pojazdów, sprzętu Wykonawcy na teren budowy. 
Roboty należy prowadzić w sposób zorganizowany, bez powodowania kolizji i przestojów, pod nadzorem 
osób uprawnionych i zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Wykonawca zobowiązany jest znać 
wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek 
sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia robót. Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i 
odbioru robót oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią załącznik do umowy, a 
wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte 
były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów 
obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w warunkach umowy. Wykonawca nie może 
wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji stanowiącej opis przedmiotu zamówienia, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową 
stanowiącą opis przedmiotu zamówienia i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 
przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z 
dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót i mają wpływ na 
niezadowalającą jakość robót budowlanych, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy 
zdemontowane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
1.6. Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 
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Wykonawca powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za 
ochronę instalacji, urządzeń itp. zlokalizowanych w miejscu prowadzenia robót budowlanych. Wykonawca 
zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w/w instalacji, urządzeń itp. w czasie 
trwania robót budowlanych. O fakcie przypadkowego uszkodzenia, Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
zamawiającego oraz właściciela instalacji i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi 
współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działanie uszkodzenia. Wykonawca zobowiązany jest do 
powiadamiania zamawiającego i użytkowników sieci o utrudnieniach związanych z prowadzonymi pracami i 
o ewentualnych przerwach w dostawie mediów. Ciągi komunikacyjne ogólnodostępne powinny być 
utrzymywane we właściwym stanie technicznym, nie wolno na nich, poza miejscami wyznaczonymi, 
uzgodnionymi z Zamawiającym, składować materiałów ani sprzętu. 
1.7. Ochrona środowiska. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót budowlanych przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na minimalizację hałasu i 
zanieczyszczenia gruntu. 
1.8. Warunki bezpieczeństwa pracy. 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót oraz za wszelkie 
materiały i urządzenia używane do robót, od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. Wykonawca 
będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, 
wymagany odpowiednimi przepisami. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo 
przez personel wykonawcy. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
1.9. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy. 
Usytuowanie zaplecza budowy zostanie uzgodnione z Zamawiającym. 
1.10. Określenia podstawowe 
Określenia używane w niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych są zgodne 
z odpowiednimi określeniami w PN i innych obowiązujących przepisach. 
 
2. MATERIAŁY 
Wszystkie materiały i urządzenia użyte do wykonania robót budowlanych powinny spełniać wymagania 
odpowiednich norm lub posiadać aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, świadectwa dopuszczenia do 
stosowania, deklaracje zgodności wymagane lub dobrowolnie stosowane przez producentów. W Polsce 
wyroby budowlane mogą być dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie w 
systemie: 
· europejskim, oznaczone znakiem CE lub dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi 
regułami sztuki budowlanej i umieszczone w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów 
mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, 
· krajowym, oznaczone znakiem budowlanym B. 
Znak budowlany jest zastrzeżonym znakiem wskazującym na odpowiedni stopień zaufania do wyrobu 
budowlanego, który jest zgodny z Polską Normą wyrobu albo aprobatą techniczną. Aprobata techniczna jest 
pozytywną oceną techniczną przydatności do stosowania wyrobu budowlanego, uzależniona od spełnienia 
wymagań podstawowych przez obiekty budowlane, w których wyrób jest stosowany. Deklaracja zgodności 
jest oświadczeniem producenta stwierdzającym, na jego wyłączną odpowiedzialność że, w przypadku 
krajowej deklaracji, wyrób budowlany jest zgodny z Polską Normą wyrobu, a w przypadku deklaracji 
europejskiej, jest zgodny z wymaganiami Unii Europejskiej albo aprobatą techniczną. Ustawa o wyrobach 
budowlanych określa metody jakimi dokonuje się oceny zgodności, jak udziela się aprobat technicznych, 
kiedy dopuszcza się do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym wyroby budowlane 
wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej. Wykonawca jest zobowiązany na każde żądanie 
Zamawiającego przedstawić dokumenty świadczące, że wbudowane materiały są dopuszczone do 
stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane. 
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3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy lub powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. Sprzęt będący własnością 
Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy, 
zgodny z polskimi normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania, powinien 
spełniać wymagania bhp oraz posiadać instrukcję obsługi. Osoby obsługujące sprzęt powinny być 
odpowiednio przeszkolone. Sprzęt powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za bhp na budowie. 
Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 
4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną negatywnie 
na stan i jakość transportowanych materiałów. Nie wymaga się szczególnych środków transportu. Materiały 
zaleca się przewozić w oryginalnych opakowaniach producenta i chronić przed uszkodzeniami 
mechanicznymi, zanieczyszczeniem i zawilgoceniem. Należy zwrócić szczególną uwagę na uszkodzenia 
izolacji kabli i przewodów. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji harmonogram robót uwzględniający warunki, w 
jakich będą one realizowane. Rozpoczęcie robót nastąpić może po stwierdzeniu przez kierownika budowy, 
że spełnione są warunki BHP do prowadzenia robót oraz spełnione są wymagane formalności. Odstępstwa 
od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-
budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów o zbliżonych charakterystykach i trwałości. 
Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia 
wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zmiany materiałów i elementów 
określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości 
eksploatacyjnej. 
5.2. Wykopy pod kable 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, Wykonawca ma obowiązek oceny warunków 
gruntowych. Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od głębokości 
wykopu, ukształtowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane zaleca się 
wykonywanie wykopów wąsko przestrzennych ręcznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem 
powinno odpowiadać wymaganiom BN-83/8836-02. Wykop wykonany powinien być bez naruszenia 
naturalnej struktury jego dna i zgodnie z PN-68/B-06050. Wykop rowu pod kabel powinien być zgodny z 
dokumentacją projektową. Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowu 
powinny być wykonane w sposób zapewniający ich stateczność. W celu zabezpieczenia wykopu przed 
zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, należy powierzchnię terenu wyprofilować ze spadkiem 
umożliwiającym łatwy odpływ wody poza teren przylegający do wykopu. Zasypanie fundamentu lub kabla 
należy dokonać gruntem z wykopu, bez zanieczyszczeń (np. darniny, korzeni, odpadków). Zasypanie należy 
wykonać warstwami grubości od 15 do 20 cm i zagęszczać ubijakami ręcznymi lub zagęszczarką wibracyjną. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien wynosić 0,95 według BN-77/8931-12. Zagęszczenie należy 
wykonywać w taki sposób aby nie spowodować uszkodzeń fundamentu lub kabla. Nadmiar gruntu z 
wykopu, pozostający po zasypaniu fundamentu lub kabla, należy rozplantować w pobliżu lub odwieźć w 
inne miejsce. 
5.5. Układanie kabli 
Kable powinny być układane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, skręcanie, rozciąganie 
itp. Temperatura otoczenia przy układaniu kabli nie powinna być mniejsza niż 0oC. Kabel można zginać 
jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia powinien być możliwie duży, jednak nie 
mniejszy niż 10-krotna zewnętrzna jego średnica. Na kable należy ułożyć na głębokości 0,7m poniżej 
istniejącego (projektowanego) poziomu terenu. Kable należy ułożyć na dnie wykopu na warstwie piasku o 
grubości, co najmniej 10cm. Ułożone kable należy przysypać 10cm warstwą piasku oraz warstwą rodzimego 
gruntu o grubości, co najmniej 15cm, a następnie przykryć folią z tworzywa sztucznego o trwałym 
niebieskim kolorze. Folia powinna mieć grubość, co najmniej 0,5mm. Odległość pionowa folii od kabla 
powinna wynosić co najmniej 25cm. Kable winny być ułożone w wykopie linią falistą z zapasem 
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wynoszącym około 1¸3% długości wykopu, wystarczającym do skompensowania możliwych przesunięć 
gruntu. Kable ułożone w ziemi winny być zaopatrzone na całej długości trasy w trwałe oznaczniki 
rozmieszczone w odstępach nie większych, niż co 10m oraz w miejscach charakterystycznych, np. przy 
skrzyżowaniach z innymi urządzeniami podziemnymi uzbrojenia terenu oraz przy wejściach do przepustów 
rurowych. Na oznacznikach należy umieścić trwałe napisy zawierające, co najmniej: oznaczenie 
użytkownika, oznaczenie kabla wg normy oraz rok ułożenia W miejscach skrzyżowania z innymi 
urządzeniami podziemnymi uzbrojenia terenu, kabel należy chronić przed uszkodzeniem za pomocą 
przepustów rurowych wykonanych z twardego polietylenu PEH np. AROT typu DVR. Długość przepustów 
powinna być tak dobrana, aby zapewniały ochronę w miejscu skrzyżowania oraz wystawały, co najmniej po 
50cm z każdej strony krzyżowanego obiektu. W przypadku zbliżenia lub skrzyżowania z istniejącymi sieciami 
w ziemi, należy zachować wymagane przez N SEP-E-004 odległości poziome i pionowe kabla w stosunku do 
tych urządzeń. Zaleca się przy słupach oświetleniowych, przepustach kablowych; pozostawienie 2-
metrowych zapasów eksploatacyjnych kabla. Po wykonaniu linii kablowej należy pomierzyć rezystancję 
izolacji poszczególnych odcinków tras kablowych. 
5.9. Wykonanie uziemienia 
Uziemienie polega na połączeniu części przewodzących dostępnych z uziomami w sposób powodujący 
samoczynne odłączenie zasilania, w warunkach zakłóceniowych. Należy wykonać uziomy fundamentowe 
dla każdej stopy fundamentowej hali namiotowej i połączyć je w otok. Zaleca się wykonanie dodatkowego 
uziemienia punktu PEN instalacji oświetlenia zewnętrznego przy najdalej położonym słupie wbijając uziom 
pionowy lub układając w jednym rowie z kablami oświetleniowymi, płaskownik FeZn 25x4 mm. Wykonując 
uziom pionowy należy stosować kompletne systemy - grot, pręt złączka skręcana pobijak itp. Ewentualne 
łączenie odcinków uziomu należy wykonywać przez spawanie, połączenia spawane chronić przed korozją. 
Uziom poziomy w ziemi nie powinien być układany płycej niż 0,6 m i powinien być zasypany gruntem bez 
kamieni, żwiru i gruzu. 
5.10. Rozprowadzenie przewodów 
Instalacje wewnątrz hali namiotowej należy wykonać przewodami ułożonymi w rurkach PCV montowanych 
do konstrukcji hali. Przewody układać z PN; trwale przymocowując rurki używając uchwytów mocujących z 
tworzywa sztucznego. Należy zwrócić szczególna uwagę na stan izolacji układanego i przymocowanego do 
ściany przewodu. Wszelkie połączenia wykonać w puszkach instalacyjnych z tworzywa sztucznego. 
Przewody łączyć przy pomocy szybkozłaczek lub złączek skręcanych śrubą. 
5.11. Montaż opraw oświetleniowych 
Oprawy oświetleniowe należy montować ściśle według instrukcji dostarczonych przez producenta. 
Stosować źródła światła o barwie światła podanej w dokumentacji projektowej. 
5.12. Montaż osprzętu elektrycznego i teletechnicznego 
Osprzęt elektryczny należy montować ściśle według instrukcji dostarczonych przez producenta. 
5.8. Montaż rozdzielnic 
Montaż rozdzielnic należy wykonać według instrukcji montażu dostarczonej przez producenta szafy. 
Instrukcja powinna zawierać wskazówki dotyczące montażu i kolejności wykonywanych robót. 
5.9. Pomiary i uruchomienie instalacji 
Należy wykonać pomiary rezystancji izolacji wszystkich ułożonych przewodów oraz wykonać badanie 
rozdzielni elektrycznych. Po uzyskaniu pozytywnych wyników pomiarów izolacji należy załączyć napięcie do 
nowo powstałej instalacji. Dokonać pomiarów ochrony przeciwporażeniowej – pętli zwarcia oraz zbadać 
zabudowane wyłączniki różnicowoprądowe. Po wyświeceniu się przez min 24h lamp w zamontowanych 
oprawach należy wykonać pomiary natężenia oświetlenia. Pomiary natężenia należy wykonać bez udziału 
światła dziennego. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT i MATERIAŁÓW 
Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta. 
Przy odbiorze materiałów należy sprawdzić zgodność ich z zamówieniem i dokumentacja projektową. 
Należy zwrócić szczególna uwagę na stan izolacji kabli. Kontrola jakości powinna być przeprowadzona w 
czasie wszystkich faz robót. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie 
wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostały spełnione, 
należy dana fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek ponownie 
przeprowadzić badania. Po zakończeniu prac montażowych i po spełnieniu wszystkich wymaganych 
warunków Wykonawca uruchamia instalację oraz wykonuje próby, pomiary i prace wykończeniowe. 
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Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić próby i sporządzić z nich protokóły, zgodnie z polskimi 
normami i innymi przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Protokoły należy sporządzać zgodnie z 
przyjętymi wzorami. Prace pomiarowo-kontrolne mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające aktualne 
świadectwa kwalifikacyjne. Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich 
punktach specyfikacji technicznej zostaną przez Zamawiającego odrzucone. Wszystkie elementy robót, 
które wykazują odstępstwa od postanowień specyfikacji technicznej zostaną rozebrane i ponownie 
wykonane na koszt Wykonawcy. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową dla linii kablowej, przewodów elektrycznych i uziemiających jest metr, a dla opraw 
oświetleniowych, słupów oświetleniowych, rozdzielni i osprzętu elektrycznego jest sztuka. Obmiar robót 
polega na określeniu faktycznego zakresu wykonanych robót oraz policzeniu ilości rzeczywiście zużytych 
materiałów. Obmiar robót dotyczy robót ujętych w umowie. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiorowi podlegają wszystkie operacje związane z zabudową kabli, urządzeń i osprzętu. Odbioru robót 
zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych dokonuje przedstawiciel Zamawiającego, na 
podstawie zgłoszenia Wykonawcy. Odbiór instalacji elektrycznej powinien odbywać się komisyjnie i być 
zakończony protokołem odbioru. 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
- zabudowa przepustów i ich uszczelnień przed zasypaniem, 
- ułożenie kabli w ziemi przed ich zasypaniem, 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu ma być dokonany przedstawiciela Zamawiającego w czasie 
umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu prac. 
8.2. Odbiór końcowy. 
Odbioru końcowego dokonuje się komisyjnie, z udziałem przedstawicieli Zlecającego i Wykonawcy. 
Do zgłoszenia odbioru końcowego należy dołączyć: 
- protokoły odbiorów częściowych 
- świadectwa jakości użytych materiałów 
- dokumentację powykonawczą, z naniesionymi zmianami w czasie budowy 
- protokoły z badań i pomiarów 
- instrukcje obsługi i konserwacji urządzeń 
Przy odbiorze końcowym należy w szczególności skontrolować: 
- użycie właściwych materiałów i elementów urządzenia, 
- prawidłowość wykonanych połączeń, 
- poprawność wykonanych pomiarów i prób 
- zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, jeżeli 
wszystkie pomiary, badania i kontrole dały wyniki pozytywne. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Podstawę płatności stanowi ważny protokół odbioru i obmiar robót, zgodnie z zawartą umową. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
Podstawą do wykonania robót budowlanych jest dokumentacja techniczna, przedmiar robót, kosztorys 
ofertowy umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą oraz następujące normy, rozporządzenia 
i ustawy: 
1. PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji wsporczych 
2. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badań przy odbiorze 
3. PN-88/B-06250 Beton zwykły 
4. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
5. PN-85/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia 
6. PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie 
7. PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
8. PN-80/C-89205 Rury z nieplastykowanego polichlorku winylu 
9. PN-76/E-05125 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.” 
10. PN-IEC 60364 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”. Zeszyty : 
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11. PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewnione przez obudowy - kody IP. 
12. PN-EN 60364 Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia. 
13. PN-EN 60947 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa. 
14. PN-EN 60269 Bezpieczniki topikowe niskonapięciowe. 
15. PN-EN 60439 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. 
16. PN-EN 60865 Obliczanie skutków prądów zwarciowych. 
17. PN-EN 60909 Prądy zwarciowe w sieciach trójfazowych prądu przemiennego. 
18. PN-EN 60947 Aparatura rozdzielcza sterownicza niskonapięciowa. 
19. PN-EN 61140 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Wspólne aspekty instalacji i urządzeń. 
20. PN-E-04700 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne 
przeprowadzania po montażowych badań odbiorczych. 
21. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 
22. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 
23. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
24. Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji. 
25. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. 
26. Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993r. o badaniach i certyfikacji 
27. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
28. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobów 
budowlanych wprowadzonych do obrotu 
29. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie sposobu prowadzenia 
Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych 
30. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 
31. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu nadawania i 
wykorzystywania znaku zgodności z Polską Normą. 
32. Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych - Dz. U. nr 80, poz. 912 z dnia 8 października 1999 
roku. 
33. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją 
urządzeń, instalacji i sieci - Dz. U. 2005 nr 141 poz. 1189. Brak wyszczególnienia w niniejszej specyfikacji 
któregoś z obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia wykonawcy od jego stosowania 
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SST 15 
INSTALACJE SANITARNE 
CPV 45300000-0, CPV 45333000-0 
 
1. INFORMACJE OGÓLNE 
1.1. Przedmiot opracowania i zakres robót budowlanych 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
ogrzewania zadaszenia namiotowego kortów tenisowych. Szczegółowy zakres robót określono w opisie 
technicznym i w przedmiarze robót. 
1.2. Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót polegających na „Budowy sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym i szatni w technologii 
konstrukcji stalowej łukowej, półbeczka ze ścianami z płyty warstwowej i dachem z podwójnej membrany 
wraz z wewnętrznymi i zewnętrznymi instalacjami: wod-kan., c.o., elektryczną oraz rozbiórką budynku 
gospodarczego w Lipowej” 
1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących 
- utrzymanie w porządku stanowiska roboczego 
- czynności związane z likwidacją stanowiska roboczego 
- transport materiałów i sprzętu pomocniczego, niezbędnych do wykonania robót 
- obsługiwanie sprzętu budowlanego 
- sprawdzanie prawidłowości wykonania robót 
- usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzeń powstałych w trakcie wykonywanych robót, a 
zawinionych przez bezpośrednich wykonawców 
- oczyszczenie naprawionych, uzupełnionych lub wymienionych elementów 
- wykonanie niezbędnych zabezpieczeń bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie znaków 
informacyjno- ostrzegawczych wokół strefy zagrożenia 
- zabezpieczenie przed zniszczeniem urządzeń istniejących 
- zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie wykonywania robót istniejących urządzeń w ziemi 
- wygrodzenie i skuteczne zabezpieczenie terenu budowy i terenu na którym może wystąpić zagrożenie dla 
osób postronnych 
1.4. Organizacja robót budowlanych. 
Zamawiający określi zasady wejścia pracowników i wjazd pojazdów, sprzętu Wykonawcy na teren budowy. 
Roboty należy prowadzić w sposób zorganizowany, bez powodowania kolizji i przestojów, pod nadzorem 
osób uprawnionych i zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Wykonawca zobowiązany jest znać 
wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek 
sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia robót. Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i 
odbioru robót oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią załącznik do umowy, a 
wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte 
były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów 
obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w warunkach umowy. Wykonawca nie może 
wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji stanowiącej opis przedmiotu zamówienia, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową 
stanowiącą opis przedmiotu zamówienia i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 
przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z 
dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót i mają wpływ na 
niezadowalającą jakość robót budowlanych, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy 
zdemontowane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
1.6. Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 
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Wykonawca powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za 
ochronę instalacji, urządzeń itp. zlokalizowanych w miejscu prowadzenia robót budowlanych. Wykonawca 
zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w/w instalacji, urządzeń itp. w czasie 
trwania robót budowlanych. O fakcie przypadkowego uszkodzenia, Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
zamawiającego oraz właściciela instalacji i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi 
współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działanie uszkodzenia. Wykonawca zobowiązany jest do 
powiadamiania zamawiającego i użytkowników sieci o utrudnieniach związanych z prowadzonymi pracami i 
o ewentualnych przerwach w dostawie mediów. Ciągi komunikacyjne ogólnodostępne powinny być 
utrzymywane we właściwym stanie technicznym, nie wolno na nich, poza miejscami wyznaczonymi, 
uzgodnionymi z Zamawiającym, składować materiałów ani sprzętu. 
1.7. Ochrona środowiska. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót budowlanych przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na minimalizację hałasu i 
zanieczyszczenia gruntu. 
1.8. Warunki bezpieczeństwa pracy. 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót oraz za wszelkie 
materiały i urządzenia używane do robót, od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. Wykonawca 
będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, 
wymagany odpowiednimi przepisami. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo 
przez personel wykonawcy. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
1.9. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy. 
Usytuowanie zaplecza budowy zostanie uzgodnione z Zamawiającym. 
1.10. Określenia podstawowe 
Określenia używane w niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych są zgodne 
z odpowiednimi określeniami w PN i innych obowiązujących przepisach. 
 
2. MATERIAŁY 
Wszystkie materiały i urządzenia użyte do wykonania robót budowlanych powinny spełniać wymagania 
odpowiednich norm lub posiadać aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, świadectwa dopuszczenia do 
stosowania, deklaracje zgodności wymagane lub dobrowolnie stosowane przez producentów. W Polsce 
wyroby budowlane mogą być dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie w 
systemie: 
· europejskim, oznaczone znakiem CE lub dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi 
regułami sztuki budowlanej i umieszczone w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów 
mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, 
· krajowym, oznaczone znakiem budowlanym B. 
Znak budowlany jest zastrzeżonym znakiem wskazującym na odpowiedni stopień zaufania do wyrobu 
budowlanego, który jest zgodny z Polską Normą wyrobu albo aprobatą techniczną. Aprobata techniczna jest 
pozytywną oceną techniczną przydatności do stosowania wyrobu budowlanego, uzależniona od spełnienia 
wymagań podstawowych przez obiekty budowlane, w których wyrób jest stosowany. Deklaracja zgodności 
jest oświadczeniem producenta stwierdzającym, na jego wyłączną odpowiedzialność że, w przypadku 
krajowej deklaracji, wyrób budowlany jest zgodny z Polską Normą wyrobu, a w przypadku deklaracji 
europejskiej, jest zgodny z wymaganiami Unii Europejskiej albo aprobatą techniczną. Ustawa o wyrobach 
budowlanych określa metody jakimi dokonuje się oceny zgodności, jak udziela się aprobat technicznych, 
kiedy dopuszcza się do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym wyroby budowlane 
wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej. Wykonawca jest zobowiązany na każde żądanie 
Zamawiającego przedstawić dokumenty świadczące, że wbudowane materiały są dopuszczone do 
stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane. 
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3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy lub powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. Sprzęt będący własnością 
Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy, 
zgodny z polskimi normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania, powinien 
spełniać wymagania bhp oraz posiadać instrukcję obsługi. Osoby obsługujące sprzęt powinny być 
odpowiednio przeszkolone. Sprzęt powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za bhp na budowie. 
Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 
4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną negatywnie 
na stan i jakość transportowanych materiałów. Nie wymaga się szczególnych środków transportu. Materiały 
zaleca się przewozić w oryginalnych opakowaniach producenta i chronić przed uszkodzeniami 
mechanicznymi, zanieczyszczeniem i zawilgoceniem. Należy zwrócić szczególną uwagę na uszkodzenia 
izolacji kabli i przewodów. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonywania robót Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji harmonogram 
robót uwzględniający warunki, w jakich będą one realizowane. Rozpoczęcie robót nastąpić może po 
stwierdzeniu przez kierownika budowy, że spełnione są warunki BHP do prowadzenia robót oraz spełnione 
są wymagane formalności. Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do 
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów o 
zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji 
technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli 
dotyczą zmiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą 
powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT i MATERIAŁÓW 
Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta. 
Przy odbiorze materiałów należy sprawdzić zgodność ich z zamówieniem i dokumentacja projektową. 
Kontrola jakości powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót. Wyniki przeprowadzonych 
badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli 
którekolwiek z wymagań nie zostały spełnione, należy dana fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami 
normy i po dokonaniu poprawek ponownie przeprowadzić badania. Po zakończeniu prac montażowych i po 
spełnieniu wszystkich wymaganych warunków Wykonawca uruchamia instalację oraz wykonuje próby, 
pomiary i prace wykończeniowe. Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić próby i sporządzić z nich 
protokoły, zgodnie z polskimi normami i innymi przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Protokoły 
należy sporządzać zgodnie z przyjętymi wzorami. Prace pomiarowo-kontrolne mogą wykonywać wyłącznie 
osoby posiadające aktualne świadectwa kwalifikacyjne. Wszystkie materiały nie spełniające wymagań 
ustalonych w odpowiednich punktach specyfikacji technicznej zostaną przez Zamawiającego odrzucone. 
Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień specyfikacji technicznej zostaną 
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową dla rurociągów jest metr, a dla armatury jest sztuka. Obmiar robót polega na 
określeniu faktycznego zakresu wykonanych robót oraz policzeniu ilości rzeczywiście zużytych materiałów. 
Obmiar robót dotyczy robót ujętych w umowie. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiorowi podlegają wszystkie operacje związane z zabudową rurociągów i armatury. Odbioru robót 
zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych dokonuje przedstawiciel Zamawiającego, na 
podstawie zgłoszenia Wykonawcy. Odbiór instalacji elektrycznej powinien odbywać się komisyjnie i być 
zakończony protokołem odbioru. 
8.3. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 
podlegają: 
- ułożenie rurociągów w ziemi przed ich zasypaniem, 
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Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu ma być dokonany przedstawiciela Zamawiającego w czasie 
umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu prac. 
8.4. Odbiór końcowy. 
Odbioru końcowego dokonuje się komisyjnie, z udziałem przedstawicieli Zlecającego i Wykonawcy. Do 
zgłoszenia odbioru końcowego należy dołączyć: 
- protokoły odbiorów częściowych 
- świadectwa jakości użytych materiałów 
- dokumentację powykonawczą, z naniesionymi zmianami w czasie budowy 
- protokoły z badań i pomiarów 
- instrukcje obsługi i konserwacji urządzeń 
Przy odbiorze końcowym należy w szczególności skontrolować: 
- użycie właściwych materiałów i elementów urządzenia, 
- prawidłowość wykonanych połączeń, 
- poprawność wykonanych pomiarów i prób 
- zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, jeżeli 
wszystkie pomiary, badania i kontrole dały wyniki pozytywne. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Podstawę płatności stanowi ważny protokół odbioru i obmiar robót, zgodnie z zawartą umową. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
· Polskie Normy 
PN-B-02873:1996 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia 
po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych. 
· Inne dokumenty 
Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 – Prawo budowlane 
Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 – Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
Wymagania Odbioru i Eksploatacji – opracowane przez COBO – PROFIL Sp. z o.o. Warszawa. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe – opracowane przez COBRTI INSTAL – wydawnictwo ARKADY -1988 
UWAGA! 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Przywołanie przepisu, który został 
znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowania jego aktualnej treści. 
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SST 15 
PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ 
CPV 45231300-8 
(Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków) 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z budową przyłącza kanalizacji sanitarnej. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu przetargowym i przy realizacji 
umowy na wykonanie robót polegających na „Budowy sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym i 
szatni w technologii konstrukcji stalowej łukowej, półbeczka ze ścianami z płyty warstwowej i dachem z 
podwójnej membrany wraz z wewnętrznymi i zewnętrznymi instalacjami: wod-kan., c.o., elektryczną oraz 
rozbiórką budynku gospodarczego w Lipowej” 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
kanalizacji deszczowej. Projektowany układ kanalizacji deszczowej obejmuje budowę: 
- Kanałów grawitacyjnych z rur PVC łączonych na uszczelki 
- Kanałów ciśnieniowych z rur PE łączonych metodą zgrzewania 
- Przepompowni ścieków 
Zakres robót przy wykonywaniu kanalizacji deszczowej obejmuje: 
- oznakowanie robót, 
- dostawę materiałów, 
- wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiórki istniejących nawierzchni, przekopy próbne oraz 
podwieszenie instalacji obcych, 
- wykonanie wykopu wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnieniem, 
- przygotowanie podłoża i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci, 
- ułożenie przewodów kanalizacyjnych, odgałęzień, studni kanalizacyjnych, wpustów deszczowych 
- wykonanie izolacji studzienek, 
- zasypanie i zagęszczenie wykopu z demontażem umocnień ścian wykopu, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 
- montaż i podłączenie zbiornika bezodpływowego na ścieki 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Kanalizacja sanitarna - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania ścieków 
bytowo-gospodarczych. 
1.4.2. Kanały 
1.4.2.1. Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków. 
1.4.2.2. Kanał sanitarny - kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków sanitarnych. 
1.4.2.3. Odgałęzienie - kanał przeznaczony do połączenia wpustu deszczowego z siecią kanalizacji 
deszczowej. 
1.4.3. Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci 
1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym przeznaczona do 
kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 
1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w 
planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 
1.4.3.3. Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch 
kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 
1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna mająca dodatkowy przewód pionowy 
umożliwiający wytrącenie nadmiaru energii ścieków, spływających z wyżej położonego kanału 
dopływowego do niżej położonego kanału odpływowego. 
1.4.4. Elementy studzienek 
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1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności eksploatacyjnych. 
Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub innego 
elementu przykrycia studzienki a rzędną spocznika. 
1.4.4.2. Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony do zejścia 
obsługi do komory roboczej. 
1.4.4.3. Płyta przykrycia studzienki – płyta żelbetowa przykrywająca komorę roboczą. 
1.4.4.4. Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych 
lub komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 
1.4.4.5. Kineta – koryto przepływowe w dnie studzienki kanalizacyjnej. 
1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a ścianą komory roboczej. 
1.4.5. Elementy odwodnienia wykopu 
1.4.5.1. Dren - sączek podłużny z rurkami na dnie, ułatwiającymi przepływ wody w kierunku studzienki 
zbiorczej. 
1.4.5.2. Geowłóknina (lub włóknina) - materiał wytworzony zwykle metodą zgrzeblania i igłowania z 
nieciągłych, wysoko spolimeryzowanych włókien syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznych: 
polietylenowych, polipropylenowych (m.in. stylon) i poliestrowych (m.in. elana), charakteryzujący się m.in. 
dużą wytrzymałością oraz wodoprzepuszczalnością. 
1.4.6. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w ST - „Wymagania ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST - . 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST - „Wymagania 
ogólne”. Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały zastosowane do budowy sieci kanalizacji 
deszczowej powinny odpowiadać normom krajowym zastąpionym, jeśli to możliwe, przez normy 
europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub 
technicznych aprobat europejskich elementy i materiały powinny odpowiadać wymaganiom odpowiednich 
specyfikacji. 
2.2. Przewody rurowe 
2.2.1. Rury kanalizacyjne PVC 
Rury kanalizacyjne PVC-U o średnicy 160, 110 I 50 mm zgodne z PN-85/C-89205. Są stosowane do budowy 
kanałów i odgałęzień kanalizacji sanitarnej. 
2.2.1. Rury ciśnieniowe PE 
Rury ciśnieniowe z polietylenu (PE) o średnicy 40 mm, wg PN-EN 12201 i ZAT/97-01-001, są stosowane do 
budowy kanałów kanalizacji za przepompownią. 
2.3. Przepompownia ścieków 
Pompownia wyposażona zostanie w jedną pompę typu E/One o wydajności 0,78l/s i wysokości podnoszenia 
hmin =5,0m oraz mocy 800W. 
2.4. Kruszywo na podsypkę 
Podsypka może być wykonana z gruntu piaszczystego lub żwiru. Użyty materiał na podsypkę powinien 
odpowiadać wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111. 
2.11. Składowanie materiałów 
2.11.1. Rury 
Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno- lub wielowarstwowo, 
albo w pozycji stojącej. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed 
gromadzeniem się wód opadowych. W przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę rur należy 
ułożyć na podkładach drewnianych. Podobnie na podkładach drewnianych należy układać wyroby w pozycji 
stojącej i jeżeli powierzchnia składowania nie odpowiada ww. wymaganiom. Wykonawca jest zobowiązany 
układać rury według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz 
umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. 
2.11.2. Kruszywo 
Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 
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3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST - „Wymagania ogólne”. 
3.2. Sprzęt do wykonania kanalizacji deszczowej 
Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
- żurawi budowlanych samochodowych, 
- koparek podsiębiernych, 
- 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 - „Wymagania ogólne”. 
4.2. Transport rur 
Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed 
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka 
transportu, z wyjątkiem rur betonowych o stosunku średnicy nominalnej do długości, większej niż 1,0 m, 
które należy przewozić w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie. Wykonawca zabezpieczy wyroby 
przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności 
występujących w czasie ruchu pojazdów. Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może 
przewyższać ścian środka transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu (rury kamionkowe nie 
wyżej niż 2m). Pierwszą warstwę rur kielichowych należy układać na podkładach drewnianych, zaś 
poszczególne warstwy w miejscach stykania się wyrobów należy przekładać materiałem wyściółkowym (o 
grubości warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu). 
4.3. Transport kruszyw 
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 
4.8. Transport pompowni 
Pompownię na budowę dostarcza producent lub dostawca. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST - „Wymagania ogólne”. 
5.2. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz 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 Inżynierowi 
Kontraktu. Wykonawca zgłosi pisemnie zamiar rozpoczęcia robót do wszystkich właścicieli i użytkowników 
uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalając warunki wykonywania robót w 
strefie tych urządzeń. 
5.3. Roboty ziemne 
Przed rozpoczęciem wykonywania wykopów należy wykonać przekopy próbne w celu zlokalizowania 
istniejącego uzbrojenia. Istniejące uzbrojenie należy zabezpieczyć i podwiesić na szerokości wykopu. 
Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót - wykopu (ręcznie lub 
mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz 
posiadanego sprzętu mechanicznego. Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami 
kanału, do których dodaje się obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie 
styków. Deskowanie ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien 
być wywieziony przez Wykonawcę na odkład lub złożony wzdłuż wykopu zgodnie z dokumentacją 
projektową. Szalowanie wykopów powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami „Warunków 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” – tom I rozdz. IV - 1989 r. – Roboty 
ziemne. Szalowanie powinno zapewniać sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. 
Szalowanie powinno być skonstruowane w sposób umożliwiający jego montaż i demontaż, odpowiednie 
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rozparcie oraz montaż i posadowienie kanalizacji wg dokumentacji projektowej. Dno wykopu powinno być 
równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu 
Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,20 m. Zdjęcie pozostałej warstwy 
0,20 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed wykonaniem podsypki z drenażem korytkowym i 
ułożeniem przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie. Odwodnienie wykopu 
musi zabezpieczyć go przed zalaniem sączeniami wody i rozluźnieniem struktury gruntu. 
 
5.5. Przygotowanie podłoża 
W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podłożem pod kanały 
deszczowe 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 
30 cm łącznie z ułożeniem rur drenarskich odwadniających, zgodnie z dokumentacją projektową. W 
gruntach gliniastych należy wykonać podłoże z pospółki, żwiru lub tłucznia o grubości 15cm zgodnie z 
dokumentacją projektową. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z określonym w dokumentacji 
projektowej. 
 
5.6. Roboty montażowe 
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 odgałęzień o średnicy 200 mm – 10 ‰ 
– największe dopuszczalne spadki wynikają z ograniczenia maksymalnych prędkości przepływu i wynoszą 
dla rur betonowych i ceramicznych 15 %, zaś dla rur PVC 25 %). głębokość posadowienia powinna wynosić 
w zależności od stref przemarzania gruntów, od 1,0 do 1,3 m (zgodnie z PN-81/B-03020). 
Przy mniejszych zagłębieniach zachodzi konieczność odpowiedniego ocieplenia kanału. 
5.6.1. Kanały 
Kanały ściekowe grawitacyjne należy wykonać z kielichowych rur PVC klasy 8 kN/m2. 
Poszczególne ułożone rury powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku długości rury i 
mocno podbite, aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania prób szczelności. Rury należy układać 
w temperaturze powyżej 0o C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywać w temperaturze nie mniejszej 
niż +8o C. Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce 
ułożonego kanału przed zamuleniem. Połączenia kanałów stosować należy zawsze w studzience. Kąt 
zawarty między osiami kanałów dopływowego i odpływowego - zbiorczego powinien zawierać się w 
granicach od 45 do 900. Uszczelnienia złączy przewodów rurowych należy wykonać specjalnymi fabrycznymi 
uszczelkami gumowymi. Rury kanałowe PVC należy układać zgodnie z instrukcją montażu podaną przez 
producenta rur. 
5.6.2. Odgałęzienia 
Przy wykonywaniu odgałęzień należy przestrzegać następujących zasad: 
- trasa odgałęzienia powinna być prosta, bez załamań w planie i pionie, 
- minimalny przekrój przewodu odgałęzienia powinien wynosić 200 mm, 
- włączenie odgałęzienia do kanału powinno być wykonane za pośrednictwem studzienki rewizyjnej, 
- spadki odgałęzień powinny wynosić min. 10 ‰ 
- włączenie odgałęzienia do kanału poprzez studzienkę połączeniową należy dokonywać licując przewody 
sklepieniami. W przypadku konieczności włączenia odgałęzienia na wysokości większej należy stosować 
przepady (kaskady) umieszczone na zewnątrz poza ścianką studzienki lub dokonywać włączenia do 
studzienki z osadnikiem, 
5.6.2. Pompownia 
Pompownię dostarcza I montuje dostawca. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST - „Wymagania ogólne”. 
6.2. Kontrola, pomiary i badania 
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
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Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do betonu i zapraw i 
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 ST i zaakceptowaną przez Inżyniera Kontraktu. W szczególności 
kontrola powinna obejmować: 
- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów 
wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 
- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
- sprawdzenie zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia w wykopie 
- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszywa mineralnego 
lub betonu, 
- badanie odchylenia osi kanałów, 
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek, 
- badanie odchylenia spadku kanałów, 
- sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 
- sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 
- badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 
- sprawdzenie rzędnych posadowienia wpustów deszczowych (kratek) i pokryw włazowych, 
- sprawdzenie wykonanych izolacji. 
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić 
więcej niż ± 5 cm, 
- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 
- odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm, 
- odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm, 
- odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego przewodu od osi przewodu 
ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ± 5 mm, 
- odchylenie spadku ułożonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać -5% 
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiększonym 
spadku), 
- wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100m powinien być 
zgodny z pkt 5.6.6, 
- 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 - „Wymagania ogólne”. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest: 
- m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji sanitarnej; 
- szt. (sztuka) wykonanej i odebranej pompowni. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST - „Wymagania ogólne”. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z 
dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadza się dla poszczególnych faz robót 
podlegających zakryciu. Roboty te należy odebrać przed wykonaniem następnej części robót, 
uniemożliwiających odbiór robót poprzednich. Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 
podlegają: 
- roboty montażowe wykonania rur kanałowych i odgałęzień wraz z podłożem i drenażem, 
- wykonana pompownia ścieków, 
- zasypany zagęszczony wykop. 
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Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, 
bez hamowania ogólnego postępu robót. Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna 
być mniejsza od 50 m. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST - „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje: 
- oznakowanie robót, 
- dostawę materiałów, 
- wykonanie robót przygotowawczych, 
- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnienie, 
- przygotowanie podłoża i fundamentu, 
- wykonanie włączeń do istniejących wylotów kanalizacji sanitarnej i istniejących komór kanalizacji 
sanitarnej, ułożenie przewodów kanalizacyjnych, montaż pompowni, zasypanie i zagęszczenie wykopu, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1. Dokumentacja odniesienia jest: 
· Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 
· umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót, zatwierdzona 
przez Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania 
· normy 
· aprobaty techniczne 
· inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 
10.2. Normy 
1. PN-EN 1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i 
projektowanie 
3. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki 
techniczne wykonania. 
4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
5. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka 
6. PN-B-12037 Cegła pełna wypalana z gliny - kanalizacyjna 
7. PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 
8. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
9. PN-H-74051-00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania 
10. PN-EN 124 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i 
kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością 
11. PN-H-74051-02 Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego) 
12. PN-H-74080-01 Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Wymagania i badania 
13. PN-H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych 
14. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
15. BN-62/6738-03,04,07 B e ton hydrotechniczny 
16. PN-B-10729 Kanalizacja – studzienki kanalizacyjne 
17. PN-EN 1917 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego włóknem 
stalowym i żelbetowe 
18. PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 
19. PN-C-89221 Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 
20. BN-84/6366-10 Kształtki drenarskie typ50 z polietylenu wysokociśnieniowego. 
10.4. Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do 
używanych opatentowanych urządzeń lub metod 
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SST 15 
PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE 
CPV 45231300-8 
(Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków) 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
podziemnych sieci wodociągowych. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu przetargowym i przy realizacji 
umowy na wykonanie robót polegających na „Budowy sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym i 
szatni w technologii konstrukcji stalowej łukowej, półbeczka ze ścianami z płyty warstwowej i dachem z 
podwójnej membrany wraz z wewnętrznymi i zewnętrznymi instalacjami: wod-kan., c.o., elektryczną oraz 
rozbiórką budynku gospodarczego w Lipowej” 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy przebudowy i budowy sieci wodociągowej. Zakres stosowania 
dotyczy budowy sieci wodociągowych w gruntach nawodnionych i nienawodnionych. 
Ogólne zestawienie zakresu rzeczowego robót: 
- wodociąg z rur ciśnieniowych do wody pitnej f 50 i 40 mm z rur PE PN16 
- montaż armatury odcinającej 
- podłączenie do istniejących instalacji 
Zakres robót przy wykonywaniu sieci wodociągowej obejmuje: 
- oznakowanie robót, 
- dostawę materiałów, 
- wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiórki istniejących nawierzchni, przekopy próbne oraz 
podwieszenie instalacji obcych, 
- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnieniem, 
- przygotowanie podłoża i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci, 
- ułożenie przewodów wodociągowych, odgałęzień, montaż rur ochronnych i armatury 
- zasypanie i zagęszczenie wykopu z demontażem umocnień ścian wykopu, 
- odtworzenie nawierzchni po robotach, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Przewód wodociągowy - rurociąg wraz z urządzeniami przeznaczony do dostarczenia wody 
odbiorcom. 
- wodociąg - zespół współpracujących ze sobą obiektów i urządzeń inżynierskich, przeznaczony do 
zaopatrywania ludności i przemysłu w wodę, 
- sieć wodociągowa zewnętrzna - układ przewodów wodociągowych znajdujący się poza budynkiem 
odbiorców, zaopatrujący w wodę ludność lub zakłady produkcyjne, 
- przewód wodociągowy magistralny; magistrala wodociągowa – przewód wodociągowy doprowadzający 
wodę od stacji wodociągowej do przewodów rozdzielczych, 
- przewód wodociągowy rozdzielczy - przewód wodociągowy doprowadzający wodę od przewodu 
magistralnego do odgałęzień domowych i innych punktów czerpalnych, 
- odgałęzienie domowe; połączenie domowe - przewód wodociągowy z wodomierzem łączący sieć 
wodociągową z wewnętrzną instalacją obiektu zasilanego w wodę. 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z polskimi normami PN-87/B-1060 i PN-82/M-01600. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania 
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały zastosowane do budowy sieci wodociągowej powinny 
odpowiadać normom krajowym zastąpionym, jeśli to możliwe, przez normy europejskie lub technicznym 
aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich 
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elementy i materiały powinny odpowiadać wymaganiom odpowiednich specyfikacji. Materiały mające 
kontakt z wodą do picia muszą posiadać pozytywną opinię Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie. 
2.2. Rury przewodowe 
Rodzaj rur, ich średnice zależne są od istniejących przewodów i zostały uzgodnione z SNG w projekcie 
budowlano-wykonawczym. Do wykonania sieci wodociągowej stosuje się następujące materiały: 
- rury ciśnieniowe z polietylenu (PE) wg PN-EN 12201 i ZAT/97-01-001, 
2.3. Beton 
Beton hydrotechniczny klasy B15, B20, B25 powinien być zgodny z wymaganiami normy BN-62/6738-07 i 
PN-88/B-06250. 
2.4. Zaprawa cementowa 
Zaprawa cementowa powinna odpowiadać warunkom normy PN-90/B-14501. 
2.5. Kruszywo na podsypkę 
Podsypka pod rurociągi może być wykonana z piasku lub żwiru. Użyty materiał na podsypkę powinien 
odpowiadać wymaganiom norm: PN-86/B-06712, PN-B-11111. 
2.6. Armatura odcinająca 
Jako armaturę należy stosować: 
- zawory kulowe odcinające 
- zawory antyskażeniowe 
2.7. Elementy montażowe 
Jako elementy montażowe należy stosować: 
- łączniki producenta rur 
2.9. Składowanie materiałów 
2.9.1 Rury przewodowe 
Rury należy przechowywać w położeniu poziomym na płaskim, równym podłożu, w sposób gwarantujący 
zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spełnienie warunków bhp. 
Ponadto rury z tworzyw sztucznych (PE) należy składować w taki sposób, aby stykały się one z podłożem na 
całej swej długości. Można je składować na gęsto ułożonych podkładach. Wysokość sterty rur PE nie 
powinna przekraczać 1,5 m. Składowane rury nie powinny być narażone na bezpośrednie działanie 
promieniowania słonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczać 30oC, 
2.9.2. Armatura 
Armatura zgodnie z normą PN-92/M-74001 powinna być przechowywana w pomieszczeniach 
zabezpieczonych przed wpływami atmosferycznymi i czynnikami powodującymi korozję. 
2.9.3. Kruszywo 
Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka wodociągu. Podłoże 
składowiska powinno być równe, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczające kruszywo 
przed zanieczyszczeniem w czasie jego składowania i poboru. 
2.9.4. Cement 
Składowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamkniętych. Składowany cement 
musi być bezwzględnie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie może być dłuższy niż 3 
miesiące. 
3. SPRZĘT 
3.1. Sprzęt do robót ziemnych przygotowawczych i wykończeniowych 
W zależności od potrzeb, Wykonawca zapewni następujący sprzęt do wykonania robót ziemnych i 
wykończeniowych: 
- piłę motorową łańcuchową 4,2 KM, 
- żuraw budowlany samochodowy o nośności do 10 ton, 
- koparkę podsiębierną 0,25 m3 do 0,40 m3, 
- spycharkę kołową lub gąsienicową do 100 KM, 
- sprzęt do zagęszczania gruntu, a mianowicie: zagęszczarkę wibracyjną, ubijak spalinowy, walec wibracyjny, 
3.2. Sprzęt do robót montażowych 
W zależności od potrzeb i przyjętej technologii robót, Wykonawca zapewni następujący sprzęt montażowy: 
- samochód dostawczy do 0,9 t, 
- samochód skrzyniowy do 5 t, 
- samochód samowyładowczy od 25 do 30 t, 
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- samochód beczkowóz 4 t, 
- przyczepę dłużycową do 10 t, 
- żurawie samochodowe od 5 do 6 t, 
- wciągarkę ręczną od 3 do 5 t, 
- zgrzewarkę do rur PE, 
- zespół prądotwórczy trójfazowy przewoźny 20 KVA, 
- pojemnik do betonu do 0,75 dm3. 
- Zgrzewarka doczołowa do rur PE 
- Zgrzewarka elektrooporowa do rur PE 
Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i warunków 
wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. 
4. TRANSPORT 
4.1. Transport rur przewodowych i ochronnych 
Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu poziomym. Rury powinny 
być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się przez 
podklinowanie lub inny sposób. Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, 
mogącymi spowodować uszkodzenia mechaniczne. W przypadku przewożenia rur transportem kolejowym, 
należy przestrzegać przepisy o ładowaniu i wyładowywaniu wagonów towarowych w komunikacji 
wewnętrznej (załącznik nr 10 DKP) oraz ładować do granic wykorzystania wagonu. Podczas prac 
przeładunkowych rur nie należy rzucać, a szczególną ostrożność należy zachować przy przeładunku rur z 
tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0oC i niższej. Przy wielowarstwowym układaniu rur górna 
warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. 
Pierwszą warstwę rur kielichowych i kołnierzowych należy układać na podkładach drewnianych, podobnie 
poszczególne warstwy należy przedzielać elementami drewnianymi o grubości większej niż wystające części 
rur. 
4.2. Transport armatury przemysłowej 
Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna być zabezpieczona przed 
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Armatura drobna (£ DN25) powinna być pakowana w 
skrzynie lub pojemniki. 
4.4. Transport mieszanki betonowej i zapraw 
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportu, które nie spowodują: 
- segregacji składników, 
- zmiany składu mieszanki, 
- zanieczyszczenia mieszanki, 
- obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych 
oraz zapewnią właściwy czas transportu umożliwiający prawidłowe wbudowanie i zagęszczenie mieszanki. 
4.5. Transport kruszywa 
Kruszywa użyte na podsypkę mogą być transportowane dowolnymi środkami. Wykonawca zapewni środki 
transportowe w ilości gwarantującej ciągłość dostaw materiałów, w miarę postępu robót. 
4.6. Transport cementu 
Wykonawca zapewni transport cementu w workach samochodami krytymi, chroniącymi cement przed 
wilgocią. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca sporządzi plan BIOZ oraz dokona wytyczenia robót i trwale 
oznaczy je w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. W przypadku 
niedostatecznej ilości reperów stałych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi sprawdzanymi 
przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże Inżynierowi Kontraktu. 
Wykonawca zgłosi pisemnie zamiar rozpoczęcia robót do wszystkich właścicieli i użytkowników uzbrojenia 
nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalając warunki wykonywania robót w strefie 
tych urządzeń. W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą pompowaną z wykopów lub z 
opadów atmosferycznych powinny być zachowane przez Wykonawcę co najmniej następujące warunki: 
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a) górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegający 
teren; 
b) powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody poza 
teren przylegający do wykopu; 
c) w razie konieczności wykonany zostanie ciąg odprowadzający wodę na bezpieczną odległość. 
5.2. Roboty ziemne 
W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbiórki nawierzchni i podbudowy, a 
materiał z rozbiórki odwiezie i złoży w miejscu podanym w p. 5.1.1. Przed rozpoczęciem wykonywania 
wykopów należy wykonać przekopy próbne w celu zlokalizowania istniejącego uzbrojenia. Istniejące 
uzbrojenie należy zabezpieczyć i podwiesić na szerokości wykopu. Wykopy należy wykonać jako otwarte 
obudowane. Jeżeli materiały obudowy nie są fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym wpływem 
warunków atmosferycznych, to powinny one być zabezpieczone przez Wykonawcę poprzez zastosowanie 
odpowiednich środków antykorozyjnych lub impregnacyjnych właściwych dla danego materiału. Metoda 
wykonywania wykopów ręcznie z zastosowaniem urządzeń do mechanicznego wydobycia urobku. 
Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę w miejsce wskazane przez Inżyniera 
Kontraktu. Wykopy pod przewody powinny być rozpoczynane od najniżej położonego punktu rurociągu 
przesuwając się stopniowo do góry. Wykonanie obrysu wykopu należy dokonać przez ułożenie przy jego 
krawędziach bali lub dyli deskowania w ten sposób, aby jednocześnie były ustalone odcinki robocze. 
Elementy te należy przytwierdzić kołkami lub klamrami. Minimalna szerokość wykopu w świetle obudowy 
powinna być dostosowana do średnicy przewodu i wynosić 0,8 m plus średnica zewnętrzna przewodu. 
Deskowanie ścian wykopu należy prowadzić w miarę jego głębienia. Wszystkie napotkane przewody 
podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem powinny 
być zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich 
eksploatację. Wykop powinien być zabezpieczony barierą o wysokości 1,0 m. Dno wykopu powinno być 
równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym powinno być ono na 
poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,20m. Zdjęcie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu 
należy wykonać bezpośrednio przed wykonaniem podsypki i ułożeniem przewodów. Usunięcie tej warstwy 
Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z Inżynierem Kontraktu. 
5.3. Przygotowanie podłoża 
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z warstwy tłucznia lub 
żwiru z piaskiem o grubości 10 cm, zgodnie z dokumentacją projektową. W gruntach gliniastych należy 
wykonać podłoże z pospółki, żwiru lub tłucznia o grubości 10 cm zgodnie z dokumentacją projektową. 
Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z określonym w dokumentacji projektowej. 
5.4. Roboty montażowe 
5.4.1. Warunki ogólne 
Najmniejsze spadki przewodów powinny zapewnić możliwość spuszczenia wody z rurociągów nie mniej 
jednak niż 0,1%. Głębokość ułożenia przewodów przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i środków 
zabezpieczających podłoże i przewód przed przemarzaniem powinna być taka, aby jego przykrycie (hn) 
mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu było większe niż głębokość 
przemarzania gruntów hz, wg PN-81/B-03020 o 0,4 m dla rur o średnicy poniżej 1000 mm. I tak przykrycie 
to powinno odpowiednio wynosić: - w strefie o hz = 1,0 m, hn = 1,4 m. Dławice zasuw powinny być 
zabezpieczone izolacją cieplną w przypadku, gdy wierzch dławicy znajduje się powyżej dolnej granicy 
przemarzania w danej strefie. Odległość osi przewodu w planie od urządzeń podziemnych i naziemnych 
oraz od ściany budowli powinna być zgodna z dokumentacją. 
5.4.2. Wytyczne wykonania przewodów 
Przewód powinien być tak ułożony na podłożu naturalnym, aby opierał się na nim wzdłuż całej długości co 
najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Poszczególne odcinki rur powinny być 
unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku długości rury i mocno podbite tak, aby rura nie 
zmieniła położenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy. 
Połączenie rur należy wykonywać w sposób następujący: 
- rury z tworzyw sztucznych poprzez zgrzewanie doczołowe i elektrooporowe, 
- kształtki żeliwne poprzez kielichy lub nasuwki uszczelnione uszczelkami gumowymi dostarczonymi w 
komplecie przez producenta rur. 
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- kształtki żeliwne kołnierzowe przez skręcenie kołnierzy śrubami z podkładką i nakrętką w wykonaniu 
odpornym na korozję (ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej) po uprzednim założeniu uszczelki gumowej 
pomiędzy łączonymi kołnierzami. 
Do wykonywania zmian kierunków przewodu należy stosować łuki, kolana i trójniki w przypadkach, gdy kąt 
nachylenia w stopniach przekracza następujące wielkości: 
a) dla przewodów z tworzyw sztucznych, gdy kąt odchylenia przekracza wielkość dopuszczalnej strzałki 
ugięcia przewodu podaną w warunkach technicznych wytwórni, 
b) dla pozostałych przewodów, gdy wielkość zmiany kierunku w pionie lub poziomie na połączeniu rur 
(złączu kielichowym) przekracza 2o kąta odchylenia. Wykonawca jest zobowiązany do układania rur z 
tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do +30oC. 
5.4.3. Wytyczne wykonania bloków oporowych 
Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem się w planie i pionie na skutek parcia wody powinno być 
zgodne z dokumentacją, przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia należy umieszczać: przy 
końcówkach, odgałęzieniach, pod zasuwami, hydrantami, a także na zmianach kierunku: 
- dla przewodów z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu kształtek, 
Blok oporowy powinien być tak ustawiony, aby swą tylną ścianą opierał się o grunt nienaruszony. W 
przypadku braku możliwości spełnienia tego warunku, należy przestrzeń między tylną ścianą bloku a 
gruntem rodzimym zalać betonem klasy B15. Odległość między blokiem oporowym i ścianką przewodu 
wodociągowego powinna być nie mniejsza niż 0,10 m. Przestrzeń między przewodem a blokiem należy zalać 
betonem klasy B15 izolując go od przewodu dwoma warstwami papy. Wykop do rzędnej wierzchu bloku 
można wykonywać dowolną metodą, natomiast poniżej - do rzędnej spodu bloku - wykop należy pogłębić 
ręcznie tuż przed jego posadowieniem. Wykop w miejscu wbudowania bloku należy zasypywać (do rzędnej 
wierzchu bloku) od strony przewodu wodociągowego. 
5.4.4. Armatura odcinająca 
Armaturę odcinającą należy instalować: 
- na węzłach wodociągowych (w budynku), 
- w innych miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej. 
5.4.5. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 
Użyty materiał i sposób zasypania nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów 
na przewodzie oraz izolacji antykorozyjnej, przeciwwilgociowej i cieplnej. Grubość warstwy ochronnej 
zasypu strefy niebezpiecznej powinna wynosić dla przewodów z rur PE - 0,3 m. Materiałem zasypu w 
obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- i 
średnioziarnisty wg PN-B-02480. Materiał zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być zagęszczony 
ubijakiem ręcznym po obu stronach przewodu. Pozostałe warstwy gruntu dopuszcza się zagęszczać 
mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia przewodu. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być 
zgodny z dokumentacją projektową. W przypadku prowadzenia robót ziemnych w istniejącej drodze o 
nawierzchni ulepszonej i trudności osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia gruntu co najmniej 1, należy zastąpić 
górną warstwę zasypu wzmocnioną podbudową drogi. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Kontrola, pomiary i badania 
6.1.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu: 
- zakwalifikowania gruntów do odpowiedniej kategorii, 
- określenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia, 
- określenie stanu terenu, 
- ustalenie składu betonu i zapraw, 
- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
- ustalenie metod wykonywania wykopów, 
- ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy. 
6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 
częstotliwością zaakceptowaną przez Inżyniera Kontraktu. W szczególności kontrola powinna obejmować: 
- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na placu budowy stałych 
punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 mm, 
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- sprawdzenie metod wykonywania wykopów, 
- zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami podanymi w 
dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę, 
- badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 
- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
- sprawdzenie zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia w wykopie 
- badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, wilgotności i zgodności 
z określonym w dokumentacji, 
- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża wzmocnionego z kruszywa, 
- badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w odpowiednich 
normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni materiałów, ewentualnie innymi 
umownymi warunkami, 
- badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i ich zabezpieczenia, 
- badanie ułożenia przewodu na podłożu, 
- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, 
- badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie, 
- badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem, 
- badanie zabezpieczenia przed korozją, 
- sprawdzenie montażu armatury, 
- badanie szczelności całego przewodu, 
- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, 
-badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszczenia 
poszczególnych jego warstw. 
6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania: 
- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić 
więcej niż ± 5 cm, 
- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 
- odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże nie powinno przekroczyć ±3 cm, 
- dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od ustalonego na ławach 
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczać dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm, 
- różnice rzędnych wykonanego podłoża nie powinny przekroczyć w żadnym jego punkcie dla przewodów z 
tworzyw sztucznych ± 5 cm, 
- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie powinny przekroczyć 
dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostałych przewodów 2 cm, 
- dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w żadnym jego punkcie przekroczyć: dla 
przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 cm i nie mogą spowodować na odcinku przewodu przeciwnego 
spadku ani zmniejszenia jego do zera, 
- stopień zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m nie powinien 
wynosić mniej niż 0,97. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera Kontraktu 
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 wszystkie technologiczne czynności związane 
z przebudową linii wodociągowych, a mianowicie: 
- roboty przygotowawcze, 
- roboty ziemne z obudową ścian wykopów, 
- przygotowanie podłoża, 
- roboty montażowe wykonania rurociągów, 
- próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopu. 
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Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek 
bez hamowania ogólnego postępu robót. Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna 
być mniejsza od 50 m i powinna wynosić około 300 m dla przewodów z tworzywa sztucznego PE bez 
względu na sposób prowadzenia wykopów. Dopuszcza się zwiększenie lub zmniejszenie długości 
przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z tym, że powinna być ona uzależniona od warunków 
lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona względami techniczno-ekonomicznymi. Inżynier 
Kontraktu dokonuje odbioru robót zanikających. 
8.3. Odbiór końcowy 
Odbiorowi końcowemu podlega: 
- sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające na 
sprawdzeniu protokółów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych częściowych), 
- badanie szczelności całego przewodu (przeprowadzone przy całkowicie ukończonym i zasypanym 
przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-B-10725), 
- badanie jakości wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowiązujących w zakresie 
badań fizykochemicznych i bakteriologicznych wody). 
Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu, szczegółowo 
omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji 
przeprowadzającej badania. Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za 
dokładne, jeżeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały 
spełnione. Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy 
ocenić jego wpływ na stopień sprawności działania przewodu i w zależności od tego określić konieczne 
dalsze postępowanie. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Cena jednostki obmiarowej 
Cena 1 m wykonanej i odebranej linii wodociągowej obejmuje: 
- dostawę materiałów, 
- wykonanie robót przygotowawczych, w tym prac rozbiórkowych, 
- wykonanie wykopu wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnieniem, 
- przygotowanie podłoża i fundamentu, 
- ułożenie przewodów wraz z montażem armatury i innego wyposażenia, 
- przeprowadzenie próby szczelności, 
- przeprowadzenie badań bakteriologicznych, 
- zasypanie wykopu wraz z jego zagęszczeniem, 
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 
- pomiary i badania. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Dokumentacja odniesienia jest: 
· SIWZ 
· umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót, zatwierdzona 
przez Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania 
· normy 
· aprobaty techniczne 
· inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 
10.2. Normy 
1. PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia 
2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i 
projektowanie 
3. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki 
techniczne wykonania 
4. PN-88/B-06250 Beton zwykły 
5. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
6. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka 
Specyfikacja Techniczna Wykonania I Odbioru Robót 
7. PN-B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze 
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8. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
9. PN-86/H-74374 Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogólne 
10. PN-92/M-74001 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania 
11. PN-83/M-74024/00 Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe żeliwne. Wymagania i badania 
12. PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych 
13. PN-89/M-74091 Armatura przemysłowa. Hydranty nadziemne na ciśnienie nominalne 1 MPa 
14. PN-EN 12201 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. Polietylen (PE) 
15. ZAT/97-01-001 Rury i kształtki z polietylenu PE i elementy łączące w rurociągach ciśnieniowych do 
wody. 
10.3. Inne dokumenty 
Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci 
wodociągowych – 2001 r. 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – tom I rozdz. IV, Arkady 1989 r. – 
Roboty ziemne 
10.4. Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw 
autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań 
prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 


