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1.1. WSTĘP 
 
1.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (określonej dalej 
skrótem ST) są zbiory wymagań niezbędnych do określenia standardu i jakości wykonania robót w zakresie sposobu 
wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania 
poszczególnych robót związanych z planowaną inwestycją. 
 Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku mieszkalnego nr 1, 2,3,4 przy osiedlu Giszowiec-Kasztany, 
zlokalizowanego w Katowicach – II etap. Inwestorem jest Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 
z siedzibą przy ul. Krasińskiego 14 w Katowicach. 
 
1.1.2. Zakres stosowania ST 
 ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót dla inwestycji 
określonej w punkcie 1.1.3. ST powinna być rozpatrywana łącznie z Dokumentacją Projektową (określaną dalej skrótem 
DP), dotyczącą tych robót. 
 
1.1.3. Zakres robót obj ętych ST 

Roboty, których dotyczy ST, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu realizację inwestycji 
polegającej na jest budowa budynku mieszkalnego nr 1, 2,3,4  przy ulicy Górniczego Stanu w Katowicach. 
Przedstawione poniżej dane zawierają podstawowy podział ogółu robót zgodnego z DP oraz związanymi z nią 
przedmiarami. Zgodnie z [5] i [6] roboty określone zostały nazwami i kodami zgodnymi ze Wspólnym Słownikiem 
Zamówień (określanym dalej skrótem CPV). W zestawieniu przedstawiono poszczególne, właściwe dla inwestycji grupy, 
klasy i kategorie robót budowlanych z działu 45000000-7 Roboty Budowlane. 
Szczegółowy zakres robót ujęto w kolejnych rozdziałach dotyczących poszczególnych branż, gdzie stanowią podstawę 
do określenia wymagań dotyczących jakości, bezpieczeństwa i innych.  
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Kod CPV Opis robót 
1.    Grupa   45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ  

 
1.1. Klasa    45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty 

ziemne 
 

Kategorie:   45111000-8 
                   45112000-5 
                   45113000-2 

Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
Roboty w zakresie usuwania gleby 
Roboty na placu budowy 

2.   Grupa   45200000-9 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH 
OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI ORAZ ROBOTY W 
ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 
 

2.1.  Klasa   45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 
 

Kategoria:    45211000-9 Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego i domów 
jednorodzinnych   

2.2.  Klasa   45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane 
 

Kategoria:    45223000-6 Konstrukcje 
2.3.  Klasa   45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 

elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie 
terenu   
 

Kategorie:  45231000-5 
               
                  45232000-2 
                  45233000-9 

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów, ciągów 
komunikacyjnych i linii energetycznych   
Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli   
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 
nawierzchni autostrad, dróg   
 

3.    Grupa  45300000-0 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI BUDOWLANYCH 
3.1. Klasa   45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
Kategorie:   45311000-0 
 
                   45314000-1 
                   45316000-5 

Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw 
elektrycznych   
Instalowanie sprzętu telekomunikacyjnego 
Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 

3.4.  Klasa  45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego 
 

Kategorie:   45341000-9 
                   45342000-6 

Wznoszenie płotów 
Wznoszenie ogrodzeń 

4.     Grupa   77300000-3 USŁUGI ROLNICZE 
4.1.  Klasa:   77310000-6  Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych 

 
Kategorie:     77311000-3 
                     77312000-0 
                     77313000-7 
                     77314000-4 
                     77315000-1 

Usługi utrzymania ogródków zielonych 
Usługi usuwania chwastów 
Usługi utrzymywania parków 
Usługi utrzymywania gruntów 
Usługi w zakresie siewu   
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1.1.4. Określenia podstawowe 
 Ilekroć w ST jest mowa o: 
1) obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć:  
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,  
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,  
c) obiekt małej architektury,  
2) budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony  
z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach,  
2a) budynku mieszkalnym jednorodzinnym - należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo budynek  
w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący 
konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo 
jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nie przekraczającej 30% powierzchni 
całkowitej budynku,  
3) budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, 
jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno 
stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, 
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, 
składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, 
sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych 
(kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod 
względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową,  
4) obiekcie małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności:  
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,  
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,  
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki,  
5) tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do czasowego 
użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce  
lub rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony 
sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, 
obiekty kontenerowe,  
6) budowie - należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, 
rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego,  
7) robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, 
remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego,  
8) remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych 
polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących  bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się 
stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym,  
9) urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, 
zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne,  
w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod 
śmietniki,  
10) terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz  
z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy,  
11) prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł prawny wynikający      
z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku 
zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych,  
12) pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie                            
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego,  
13) dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 
dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji 
obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik 
montażu,  
14) dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,  
15) terenie zamkniętym - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa geodezyjnego    
i kartograficznego,  
16) aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego 
przydatność do stosowania w budownictwie,  
17) właściwym organie - należy przez to rozumieć organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru 
budowlanego, stosownie do ich właściwości, określonej w rozdziale 8,  
18) wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony      
w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, 
wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu 
stanowiącym integralną całość użytkową,  
19) organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r.   
o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42),  
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20) obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na 
podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego 
terenu,  
21) opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone ustawą 
obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 
22) drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, przeznaczoną            
do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcie po ich 
zakończeniu. 
23) dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących            
w czasie wykonywania robót. 
24) kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami                    
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność                        
za prowadzoną budowę. 
25) rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć akceptowaną przez Inspektora Nadzoru książkę z ponumerowanymi 
stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców                         
i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora 
Nadzoru Budowlanego. 
26) laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, Zamawiającego, Wykonawcy lub inne 
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia niezbędnych badań           
i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 
27) materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa                
i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z DP i ST, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
28) odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami,        
a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego 
rodzaju robót budowlanych. 
29) poleceniu Inspektora Nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora Nadzoru w formie pisanej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy. 
30) projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem DP. 
31) rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 
32) przedmiarze robót – należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót wg technologicznej 
kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych. 
33) części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do spełniania 
przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 
34) ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i ST. 
 
1.1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacja projektową, 
polskim prawem, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
a) Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i współrzędne punktów głównych obiektu 
oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. 
Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru 
końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.  
 
b) Dokumentacja projektowa (DP) 
Podstawą do wykonywania wszystkich robót, związanych z zamierzeniem określonym w pkt. 1.1.1, jest prawomocne 
pozwolenie na budowę, DP wraz z rysunkami uzupełniającymi, wykonanymi przez autorów DP lub innych (zgodnie           
z DP), ST oraz uwagi nadzoru inwestorskiego i autorskiego, każdorazowo potwierdzane wpisem do dziennika budowy. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót i ich zgodność z DP, ST oraz poleceniami 
nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z [1]. 
Przekazana DP składać się będzie z części, dostarczonej przez Zamawiającego, zawierającej: 
- plany, rysunki, obliczenia i dokumenty w zakresie wymaganym do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót 
budowlanych; 
- przedmiary robót; 
- informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 
- inne, wynikające z Umowy między Zamawiającym a Wykonawcą dokumenty. 
Oraz części opracowanej przez Wykonawcę, zawierającej m.in.: 
- projekt organizacji ruchu na czas budowy; 
- projekt dojazdów tymczasowych na teren budowy na czas budowy; 
- projekt organizacji i harmonogram robót; 
- projekt zaplecza technicznego budowy; 
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- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
c) Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty  przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru 
stanowi ą załącznik do umowy, a wymagania wyszczególnione w cho ćby jednym z nich s ą obowi ązujące dla 
Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumenta cji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona 
w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w DP, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 
Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych 
rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane 
roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i ST.  
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne 
są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Ceny materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne 
i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacja projektową lub ST                
i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy 
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
 
d) Zabezpieczenie terenu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, 
poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie środki niezbędne do ochrony robót, wygody 
społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony                     
z Zamawiającym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru tablic 
informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Zamawiającego. 
 
e) Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
- podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 
społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
- zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb, wód i powietrza 
- zanieczyszczeniem powietrza emisją gazów, pyłów i dymów 
- zanieczyszczeniem środowiska przetrwalnikami związków chorobotwórczych i metali ciężkich 
- znaczącymi lub gwałtownymi zmianami wód gruntowych. 
- możliwością powstania pożaru. 
 
f) Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz 
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem 
osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót 
albo przez personel wykonawcy. 
  
g) Ochrona własności publicznej i prywatnej oraz interesów osób trzecich 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, 
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 uszkodzeniami tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasowa dla wszelkiego rodzaju robót, które 
mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i zawiadomić 
Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi 
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współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez niego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni 
ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.  
Metody użyte przy budowie, wyrażające się rodzajem zastosowanej technologii, maszyn, urządzeń i sprzętu muszą 
zapewniać skuteczną ochronę ludzi, środowiska, budynków i budowli na tych obszarach w szczególności przed: 
- hałasem 
- wibracją 
- drganiami i wstrząsami 
- zanieczyszczeniami  
 
h) Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, materiałów             
i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz dotyczące przewozu nietypowych 
wagowo ładunków i w ten sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. 
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment 
budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób 
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
i) Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy i terenie przyległym                   
do budowy oraz bezpieczeństwo terenów, na których mogą wystąpić zagrożenia dla ludzi i mienia w związku                   
z prowadzonymi robotami.  
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Zgodnie z wymaganiami przed rozpoczęciem budowy kierownik budowy sporządzi lub zapewni sporządzenie planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 
odzież dla ochrony życia i zdrowia.  
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
j) Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty 
rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
W szczególności wszystkie ulice i ciągi ruchu pieszego oraz przystanki, przejścia itp. objęte obszarem budowy                 
a eksploatowane komunikacyjnie w trakcie budowy, zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy, będą 
podlegały utrzymaniu letniemu i zimowemu (likwidacja ubytków w nawierzchni, nierówności, koszenie trawy, czyszczenie 
jezdni, odśnieżanie, wywóz śniegu itp.) 
W czasie wykonania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, takie jak: znaki pionowe, poziome, zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, sygnalizatory, oświetlenie 
ciągów komunikacyjnych itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne       
ze względów bezpieczeństwa. 
Koszty związane z robotami jak wyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są włączone w Cenę Ofertową. 
  
k) Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, 
które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnianie wszelkich wymagań 
prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora 
Nadzoru i Inwestora o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
1.2. MATERIAŁY 
1.2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamawiania lub wydobywania 
materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 
przez Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w poszczególnych rozdziałach ST w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami 
technicznymi, o których mowa w ST. 
Wykonawca robót zobowiązany jest każdorazowo sprawdzić ważność i aktualność dokumentów dopuszczających 
Zastosowanie materiałów z odzysku może nastąpić jedynie za zgodą Zamawiającego i użytkownika realizowanej 
inwestycji. Wszystkie pozostałe elementy i materiały z rozbiórek powinny być usunięte z terenu budowy i odwiezione    
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na odpowiednie składowiska w sposób i w terminie niekolidującym z wykonaniem innych robót i nieutrudniającym ruchu 
drogowego. 
 
1.2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego. 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów                      
z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć 
Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. 
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną 
przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenie Inspektorowi Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek 
złoża. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane                        
z dostarczeniem materiałów do robót, chyba, że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią 
inaczej. 
Humus i nakład czasowo zdjęte z terenów wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane            
w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych                   
w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub wywiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy           
lub wskazań Inspektora Nadzoru. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 
 
1.2.3. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z budowy, bądź złożone 
w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych 
materiałów do innych robót niż te, do których zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany 
przez Inspektora Nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 
1.2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli 
przez Inspektora Nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych     
z Inspektorem Nadzoru. 
 
1.2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeżeli DP lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych 
elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru i Generalnego Projektanta o zamiarze zastosowania 
konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody 
Inspektora Nadzoru i Generalnego Projektanta. 
 
1.2.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, 
określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
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 warunków technologicznych wbudowania. Jeżeli 
wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych 
organów administracji państwowej. Jeśli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla zdrowia zgodnie z ST, a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenia dla środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
 
1.2.7. Wymagania szczegółowe 
 W kolejnych rozdziałach niniejszej ST, stanowiących jej integralną część, przedstawione zostały szczegółowe 
wymagania dotyczące materiałów, specyficznych dla określonego zakresu robót. 
 
1.3. SPRZĘT  
1.3.1. Wymagania ogólne 
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, programie zapewnienia jakości lub projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w ST                    
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i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie                 
i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu                        
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem 
sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniana bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez 
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót 
 
1.3.2. Wymagania szczegółowe 
W przypadkach, gdy wymagają tego przepisy szczegółowe lub specyfika wykonywania określonego zakresu robót,           
w kolejnych rozdziałach ST przedstawiono szczegółowe wymagania sprzętowe. 
 
1.4. TRANSPORT 
1.4.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie             
na jakość wykonywanych robót zgodnie z zasadami określonymi w DP, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie 
przewidzianym w umowie. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w DP, ST                         
i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umową. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego               
w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod 
warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami      
na drogach publicznych oraz dojeździe do terenu budowy. 
 
1.4.2. Wymagania szczegółowe 
W przypadkach, gdy wymagają tego przepisy szczegółowe lub specyfika wykonywania określonego zakresu robót,               
w kolejnych rozdziałach ST przedstawiono szczegółowe wymagania dotyczące środków transportu. 
 
1.5. WYKONANIE ROBÓT 
1.5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów           
i wykonywanych robót, za ich zgodność z DP, wymaganiami ST, programem zapewnienia jakości, projektu organizacji 
robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót 
określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli 
wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia 
robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 
dokładność. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte                  
na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i ST, a także normach                      
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie 
przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji 
ponosi Wykonawca. 
Dla przyjętej technologii Wykonawca opracuje Projekt Technologii i Organizacji Robót lub inne wymagane projekty,           
np. projekt zabezpieczenia wykopów itd. Zastosowany sprzęt, wszystkie materiały, roboty i ich zabezpieczenie 
wynikające z przyjętych rozwiązań technicznych i technologicznych w ramach opracowań Wykonawcy nie podlegają 
odrębnej zapłacie, wszelkie koszty z tego tytułu mieszczą się w Cenie Ofertowej. 
 
1.5.2. Szczegółowe warunki prowadzenia robót 
W przypadkach, gdy wymagają tego przepisy szczegółowe lub specyfika wykonywania określonego zakresu robót,         
w kolejnych rozdziałach ST przedstawiono szczegółowe wymagania dotyczące warunków prowadzenia robót. 
 
1.6. KONTROLA JAKO ŚCI WYKONANIA ROBÓT 
1.6.1. Program zapewnienia jako ści 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru 
programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacja projektową, ST oraz 
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poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu 
Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wyciąganych wniosków           
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
Inspektorowi Nadzoru; 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych w budownictwie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem               
w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw 
itp., 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utrata ich właściwości podczas transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń 
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów 
robót,  
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom 
 
1.6.2. Zasady kontroli jako ści robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągną założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań             
w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadawalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej oraz ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST. W przypadku, gdy nie zostaną one 
tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie         
z umową. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 
procedury badań. 
Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu inspekcji. 
Inspektor Nadzoru 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 użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 
 
1.6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, 
że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru 
Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 
kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te 
pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektowa Nadzoru. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany 
przez Inspektora Nadzoru. 
 
1.6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie 
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 
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przez Inspektora Nadzoru. 
 
1.6.5. Raporty z bada ń 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później 
niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego 
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
1.6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 
próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia mu kontroli zapewniona będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać 
zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. 
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy           
lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie          
na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacja projektową i ST. W takim przypadku, 
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesie zostaną przez Wykonawcę. 
 
1.6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby, które: 
1. Posiadają oznakowanie CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną albo 
europejską aprobatą techniczną bądź polską specyfikacją techniczną uznaną przez Komisję Europejską za zgodną          
z wymaganiami podstawowymi na podstawie Dyrektywy 89/106 EWG. 
2. Umieszczone zostały w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenia dla 
zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej. 
3. Oznakowany jest znakiem budowlanym „B” w przypadku wyrobów dla których nie ma jeszcze zharmonizowanych 
specyfikacji technicznych a objęte są krajowymi regulacjami do powszechnego stosowania wyrobów na podstawie 
krajowej deklaracji zgodności. 
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda ich partia dostarczona do robót 
będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny te cechy. 
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. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
1.6.8. Dokumenty budowy 
(1). Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie    
od przekazania Wykonawcy budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie §45 
ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi   
i mienia oraz technicznej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, 
podpisem osoby, która dokonała zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim bez 
przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone 
datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego DP, 
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom             
w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w DP, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczeń robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je 
przeprowadza, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
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- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi Nadzoru     
do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 
zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak 
stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 
(2) Rejestr obmiarów 
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. 
Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub ST. 
 
(3). Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, 
recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 
zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do doboru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 
Inspektowa Nadzoru. 
 
(4). Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 1-3 następujące dokumenty: 
- pozwolenie na budowę, 
- protokoły przekazania terenu budowy, 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- operaty geodezyjne, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- korespondencję na budowie. 
 
(5). Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidywanej 
prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 
 
1.6.9. Kontrola jako ści – wymagania szczegółowe 
W przypadkach, gdy wymagają tego przepisy szczegółowe lub specyfika wykonywania określonego zakresu robót,         
w kolejnych rozdziałach ST przedstawiono szczegółowe wymagania dotyczące kontroli jakości robót. 
 
1.7. OBMIAR ROBÓT 
1.7.1. Zasady ogólne 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i ST,              
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót    
i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym samym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST 
nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń 
Inwestora Nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 
 
1.7.2. Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz KNNR-ach. 
Jednostki obmiaru powinny być zgodnie z jednostkami określonymi w dokumentacji kosztorysowej. 
 
1.7.3. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają 
badań atestujących, to wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
 
1.7.4. Wagi i zasady wdra żania 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom ST. Będzie utrzymywać 
to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora 
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Nadzoru. 
 
1.7.5. Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiary przeprowadzone będą przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku występowania 
dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót ulegających zakryciu 
przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na 
karcie Rejestru obmiarów, W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznik a do 
Rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
 
1.8. ODBIÓR ROBÓT 
1.8.1. Rodzaje odbiorów robót  
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiorowi częściowemu, 
- odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
- odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
1.8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni 
od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektową, ST     
i uprzednimi ustaleniami. 
 
1.8.3. Odbiór cz ęściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych częściowo robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu robót ustalonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
 
1.8.4. Odbiór ostateczny (ko ńcowy) 
(1) Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz 
jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru             
i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.  
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających 
i robót poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych 
elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego.  
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywania robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie 
odbiega od wymaganej dokumentacja projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych  
w dokumentach umowy. 
 
(2) Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót 
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 
- recepty i ustalenia technologiczne, 
- dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
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- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i programem zapewnienia jakości 
PZJ 
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie 
z ST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 
właścicielom urządzeń, 
- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
 
1.8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie 
gwarancyjnym i rękojmi. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych         
w punkcie 1.8.4 „Odbiór ostateczny (końcowy)". 
 
1.9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWAR ZYSZĄCYCH 
1.9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej 
pozycji kosztorysu przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez 
Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzeniowe ryczałtowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren 
budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 
 
1.9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
Koszt wybudowania przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
- 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, 
- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
- opłaty/ dzierżawy terenu, 
- przygotowanie terenu, 
- konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu, 
- tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruch ponosi Zamawiający. 
 
 
1.10. DOKUMENTY ZWIĄZANE 
Wszystkie akty prawne, normy polskie, instrukcje i przepisy wymienione w ST będą stosowane przez Wykonawcę          
w języku polskim. 
 
W tekście powołano się na następujące akty prawne (wraz z późniejszymi zmianami): 
 
[1] Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2010 nr 243 poz. 1623 z 2010 roku  
z późniejszymi zmianami); 
 
[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami); 
 
[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego (Dz. U. Nr 75, poz. 690);    (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 poz. 1129) 
 
[4] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2007 nr 223 poz. 1655 z 
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późniejszymi zmianami) 
 
[5] Rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie 
Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) wraz z aktami zmieniającymi 
 
[6] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania 
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
budowlanych określonych  w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389); 
 
[7] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz.881); 
 
[8] Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. Nr 138 poz. 935) 
 
[9] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, 
wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczania 
wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011); 
 
[10] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek 
notyfikowanych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249, poz. 2497); 
 
[11] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r w sprawie sposobów deklarowania zgodności 
wyrobów budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041); 
 
[12] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie określenia wykazu wyrobów 
budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i 
stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej. 
 
[13] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie sposobu prowadzenia Krajowego 
Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych (Dz.U. 2011 nr 87 poz. 486) 
 
[14] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrzesnia 2009 r. w sprawie kontroli wyrobów budowlanych 
wprowadzonych do obrotu (Dz. U. Nr 144 poz. 1182); 
 
[15] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 25 stycznia 2011 r. w sprawie próbek wyrobów budowlanych 
wprowadzonych do obrotu (Dz. U. Nr 23 poz. 122); 
 
[16] Obwieszczenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2004 r. w sprawie informacji  
o notyfikowanych jednostkach certyfikujących i jednostkach kontrolujących oraz notyfikowanych laboratoriach. (M.P. nr 
50 poz. 858) 
 
[17] Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 3 kwietnia 2001 r. w sprawie 
wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa (Dz. U. Nr 38, poz. 456 z późniejszymi 
zmianami); 
 
[18] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 14 września 1999 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania 
niektórych Polskich  Norm (Dz. U. Nr 80, poz. 911 z późniejszymi zmianami); 
 
[19] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 1 grudnia 1998r. w sprawie wprowadzenia obowiązku 
stosowania niektórych Polskich Norm dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 148, poz. 974); 
 
[20] Rozporządzenie Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji z dn. 15 marca 2001r. w sprawie wprowadzenia 
obowiązku stosowania Polskich Norm dotyczących amunicji oraz ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 38, poz. 457); 
 
[21] „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Warszawa 1989, wydawnictwo 
Arkady; 
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I. ZAKRES ROBÓT:  

 
Ogólne wymagania dotyczące jakości, bezpieczeństwa i inne, dotyczące wykonania robót zostały określone     

w rozdziale pierwszym, punkcie WYMAGANIA OGÓLNE niniejszej specyfikacji. 
Poniżej przedstawiono szczegółowe wymagania dotyczące zakresu robót dla branży architektura.  

 
 
01. STAN SUROWY: 
 
01.1  fundamenty 
01.2  ściany konstrukcyjne zewnętrzne i wewnętrzne  
01.3 dach 
 
02. ELEWACJE:  
 
02.1  wykończenie ścian i cokołu 
02.2  stolarka okienna, drzwiowa, okna połaciowe 
02.3  parapety zew 
02.4  daszki nad wejściami, akcesoria dachowe, obróbki blacharskie  
02.5  wykończenie balkonów 
02.6  inne 
 
03, WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE: 

 
03.1   podłoża pod posadzki 
03.2   wykończenie posadzek 
03.3   ściany wewnętrzne 
03.4   wykończenie stropów i sufitów 
03.5   schody i balustrady wew. 
03.6   dodatkowe elementy wyposażenia  
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II MATERIAŁY:  
 
Wymagania ogólne 
 
Wszystkie Materiały stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu Robót powinny: 

− być nowe i nieużywane, 
− odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w niniejszych Specyfikacjach Technicznych  

i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale obowiązujących norm i przepisów,  
− mieć wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym również i świadectwa dopuszczenia do obrotu 

oraz wymagane certyfikaty bezpieczeństwa. 
 
Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem Materiałów do Robót. 
 
 
01. STAN SUROWY: 
 
01.1. FUNDAMENTY 
01.1.1.  WARSTWA OCHRONNA BETONU 

− klasy C16/20 grubości 5cm. 
− wg wytycznych konstrukcji 

 
01.1.2.     HYDROIZOLACJA W PŁYNIE (np. EUROLAN 3K + SUPERFLEX firmy DEITERMAN lub inna równoważna) 
01.1.3   1x FOLIA PE gr. 0,5 mm JAKO ZABEZPIECZENIE HYDROIZOLACJI, warstwa ślizgowa z flizeliny gr 0,5mm 
01.1.4 BEZROZPUSZCZALNIKOWA EMULSJA BITUMICZNA SŁUŻĄCĄ DO WYKONYWANIA POWŁOK 
PRZECIWWILGOCIOWYCH I OCHRONNYCH.   

− Pozwala  ona  na uzyskanie  wodonieprzepuszczalnych  zapraw  i  jastrychów  cementowo bitumicznych. 
− Zastosowanie jako preparat gruntujący pod hydroizolacje z mas KMB, np. weber.tec 901 (Eurolan 3K) lub inna, 
− Współczynnik oporu dyfuzyjnego dla pary wodnej µ: ok. 800. 

 
01.1.5.  DWUSKŁADNIKOWA, POLIMEROWO-BITUMICZNA MASA USZCZELNIAJĄCA (KMB). 

− Elastyczna, grubowarstwowa masa uszczelniająca, cechująca się zdolnością mostkowania rys, dobrą 
przyczepnością do podłoża, odpornością na starzenie się, wodę i normalnie  występujące  w  gruncie  
agresywne  substancje, aż do stopnia „mocno agresywne” według normy DIN 4030.  

− Gęstość gotowej do nakładania masy: ok. 0,7 kg/dm3. (np. weber.tec Superflex 10 lub inna ). 
 
01.1.6. PŁYTA FUNDAMENTOWA  

− Wykonana w konstrukcji żelbetowej wg. projektu konstrukcji 
 
01.1.7. IZOLACJA MINERALNA (np. Superflex D1 firmy weber saint gobain – Deitermann lub inna równoważna) 

− Elastyczna, jednoskładnikowa mikrozaprawa uszczelniająca (szlamem) na bazie cementu, kruszywa oraz 
specjalnych dodatków i modyfikatorów. 

− Paroprzepuszczalna – 3kG/m2. 
 
01.1.8 POLISTYREN EKSTRUDOWANY XPS gr. 15 cm 

− Na  warstwy  termoizolacyjne  stosować  płyty  z  polistyrenu  ekstrudowanego,  zgodne  z  PN-EN 13164:2003 
„Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane 
fabrycznie – Specyfikacja”  

− Grubość, rodzaj i klasę zastosowanego materiału termoizolacyjnego określa dokumentacja techniczna. 
Zaleca się aby spełniały one poniższe wymagania:  

− wytrzymałość  na  ściskanie  lub  naprężenia  ściskające  przy  odkształceniu  10%  - min. 300kPa,   
− odkształcenie przy obciążeniu 40 kPa i temperaturze 70 C – max. 5% , 
− nasiąkliwość wody po trzystu cyklach zamarzania i odmarzania – max. 2%,  
− redukcja wytrzymałości mechanicznej nie może być przy tym większa niż 10% w porównaniu do próbek 

suchych.  
− nasiąkliwość na skutek dyfuzji pary wodnej -  dla płyt o grubości 50 mm max. 5%, dla płyt o grubości 100 mm 

max. 3%, dla płyt o grubości 200 mm max 1,5%. 
− nasiąkliwość przy długotrwałym zanurzeniu w wodzie – max 0,7%,  
− płyta z polieststyrenu ekstrudowanego o gładkiej powierzchni wykończenia;  
− temperatura stosowania -50 do +75°C; 
− gęstość pozorna 32kg/mł;  
− naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu 300kPa,  
− odporność ogniowa klasy E. 
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01.1.9. GEOMEMBRANA PEHD (np. FONDALINE 500 lub inna) 
− CE - Deklaracja Zgodności,  
− Atest PZH,  

właściwości: 
− Materiał: polietylen o wysokiej gęstości,  
− Długość: 20 m w rolce, szerokość: 0,5m; 1,0 m; 1,5m; 2,0 m; 2,5 m, 
− Grubość membrany: 0,6 mm / 0,5 mm, obustronnie wytłaczana,  
− Kolor: czarny, wysokość stożków: 8 mm.  

− Odporność na ciśnienie: około 250 kN/m2 , 
− Wytrzymałość: na uderzenia mechaniczne, działanie korzeni, grzybów i bakterii,  

− Stabilność temperaturowa: od - 30oC do +80oC, 
− Gwarancja: 20 lat, 
− Właściwości chemiczne: neutralna dla wody pitnej, nie ulegająca degradacji, odporna na działanie substancji 

chemicznych,  
montaż: 

− Membranę mocujemy mechanicznie wzdłuż górnej krawędzi, kierując wytłoczenia do płaszczyzny ściany 
fundamentowej.  

− Łączniki wraz z podkładkami rozmieszczamy w odległościach co 80 cm  dodatkowo stosując je na zakładkach. 
− Membranę łączymy na zakładkę o szerokości 7 wytłoczeń.  
− Wierzchnią  krawędź zabezpieczamy listwą wykończeniową. 

 
01.2. ŚCIANY KONSTRUKCYJNE ZEWN ĘTRZNE I WEWNĘTRZNE  
01.2.1. ŚCIANY ŻELBETOWE  gr. 24, 22, 20 cm   

− Wykonane w konstrukcji żelbetowej wg. projektu konstrukcji. 
 

01.3. DACH 
01.3.1. DACHÓWKA CERAMICZNA KARPIÓWKA   

− Masa od 65 kg/m2 
− Stosowana przy nachyleniu połaci 24-30stopni 
− Wykrój półokrągly 
− Do mocowania dachówek należy używać specjalnie do tego celu przeznaczonych spinek, które zagwarantują 

stabilność pokrycia podczas silnych podmuchów wiatru. 
− Elementy ceramiczne - dachówka podstawowa karpiówka(380x180x14),wyrównawcza(380x204x14),szczytowa 

połówkowa(380x120x14),wentylacyjna wypukła (380x180x14),gąsiory, trójniki, kominki wentylacyjne w kolorze 
− czerwień naturalna, powinny posiadać certyfikat „B” wydany przez ITB 

Dodatki systemowe : 
− Ława kominiarska szer. 250mm,stopień kominiarski, płotek śniegowy z elementami mocującymi 
ocynkowanymi i malowanymi proszkowo w kolorze czerwień naturalna ,wymagana DZ z AT lub PN; 
− Taśmy wentylacyjno-uszczelniające kalenicę i grzbiet dachu  wykonane z plisowanego aluminium,  
z samoprzylepnymi paskami pokrytymi klejem na bazie butylu, o przekroju wentylacyjnym 160 cm2/mb, kolor 
czerwony, wymagana DZ z AT lub PN; 
− Aluminiowe wykończenie koszy z zaginanymi brzegami, kolor ceglasty, wymagana DZ z AT wydaną 
przez ITB; 
− Taśma do uszczelniania połączeń dachowych z materiału plisowanego, wymagana DZ z AT lub PN; 
− Uniwersalna taśma do uszczelniania połączeń połaci dachu z kominem, z materiału plisowanego 
(aluminium pokryte warstwą farby ze spodnią stroną pokrytą klejem na bazie butylu , stosowana wraz z 
aluminiową listwą zakończeniową ,kolor czerwony , (np WIEKOR - FLEX), wymagana DZ z AT lub PN; 
− Aluminiowa siatka zabezpieczająca szczelinę wentylacyjną okapu ,kolor czerwony, wymagana DZ z AT 
lub PN; 

 
01.3.2  KONSTRUKCJA DREWNIANA  

− wg. dokumentacji projektu konstrukcji. 
− deklaracja zgodności z PN 
− drewno przesezonowane – atestowane, 
− elementy konstrukcji muszą być:  

o ostrokrawężne, czyli bez zaokrągleń (jest to tzw. kantówka),  
o powietrznosuche, to jest o wilgotności od 15 do 20%,  
o bez murszu (zgnilizny drewna),  
o bez sinizny (nalotu spowodowanego rozwojem grzybów),  
o bez wypadających (tzw. czarnych) sęków. 

− zabezpieczenie drewna grzybobójczymi i owadobójczymi środkami ochrony metodą próżniowo-ciśnieniową lub 
kąpieli, impregnacja środkiem obniżającym palność.  
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− zewnętrzne elementy drewniane strugane, 
− preparat solny impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny zabezpieczenie do stopnia niezapalności np. 

FOBOS M-4  lub OCEAN 441B. Aprobata +Deklaracja zgodności z aprobatą, Bezbarwny, organiczny, zużycie 
0,5dm3/m2 krotność malowania do zużycia wymaganej ilości preparatu, głębokość wnikania 1,5mm, trwałość 
zabezpieczenia: 3-5 lat (elementy zewnętrzne -metodą próżniową lub trzygodzinną kąpielą), 15 lat (zadaszone 
elementy konstrukcji dachowych), 

− impregnat drewnoochronny np. Sadolin Extra, Aprobata +Deklaracja zgodności z aprobatą, na zewnętrz. 
Wydajność z jednego litra: drewno strugane miękkie 8-12 m2; twarde 15-20 m2, kolor -akacja (zielony), 
Zalecana ilość warstw: minimum 2 Kolejna warstwa po 14-24godz. Pełna ochrona po 24h, Rozpuszczalnik: 
benzyna lakowa, Warstwa podkładowa: min 2 warstwy. 

− Elementy drewniane dachu impregnowane mikrobiologicznie oraz do granicy trudnozapalności. 
−  Murłaty układane na pasach papy asfaltowej. Połączenia elementów drewnianych należy wykonać  zgodnie ze 

sztuką ciesielską.  
 
01.3.3  WYSOKOPAROPRZEPUSZCZALNA MEMBRANA DACHOWA  
 

− przystosowana do układania bezpośrednio na ociepleniu, 
− ochrona dachu i termoizolacji przed wodą i wilgocią, 
− o wysokiej paro przepuszczalności, stosowana w celu zabezpieczenia konstrukcji dachu i materiałów 

ocieplających (np. wełen mineralnych) przed podwiewanym deszczem i śniegiem pod pokrycie dachowe, oraz 
przed wodą skraplającą się właśnie w tym miejscu, 

− przepuszczająca parę wodną, a nie przepuszczająca wody, 
− produkowana na bazie włóknin polipropylenowych i filmu funkcyjnego. Film funkcyjny jest materiałem 

wodoszczelnym i paro przepuszczalnym, 
− Warstwy membran nie powinny być klejone, gdyż w wyniku procesu starzenia membrana będzie się 

rozwarstwiać. Zalecaną metodą łączenia warstw jest ich laminacja, 
− budowa - trójwarstwowa, laminowana, 
− opór dyfuzyjny - Sd 0,02 m, 
− wysoka przepuszczalność pary wodnej – 1800  / 3000  g/m2/24h (Lyssysystem 23°C/85%  / DIN 52615 

38°C/85%), 
− odporność na promieniowanie UV - 3 miesiące, 
− wodoszczelność - > 1500 /4500 mm H2O  (DIN 20811 /  Hydrocinetic), 
− gramatura - 90 -160 g/m2, 
− dostępność produktów pomocniczych (np. taśmy), 
− odporność temperaturowa większości włóknin polipropylenowych stosowanych od ok. -40°C do ok. +90°C. 
− należy pamiętać o stworzeniu odpowiedniego dystansu między pokryciem dachowym, a membraną w celu 

optymalnej wentylacji. Zaleca się, aby łączna wysokość łaty i kontrłaty wynosiła ok. 8-10cm. 

01.3.4 PAROIZOLACJA - FOLIA PE 
− Aprobata +Deklaracja zgodności z aprobatą,  
− płaska, grubość 0,4mm , paroprzepuszczalność <0,49 g/m2/24h, 
− wytrzymałość na rozciąganie 11,5/ 11,4MPa,  
− wydłużenie przy zerwaniu 343/406%,  
− zdolność hydroizolacyjna nie mniej niż 1500 mm wody (DIN 20811)/4500 mm H2O (Hydrocinetic), 
− łączenie na zakład 10cm i zgrzewanie,  
− temp. użytkowania -30 do 80oC. 

 
 
02. ELEWACJE:  
02.1  WYKOŃCZENIE ŚCIAN I COKOŁU 
02.1.1. ZAPRAWA KLEJOWA 

− mineralna zaprawa klejowa przeznaczona do mocowania płyt termoizolacyjnych, dostosowana do obróbki 
ręcznej lub maszynowej,  

− zużycie: 3,5 – 5,0 kg/m2. 
 
02.1.2. PŁYTY STYROPIANOWE, system fasadowy 
Charakterystyka produktu: 

− Norma PN-EN 13163:2004/AC:2006, 
− uniwersalny materiał termoizolacyjny, 

Właściwości techniczne: 
− wymiary: 1000x500mm, grubość: 180mm, 
− odporny na wilgoć i korozję biologiczną, 
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− opór cieplny dla grubości nominalnej 50mm ≥1,25m2K/W, 
− współczynnik przewodzenia ciepła λ=0,036, 
− grubość (klasa T2) ± 1mm, długość (klasa L2) ± 2mm, szerokość (klasa W2) ± 2mm, 
− prostokątność (klasa S1) ± 5mm/1000mm, 
− płaskość (klasa P3) ± 10mm, 
− wytrzymałość na zginanie (klasa BS115) ≥ 115kPa, 
− naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym ≥70kPa, 
− wytrzymałość na rozciąganie ≥100kPa 
− wytrzymały na obciążenia mechaniczne, 
− lekki i łatwy w obróbce, 
− reakcja na ogień: samogasnący, 
− odporny na substancje chemiczne, 

Forma dostawy: 
− płyty: 1000x500mm; płyt w paczce: 4szt.; powierzchnia paczki: 2,0m2, 
− wyroby EPS mogą być łatwo przycięte na miejscu za pomocą zwykłych narzędzi do cięcia. 

Zastosowanie:  
− do wykonywania izolacji cieplnej ścian zewnętrznych, objętych: Aprobatą Techniczną, Europejską Aprobatą 

Techniczną ETAG 004,  
− w zewnętrznych systemach ocieplenia ETICS zgodnych z wymogami PN-EN 13499. 

 
02.1.3. ŁĄCZNIKI DO MOCOWANIA STYROPIANU DO PODŁOŻA  

− łączniki mechaniczne z trzpieniem tworzywowym, głębokość kotwienia ≥ 40 mm, średnica otworu 8 mm, 
− średnica talerzyka dociskowego 60 mm.  
− ilość łączników wg zaleceń producenta. 
− długość łącznika 220 mm. 

 
02.1.4. ZAPRAWA ZBROJĄCA 

− na mineralne i organiczne, sztywne podłoża, 
− o wysokiej sile klejenia, wzmocniona dodatkiem mikrowłókien, 
− o doskonałych właściwościach obróbki, na bazie białego cementu,  
− do stosowania w bezspoinowych systemach ociepleń,  
− siatka zbrojąca o uniwersalnym zastosowaniu układana na zakład w górnej części masy zbrojącej,  
− odporna na działanie alkaliów, charakteryzująca się stabilnością wymiarów oraz wysoką wytrzymałością na 

rozciąganie (≥1700 N / 50 mm). 
 
02.1.5. PŁYTKI KLINKIEROWE 

− cokoły z płytek klinkierowych, 
− kolor czerwony, 
− aprobata techniczna, 
− zaprawa klejowa, kształtki oraz masa fugowa - rozwiązanie systemowe, 
− kształtki klinkierowe mrozoodporne, odporne na ściskanie 35 [MPa], płaskie oraz kątowe, kolor czerwony,  

( dokładny kolor kształtek dobrać na budowie przy udziale inwestora oraz projektanta),  
− kształtki 240x115x71mm 
− płytki proste i kątowe, 
− nasiąkliwość poniżej 4%, 
− mrozoodporne, 
− aprobata techniczna, 
− wytrzymałość na zginanie: > 13, 
− s ystemowa zaprawa klejąca oraz do spoinowania (kolor szary), mrozoodporna i elastyczna, 
− spoiny ok. 10mm 
− wiązanie wozówkowe (przesunięcie o ½ cegły), dylatacje proste 
 

02.1.6. TYNK MINERALNY W KOLORZE BIAŁYM 
− struktura baranek, ziarno 1,5mm 
− wysoce paroprzepuszczalny, trwały i odporny na warunki atmosferyczne 
− hydrofobowy 
− odporny na działanie pleśni i grzybów 
− aplikacja maszynowa 
− kolor biały 
− temp.stosowania od +5-20stC 
− przyczepność 0,25N/mm2 
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02.2  STOLARKA OKIENNA,  DRZWIOWA, OKNA POŁACIOWE 
02.2.1. DRZWI WEJŚCIOWE DO MIESZKAŃ  

− drewniane, zewnętrzne, ciepłe 
− o izolacyjności akustycznej min 25DB 
− Wyposażone w 2 zamki i wkładkę bębenkową 
− Wzmocnione z ościeżnicą stalową z uszczelką 
− Z panelem ze szkła przeziernego (lustro weneckie) 
− Kolor kukurydzy (jak na pierwszym etapie) 
− Współczynnik przenikania ciepła U=1,1W/(m2K) 
− ościeżnice kolorystycznie dobrane do koloru skrzydeł drzwiowych 
− z drewna sosnowego, malowane hydrodynamicznie min 3 razy farbami ekologicznymi-akrylowymi , 

wodorozpuszczalnymi ,transparentnymi w kolorze RAL 1033 lub podobnym po uzgodnieniu z gł. projektantem;  
− Drzwi zewnętrzne i drzwi do wiatrołapu w budynkach mieszkalnych, drewniane, wzmocnione, z sezonowanego 

drewna sosnowego, klejonego, trójwarstwowego 
 
02.2.1.1 DRZWI WEJŚCIOWE DO POM. TECHN. 

− drzwi aluminiowe „ciepłe” 
− wyposażone w samozamykacz, zamek baryłkowy,  
− zabezpieczone przed możliwością ściągnięcia drzwi, 
− kolor RAL7035 
− Współczynnik przenikania ciepła max U=1,1W/(m2K) 
− ościeżnice kolorystycznie dobrane do koloru skrzydeł drzwiowych. 

 
02.2.2. OKNA 

− okna drewniane o profilach pięciokomorowych, przeszklone szybami w zestawach trójszybowych 
− w kolorze kukurydzy jak na I  etapie 
− szprosy konstrukcyjne – lazur 
− z możliwością mikrouchyłu 
− nawiewniki wg PW instalacji 
− Współczynnik przenikania ciepła z ramą max U=1,1W/(m2K) 
− Okna i drzwi balkonowe drewniane jednoramowe o wysokim standardzie , z drewna sosnowego, malowane 

hydrodynamicznie min 3 razy farbami ekologicznymi-akrylowymi , wodorozpuszczalnymi ,transparentnymi 
w kolorze RAL 1033 lub podobnym po uzgodnieniu z gł. projektantem; 

− Szprosy konstrukcyjne ,o minimalnej do uzyskania szerokości i grubości ramy skrzydła; 
− Uszczelki w kolorze brązowym  
− Silikon przyszybowy w kolorze bezbarwnym 
− W dolnej części skrzydeł należy  montować aluminiowy okapnik w kolorze stolarki 
− Okna rozwierano-uchylne wg zestawień,   
− Na parterze okna antywłamaniowe, od strony ulicy o podwyższonej izolacyjności akustycznej, 
− Infiltracja powietrza 0,3, 
− Drzwi balkonowe z blokadą obrotu klamki,  
− Profile przyokienne PCV: 
− dopasowane do koloru okna. 
− Zapewnia estetyczne połączenie tynku z ramą okienną. 
− Zapobiega pękaniu tynku na styku ościeżnic i tynku. 
− Szerokość korytka – 6mm. 
− Listwa posiadająca nienasiąkliwą piankę dylatacyjną, uszczelkę chroniącą przed zabrudzeniem. 
− Element tracony. 
− Profile z siatką z włókna szklanego. 
− Minimalna temperatura montażu + 5st C 

Pianka poliuretanowa ciśnieniowa jednokomponentowa do montażu ościeżnic drzwiowych, okiennych (montaż 
wspomagany łącznikami mechanicznymi): 

− Klasa palności B2. 
− Temperatura nakładania +5 st C do +35 st C. Dla niższych temperatur stosować piankę zimową od -10 stC    po 

doprowadzeniu puszki do temperatury pokojowej.  
− Czas suchopyłości 10-15min.  
− Czas pełnego utwardzenia 20mm warstwy w temp.+25 st C przy wilgotności 60-70% -5h . współczynnik  

przewodzenia ciepła 25-30mW/mK  , 
− Pianka poliuretanowa ciśnieniowa uszczelniająca do wąskich szczelin. 

− Okna i drzwi balkonowe powinny posiadać następujące funkcje : 
− mikrowentylacja  
− stopniowanie uchyłu 
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− blokada obrotu klamki 
− W górnej ramie wybranych okien  należy  zamontować nawiewniki higrosterowalne; 
− Wybrane okna balkonowe powinny być dostosowane do połączenia z oknami połaciowymi wg PW 
detali arch-bud.  
− Okna i drzwi balkonowe powinny spełniać wszystkie wymagania określone w DP, jako całość powinny 
posiadać DZ z AT lub PN, stwierdzającą przydatność do stosowania w budownictwie całego systemu okien i 
drzwi balkonowych (profile drewniane, okucia, uszczelki, szyby itd). 
− Dostawca okien powinien dostarczyć także OZ na konkretną partię okien. W szczególności: 
− okucia i uchwyty w kolorze złocistym, (AT wydana przez ITB na okucia rozwieralno-uchylne, uchylno 

rozwieralne i rozwieralne do okien i drzwi balkonowych z drewna); 
− oświadczenie o dostosowaniu okuć do wymiarów skrzydła 
− szyby zespolone dźwiękochłonne Rw min  =35dB (j.w. oraz Świadectwo Badań na wymagania dotyczące 

dźwiękochłonności –  wydane przez ISiC); 
− parapety wewnętrzne z drewna gr ok. 30mm, w kolorze ramy okiennej 

 
02.2.3. OKIENNICE DREWNIANE 

− Okiennice drewniane, ażurowe, z żaluzjami stałymi, w kolorze stolarki okiennej , okucia o wysokim standardzie, 
montowane do ramy okiennej, powinny zapewniać następujące funkcje : 

o         zamknięcie baskwilowe dwupunktowe od wewnątrz, z zatrzaskiem lub zapadką,  
o         blokada otwarcia, 
o         odbojnice otwarcia, 
o         regulacja wysięgu. 

− Okiennice malowane hydrodynamicznie min 3 razy farbami ekologicznymi-akrylowymi ,wodorozpuszczalnymi, 
transparentnymi w kolorze RAL 1033 lub podobnym ( po uzgodnieniu z gł. projektantem ). 

− Okiennice wykonane zgodnie z DP, powinny posiadać OZ z obowiązującymi normami. 
− Montaż okiennic winien odbywać się przez producenta lub pod jego nadzorem 

 
02.2.4. OKNA POŁACIOWE  

− Okna drewniane, połaciowe, 
− Kołnierze w kolorze popielato-brązowym RAL 1022 
−  U=1,1W (m²/K) [szyba], 
−  U=1,3W (m²/K) [rama], 
− Z zewnątrz okno osłonięte jest tłoczonymi profilami z blachy aluminiowej powlekanej modyfikowanym 

poliestrem, w kolorze popielato-brązowym odpornym na działanie czynników atmosferycznych i promieni UV, 
−  okna uchylno obrotowe z podwyższoną osią obrotu, z nawiewnikami oraz systemowymi roletami wewnętrznymi 

 
02.3.  PARAPETY ZEW 

− Parapety zewnętrzne z kształtek klinkierowych w kolorze ciemnoczerwonym z wykształconym podejściem pod 
okno i kapinosem wg DP , powinny posiadać DZ z AT; 

  02.4  DASZKINAD WEJ ŚCIAMI, AKCESORIA DACHOWE, OBRÓBKI BLACHARSKIE  

02.4.1. DASZKI NAD WEJŚCIAMI 
− wyrób jednostkowy wg PW detali, 
− należy stosować kształtowniki dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie,  
− elementy mocujące (śruby, kotwy itp.) powinny posiadać aprobaty techniczne wydane przez ITB. Szczegóły 

zamocowania wg DP. 
− Konstrukcja drewniana, rynny RAL 7015 
− Pokrycie daszków-dachówka karpiówka w kolorze naturalnej czerwieni, układana w koronkę (wymagany 

certyfikat „B”); 
 
02.4.2 RYNNY I RURY SPUSTOWE  

- rynny systemu bezokapowego, ocynkowana, kolor grafitowy RAL 7015 
- Rury spustowe chowane w ociepleniu, systemowe, profil prostokątny 
- elementy systemu- maskownica, hak, rynna – OCYNK 
- wydajność systemu przy skrajnym usytuowaniu rury spustowej – 90m2, przy centralnym 180m2 

 
02.4.3 KOMINY PONAD DACHEM -  CEGŁA KLINKIEROWA 

-  murowane z cegły klinkierowej w kolorze czerwonym 
 
02.4.5. OBRÓBKI BLACHARSKIE 

− Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
− Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
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− Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
− Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, 
− Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
− Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie 

materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych. 
− Blacha tytanowo-cynkowa powinna odpowiadać normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-92122.  
− blacha tytanowo cynkowa 
− Grubość blachy 0,5 mm do 0,55 mm, 
− Występuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm. 

 
02.4.6  KOŁNIERZE KOMINOWE 
- obróbka blacharska czapki kominowej w kolorze ceglastym RAL 2002 
 
02.4.7. NASADY WENTYLACYJNE, WYWIEWKI KANALIZACYJNE  
- wg instalacji 
 
02.5  WYKOŃCZENIE BALKONÓW  
02.5.1  PŁYTY TARASOWE NP. DASAG 
– aprobata wraz z Deklaracją zgodności z aprobatą 
– lokalizacja: tarasy (z wyjątkiem parterowych) 
– piaskowane, antypoślizgowe 
– wytwarzane są z surowców naturalnych (grysy kamienne) oraz cementu 
– wymiary: 40x40x3,8 
– zgodne z normami branżowymi PN-EN 13748-1,2. 
– układane na poduszkach z woreczków foliowych z zaprawą 
 
02.5.2  BALUSTRADY ZEW. 
- wyrób jednostkowy wg PW detali 
- ocynkowana, kolor jednostkowy RAL 7015 
 
02.5.3 PŁYTA DO TERMOIZOLACJI ŚCIAN POSADZEK NP. EcoTherm XR-P 
– budowa płyty – rdzeń z pianki poliuretanowej typu PIR w obustronnej okładzinie z papieru kraft pokrytego 
aluminium, 
– wysoka wartość termoizolacyjna λ 0,023 
– wymiary standardowe 1200x600mm 
– brzegi płyt mogą mieć wykończenie prostopadłe lub na tzw  feltz 
– certyfikaty: zgodność z normą PN EN 13165 znak europejski CE 
– materiał nierozprzestrzeniający ognia 
– gęstość min 30 kg/m3 
– odporność na ściskanie – przy 10% odkształceniach 150kPA 
– ilość cel zamkniętych min 90% 
– odporność na długotrwałe temp. -50°C-110°C 
– stabilność wymiarów 
– należy ułożyć hydroizolację zarówno pod jak i na płycie 
 
02.5.4 MATA DRENAŻOWA  np. OPTIGRUEN lub inna 
– układać z zakładem 10cm, 
Charakterystyka produktu: 
– mata drenażowa posiada certyfikat CE 1313 
– produkt wykonany z głęboko tłoczonego, nieszkodliwego dla środowiska HDPE 
              (niskociśnieniowego polietylenu o wysokiej gęstości) ze zbiorniczkami wody i otworami dyfuzyjnymi oraz 
              kanałami odwadniającymi, 
– materiał – HDPE z recyclingu,wysokość ok 60mm,waga ok 2.8kg/m2,kolor szaro-czarny. 
Dane techniczne 
– odporność na ściskanie z wypełnieniem 800  kN/m2   przy kompresji 11%, 
(Wypełnienie przynajmniej 5 cm powyżej górnej krawędzi maty), 
– pojemność całkowita: ok. 37 l, 
– magazynowanie wody: ok. 25 l bez wypełnienia; ok. 17l z wypełnieniem (8/16), 
– zdolność do odprowadzania wody wg normy EN ISO 12958, 
(z geowłókniną filtracyjną typ 105, przy obciążeniu 20kPa), 
– forma dostawy: maty o pow. 1,93m2; długość 1,95m; szerokość 0,99m, powierzchnia na palecie 231m2, 
– zastosowanie: pod roślinnością intensywną, pod nawierzchnie utwardzone o niskim natężeniu ruchu 
(drogi pożarowe, miejsca postojowe, place zabaw itp.), 
Magazynowanie: 
– w warunkach suchych, w miejscu zabezpieczonym przed promieniowaniem UV w pozycji leżącej, 
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– wskazówki wykonawcze: w przypadku wykonywania robót latem po ułożeniu drenaż napełnić wodą, aby 
uniknąć przegrzewania oraz zabezpieczyć przed wiatrem; przykryć geowłókniną w ciągu 1 dnia. 
 
 02.5.5 GEOWŁÓKNINA DYFUZYJNA np. OPTIGRUEN lub inna 
Charakterystyka produktu: 
– geowłóknina dyfuzyjna typ RS, do dachów odwróconych, 
– termicznie wzmocniony materiał włóknisty z PP/PE, 
– grubość ok. 0,75mm; gramatura ok. 125g/m2. 
Właściwości  techniczne: 
– wytrzymałość na rozciąganie  DIN EN ISO 10319 (06.96) 8,00kN/m, 
– wodoprzepuszczalność pod obciążeniem  E DIN 60500, przy 2kPa – 10m3/s – 2,00 ; przy 20kPa -  10m3/s – 
1,50 ; przy 200kPa -  10m3/s – 0,50, 
– siła przebicia stemplem wg EN ISO 12236 – 1200N, 
Forma dostawy:     
– szerokość rolki: 100m, 
– długość rolki: 4,5m, 
– powierzchnia rolki: 450m2. 
Zastosowanie: 
– na dachach odwróconych, 
– na termoizolacji, układać z zakładem ok. 300mm. 
Magazynowanie: 
– w warunkach suchych, w pozycji leżącej, bez dostępu promieniowania UV. 
 
02.5.6 HYDROIZOLACJA 
- wg pkt. 01.1.2 
 
02.5.7 WPUST TARASOWY ZEWNĘTRZNY 
- wpust liniowy zewnętrzny 
- ruszt ze stali nierdzewnej 
- wpust nieogrzewany 
 
02.6. INNE 
02.6.1 PRZEPIERZENIA TARASÓW 
– wyrób jednostkowy wg PW detali 
– kształtowniki użyte do montażu powinny posiadać Aprobatę Techniczną ITB lub powinny być ujęte w Aprobacie 
Technicznej na zestaw wyrobów. Należy stosować kształtowniki dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w 
budownictwie. 
– elementy mocujące (śruby, kotwy itp.) powinny posiadać aprobaty techniczne wydane przez ITB. 
– szczegółowy sposób zamocowania wg PW, kotwy muszą posiadać wymagane atesty i certyfikaty na znak „B", 
– kształtowniki stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto odpowiadać następującym 
wymaganiom: 
  - mieć atesty hutnicze i zaświadczenia odbioru 
  - mieć trwałe ocechowanie 
  - mieć wybite znaki cechowe 
 
- szklenie bezpieczne, matowe, bezbarwne 
 
02.6.2 NUMERY POLICYJNE 

− wyrób jednostkowy wg PW detali 
− tablica (rama oraz blachy) z blachy nierdzewnej gr 3mm, 

 
02.6.3 SKRZYNKI POCZTOWE 
– Ilość oraz rozmieszczenie komór wg DP 

– po dwa klucze do zamka każdej skrzynki   
– przystosowana do warunków zewnętrznych 
– kołnierz aluminiowy dostosowany do otworu w kolorze RAL 9006 
– sytuowanie oraz wymiary zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 września 2003 r. w 

sprawie oddawczych skrzynek pocztowych, 
– kolor szary , 
– zamontować zgodnie z zaleceniami producenta. 

 
02.6.4 BALUSTRADA  
– wyrób jednostkowy wg PW detali 
– kształtowniki użyte do montażu powinny posiadać Aprobatę Techniczną ITB lub powinny być ujęte w Aprobacie 
Technicznej na zestaw wyrobów. Należy stosować kształtowniki dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w 
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budownictwie. 
– elementy mocujące (śruby, kotwy itp.) powinny posiadać aprobaty techniczne wydane przez ITB. 
– szczegółowy sposób zamocowania wg PW, kotwy muszą posiadać wymagane atesty i certyfikaty na znak „B", 
– kształtowniki stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto odpowiadać następującym 
wymaganiom: 
  - mieć atesty hutnicze i zaświadczenia odbioru 
  - mieć trwałe ocechowanie 
  - mieć wybite znaki cechowe 
 
03. WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE: 
03.1.  PODŁOŻA POD POSADZKI 
03.1.1. FOLIA PE 

− Aprobata +Deklaracja zgodności z aprobatą,  
− płaska, grubość 0,4mm , paroprzepuszczalność <0,49 g/m2/24h, 
− wytrzymałość na rozciąganie 11,5/ 11,4MPa,  
− wydłużenie przy zerwaniu 343/406%,  
− zdolność hydroizolacyjna nie mniej niż 1500 mm wody (DIN 20811)/4500 mm H2O (Hydrocinetic), 
− łączenie na zakład 10cm i zgrzewanie,  
− temp. użytkowania -30 do 80oC. 

 
03.1.2. PŁYTY STYROPIANOWE, system dach-podłoga 
dokumentacja techniczna: 

− PN-EN 13163:2004/AC:2006, 
− Certyfikat zgodności , 
− Atest Higieniczny PZH , 

charakterystyka:  
− płyty produkowane metodą spieniania polistyrenu i przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnych podłóg, 

dachów i stropodachów. Płyty mogą być produkowane w wersji z bokami płaskimi lub frezowanymi 
umożliwiającymi układanie ich „na zakładkę”. Płyty standardowo produkowane są w wymiarach:  
długość: 1000 mm, szerokość: 500 mm, grubość: 50 mm  a następnie co 10 mm według indywidualnych 
życzeń. 

− klasy tolerancji wymiarów: grubość T1 (± 3 mm lub ± 0,6%*); długość L1 (± 3 mm lub ± 0,6%*);  
szerokość W1 (± 2 mm);  prostokątność S1 (± 5 mm / 1000 mm); płaskość P3 (10 mm), 

− poziom wytrzymałości na zginanie BS135 (≥ 135 kPa), 
− naprężenie ściskające przy 10 % odkształceniu względnym CS(10) (90 kPa), 
− wytrzymałość na rozciąganie siłą prostopadłą do powierzchni czołowych TR100 (≥ 100 kPa), 
− klasa stabilności wymiarowej w stałych, normalnych warunkach laboratoryjnych DS(N)5 (± 0,5 %), 
− poziom stabilności wymiarowej w określonych warunkach temperatury i wilgotności (temp. 70oC, 48 h)  

DS(70,-)2 (≤ 2 %) 
− odkształcenie w określonych warunkach obciążenia ściskającego i temperatury DLT(1)5 (≥ 5%), 
− deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD, w temp. 10°C 0,037 W/(m·K), 
− współczynnik przewodzenia ciepła z RTQ ITB λRTQ**) 0,034 W/(m·K), 
− klasa reakcji na ogień E. 

zakres zastosowania: 
− podłogi na gruncie w budownictwie mieszkalnym, użyteczności publicznej i przemysłowym przy normalnych 

obciążeniach, 
− podłogi w systemie ogrzewania podłogowego, 
− podłogi na wszelkiego rodzaju stropach o sztywnej konstrukcji, 
− stropodachy pełne, stropodachy o wiotkiej konstrukcji (blacha trapezowa). 
− Uwaga : 
− Podczas budowy należy szczególnie zabezpieczyć instalacje biegnące w strefach komunikacji przed 

zniszczeniem otaczającej je izolacji termicznej. (np. ułożeniem warstwy twardego styropianu oraz ułożeniem na 
nich desek w strefach poruszania się pracowników budowlanych lub w inny skuteczny sposób). 

 
03.1.3. WYLEWKA CEMENTOWA ZBROJONA – w mieszkaniach grubość 4,5 cm. 

− Wyrób jednostkowy z zaprawy cementowej nie niżej niż 10MPa; zbrojenie siatką Ř3mm o oczkach 10x10cm          
z zakładem nie mniejszym niż 5cm Gotowa masa betonowa zgodna z PN-90/B-141501 oraz klasą betonu M15  
i M20.; 

− wydajność-około 1 m warstwy grubości 1 mm z 1,9 kg suchej zaprawy; temp. pracy: co najmniej +5°C.  
− Wylewka przeznaczona jest do wykonywania różnych elementów betonowych bezpośrednio na placu budowy, 

na przykład: posadzek i ich fundamentów (po ich wcześniejszym zbrojeniu);  
− Stosować zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.  
− Powierzchnie przeznaczone do pokrycia wylewką betonową powinny być spoiste i oczyszczone z kurzu, wapna 
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oraz tłustych zabrudzeń. Elementy luźne i osypujące się usunąć.  
− Bezpośrednio przed wylaniem, zaleca się podłoże zwilżyć wodą. Podłoża silnie nasiąkliwe zagruntować 

wcześniej preparatem gruntującym. 
 
03.1.4. WARSTWY WYRÓWNUJĄCE I WYGŁADZAJĄCE Z ZAPRAWY SAMOPOZIOMUJACEJ 

− Aprobata +Deklaracja zgodności z aprobatą PN-EN-13813, 
− zużycie 1,6kg/m2, grubość warstwy 2-10mm, 
− wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach pow. 24MPa, 
− wytrzymałość na zginanie po 28 dniach pow. 7MPa, 
− układanie posadzki po 3 dniach, 
− do stosowania wewnątrz pomieszczeń suchych. 

 
03.2  WYKOŃCZENIE POSADZEK 
 
03.2.1  MASA WYRÓWNUJĄCO - POZIOMUJĄCA do wyrównania posadzek wewnątrz obiektów pod płytki 

− spełniająca wymagania PN-EN 13813, 
− na bazie cementu lub cementu modyfikowanego polimerami, 
− winna posiadać dopuszczenie PHZ, 
− zgodna z aprobatą techniczną ITB. 

 
03.2.2  PREPARAT GRUNTUJĄCY 

− krótki czas wsiąkania i schnięcia, 
− zapewnia odpowiednią przyczepność do zastosowanego kleju, 
− Certyfikat Zgodności z Normą PN-91-B-10102, Atest Higieniczny PZH, 
− Aprobata +Deklaracja zgodności z aprobatą , 
− do podłoży chłonnych. 

 
03.2.3  FOLIA W PLYNIE 

− polimerowa masa do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych, chroniących przed wilgocią ściany i podłogi, 
− tworzy elastyczną warstwę o bardzo wysokiej przyczepności do podłoża, 
− stosowana pod okładziny ceramiczne, wylewki i tynki, również na ścianach łazienek. 
− wodoszczelna – zalecana na powierzchniach ścian i podłóg narażonych na zawilgocenie np. strefy mokre  

w kuchniach i łazienkach, lub na okresowy kontakt z wodą np. tarasy i balkony,  
− do uszczelniania podłoży mineralnych - zwłaszcza z materiałów, które w kontakcie z wodą mogą ulegać 

uszkodzeniu - z tynków gipsowych, płyt gipsowo-kartonowych, wyrobów drewnopochodnych,  
− elastyczna - produkowana na bazie dyspersji polimerowych, może być stosowana na podłożach podlegających 

odkształceniom, 
− wysoka przyczepność – do betonu min. 1,3 N/mm2, można nią pokrywać płyty OSB i blachę ocynkowaną,         

po wcześniejszym zastosowaniu odpowiedniego preparatu gruntującego, 
− tworzy szczelną i pozbawioną połączeń warstwę izolacyjną – doskonałe podłoże pod okładzinę z płytek 

ceramicznych, 
− łatwa do użycia – jest jednoskładnikową masą o konsystencji umożliwiającej szybką aplikację                            

na powierzchniach poziomych i pionowych,  
− grubość warstwy 1,5 - 5 mm - w zależności od miejsca i warunków stosowania, 
− wodo- i mrozoodporna,  
− Przyczepność do betonu min. 1,3 N/mm2 
− Temperatura podłoża i otoczenia w trakcie prac od +5 °C do +30 °C, 
− Aprobata techniczna ITB, odpowiednie certyfikaty. 

03.2.4. POSADZKA W POM TECHNICZNYCH 
- farba niepyląca, rozpuszczalnikowa (np.Beckers BECKOFLOOR lub inna) w kolorze NCS S3005 Y20R, 
(posadzkę malować 2x, pierwsza warstwa rozcieńczona rozpuszczalnikiem, wykonanie wg Instrukcji 
Producenta). 
Przed położeniem posadzki należy dokonać odbioru podłoża (PN-62/B-10144) (wykonanie posadzki zgodnie z 
[12], rozdz. 25.) 
 

03.3 ŚCIANY WEWNĘTRZNE 
 
03.3.  ŚCIANY WEWNĘTRZNE: MATERIAŁY, TYNKI,  
 
03.3.1 TYNK GIPSOWY 

− zgodność z Polską Normą PN-B-30042:1997, 
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− odpowiednie aprobaty lub certyfikaty, 
− elastyczny, wydajny, jednowarstwowy – łatwość nanoszenia, 
− szybkoschnący, odporny na ścieranie, 
− dobra paro przepuszczalność, 
− uziarnienie do 1,2 mm, 
− czas schnięcia ok 14 dni w zależności od grubości tynku, wilgotności i temperatury powietrza, wentylacji, 
− w przypadku trudnych podłoży wymagane jest stosowanie środka zwiększającego przyczepność, 
− na połączeniach ze ścianami żelbetowymi zastosować wzmocnienie z siatki, 
− naroża zewnętrzne wzmocnić narożnikami podtynkowymi z blachy stalowej, ocynkowanej ( grubość cynku 275 

g Im ), w celu zabezpieczenia zewnętrznych naroży ścian przed uszkodzeniami mechanicznymi i spękaniem 
spoin, oraz do uzyskania wymaganej prostoliniowości dla ścian wewnętrznych i zewnętrznych, 

− narożniki wykonane ze stali odpornej na korozję stosować w pomieszczeniach wilgotnych, 
− po nałożeniu i wyschnięciu tynków zagruntować malując dwukrotnie rozcieńczona farbą emulsyjną  

w kolorze białym. 
 
 
03.3.2 TYNK CEMENTOWO WAPIENNY kat III (w pom. mokrych) 

− lokalizacja: w pomieszczeniach mokrych, sanitarnych, 
− tynki cementowo-wapienne są mieszanką cementu, wapna, piasku i wody, 
− charakteryzuje je większa paroprzepuszczalność niż tynki cementowe, 
− piasek wchodzący w skład każdej zaprawy powinien być kwarcowy lub ze skał twardych, czysty bez iłu, gliny      

i ziemi roślinnej. Wielkość ziaren powinna się mieścić w granicach 0,25 – 2,0 mm. Właściwości kruszywa 
powinny być określone na podstawie badań laboratoryjnych wykonanych zgodnie z normą PN-79/B-06711, 

− woda do zapraw powinna być „odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami PN-88/B- 32250. Do przygotowania zapraw 
stosować można każda wodę zdatną do picia oraz wodę z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest użycie wód 
ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

 
03.3.3 ŚCIANKA DZIAŁOWA WEWNĘTRZNA Z DYLI GIPSOWYCH 
– aprobata + Deklaracja zgodności z aprobatą 
– grubość 10 cm 
– dobre własności akustyczne, termiczne i bardzo dobre ognioochronne 
– łatwość obróbki ( dyle są proste i łatwe w montażu) 
– masa ściany działowej jest do 40% mniejsza od rozwiązań tradycyjnych 
– montaż na pióro i wpust 
– spoinowane gipsem wypełniającym szczeliny 
– możliwość zamontowania na ściance tego typu urządzeń lub sprzętów bez dodatkowej konstrukcji wsporczej ( 
duża stabilność, wytrzymałość na obciążenia pionowe i poziome) 
– płyta zwykła (biała) oraz wodoodporna (zielona – w pomieszczeniach o zwiększonej wilgotności) 
– izolacyjność akustyczna:dla ścian o gr.80mm i gęstości objętościowej 900kg/m³ = 38dB 
– odporność ogniowa: wynosząca 3 godziny dla ścian o gr. 80 i 100 mm (EI180) zgodnie z normą PN-EN 1364-1 
– gęstość objętościowa dla bloczków 80/100mm wynosi 900/900 kg/m³,ciężar powierzchniowy ściany dla 
bloczków 80/100mm wynosi 72/90kg/m² 
– przestrzeń wewnątrz ościeżnicy powinna być wypełniona całkowicie za pomocą zaprawy gipsowej. Zalecane 
dodatkowe zabezpieczenie antykorozyjne typowych ościeżnic stalowych poprzez cynkowanie ogniowe, malowanie 
farbami chlorokauczukowymi lub ftalowymi 
– łączenie za pomocą kleju 
Do montażu ścianki należy użyć : 
– kleju ( zwykły lub do łącznia płyt wodoodpornych) Wydajność kleju wynosi ok. 2,5 kg na 1m2 ściany. Zgodność 
z normą EN 12860, klej przeznaczony do łączenia płyt gipsowych oraz szpachlowania powierzchni ścian, wygładzania 
powierzchni już otynkowanych lub też równych, chłonnych powierzchni betonowych; W celu zwiększenia przyczepności 
zaprawy gipsowej do górnej powierzchni płyt należy          z miejsca cięcia zmieść zanieczyszczenia powstałe podczas 
piłowania 
– gips tynkarski ręcznego stosowania ( do wypełnienia połączeń ścian gipsowych ze stropem oraz bruzd 
instalacyjnych. Dokładnie wypełniać spoinę przygotowaną masą, warstwę gipsu należy odciąć kielnią bezpośrednio przy 
krawędzi stropu. Pojemnik i narzędzia po użyciu natychmiast wyczyścić wodą. Nie stosować na powierzchniach 
zamarzniętych. Prace należy wykonywać przy temperaturze powietrza nie niższej niż 5 st C ; Zużycie materiału:Około 
0,9 - 1,0 kg na 1 m2 ściany przy wypełnianiu połączeń ze stropem. Z 1 kg suchego spoiwa otrzymuje się około 1,25 l 
masy gipsowej. Uziarnienie max 0,2mm; wysychanie w zależności od warunków atmosferycznych, średnio ok. 14dni. 
Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu≥1MPa; wytrzymałość na ściskanie ≥2MPa. Współczynnik przewodności 
cieplnej  0,28W/mK 
– przekładki izolacyjne  ( zabezpieczenie przed przenoszeniem dźwięku oraz zapobieżenie pęknięciom)   Na 
połączeniu ścianki z podłożem – taśma bitumiczna lub korek naturalny, połączenie z pozostałymi ścianami oraz ze 
stropem – przekładki z korka lub z wełny mineralnej. 
– perforowana taśma stalowa – ocynkowana, wymiary 20x15mm, do zbrojenia ścian powyżej otworami 
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drzwiowymi 
– narożniki ( aluminiowe lub ze stali ocynkowanej) 
– maksymalna wysokość ścianki 3,5m, długość ( bez stężeń) do 6 m przy grubości ścianki 8 cm 
– otwory drzwiowe o szer do 100cm nie wymagają stosowania specjalnych nadproży 
 
03.3.4 OBUDOWA KOMINÓW Z CEGŁY PEŁNEJ (powyżej dachu z cegły klinkierowej) 
- cegła budowlana pełna kl.150  (PN-75/B-12001);  
- zaprawa cementowa M3 (PN-65/B-14504, PN-90/B-14501); 
 
03.3.5. POSZYCIE Z PŁYT GKF (PODDASZE) (na systemowych profilach stalowych) 

− z 2 płyt gr 12,5 mm i wypełnieniem z wełny mineralnej, mocowanie na systemowych uchwytach,  
− w przypadku zastosowania w łazience lub kuchni należy stosować płyty wodoodporne 

płyty  GKB  - płyty impregnowane złożone z hydrofobizowanego rdzenia gipsowego obłożonego 
impregnowanym kartonem, przeznaczone do pomieszczeń o podwyższonym poziomie wilgotności względnej 
powietrza (do 85 % przez maksimum 10 godzin) np. łazienki, kuchnie, 

− Płyty gipsowo-kartonowe (GKBI, GKB) zgodnie z normą PN-B-79405 – wymagania dla płyt gipsowo-
kartonowych, aprobata techniczna ITB AT-15-4452/2000, 
mocowanie : 

− wkręty TN 25 co 25 cm, 
− kołki rozporowe lub dyble, max co 100 cm, 

szpachlowanie :  (suche mieszanki gipsu i modyfikatorów lub gotowa masa o urabialności ok.60min i 
przyczepności do podłoża większej niż< 0.3 MP), 

− masa szpachlowania, 
− taśma spoinowa , 
− masa Pro-Fin (szpachlowanie końcowe), 

uszczelnienie  obwodowe : 
− taśma uszczelniająca szer 50mm, 
− masa szpachlowa, 

wypełnienie : 
− wełna mineralna kamienna lub szklana, 

dodatkowo : 
− narożniki ze stali ocynkowanej perforowanej, 
− woda do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą 

wymaganiom normy PN-EN-1008:2004P „Woda zarobowa do betonu” 
 
03.3.6. KRATKI WENTYLACYJNE  
- wg PW instalacji 

03.3.7 PARAPETY WEW. 

- Parapety drewniane sosnowe, klejone, w kolorze stolarki okiennej, wys 3 cm, szer. wg DP (powinny posiadać OZ 
osadzone na zaprawie cementowej M-12 (PN-65/B-14504, PN-90/B-14501) lub wg instrukcji producenta; 

- Listwy wykańczające przyokienne drewniane, sosnowe w kolorze stolarki okiennej. 
- opcjonalnie konglomerat gr min 2cm, w kolorze białym 

 
03.4  WYKOŃCZENIE STROPÓW I SUFITÓW 
03.4.1. POSZYCIE Z PŁYT GKF (PODDASZE) (na systemowych profilach stalowych) 
- wg pkt 03.3.5. 
 
03.4.2. WEŁNA MINERALNA  
dokumentacja techniczna: 

−Polska Norma: PN-EN 13162:2002,  
−Certyfikat: CE1390-CPD-0072/07/P, 1390-CPD-0102/08/PEC,  
−Deklaracja zgodności: Nr CIG 00011/08 gr. 20-79 mm, Nr CIG 00012/08 gr. 80-200 mm, 

 
charakterystyka: 

−Płyty ze skalnej wełny mineralnej z wierzchnią warstwą utwardzoną. 
−Współczynnik przewodzenia ciepła: deklarowany λ D= 0,037W/mK; obliczeniowy λ obl = 0,038 W/mK, 
−Obciążenie charakterystyczne ciężarem własnym:  

−dla gr. < 80 mm 1,10 kN/mł;  
−dla gr. > = 80 mm 0,81kN/mł to 0,75kN/mł,   

−Klasa reakcji na ogień A1. 
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03.4.3. TYNK CEMENTOWO - WAPIENNY 
- wg pkt 03.3.2. 
 
03.4.4  TYNK GIPSOWY 
- wg pkt 03.3.1. 
 
03.5 SCHODY I BALUSTRADY WEW. 
- wg rysunku detali, schody żelbetowe (wg konstrukcji)  
- Wysokość minimalna balustrad 110 cm, słupki-stalowe ze stali nierdzewnej, pochwyty-drewniane, wypełnienie z linek 
stalowych, słupki stalowe (stal czarna) - wyrób jednostkowy wg PW detali, balustrady wykonywać zgodnie z projektem 
technicznym. 
- stopnie i podstopnice – wykończenie w zakresie najemcy,  
- schody zagruntować z dodatkiem barwnika odróżniającego kolor krawędzi schodów od koloru niewykończonej 
posadzki 
 
03.6 DODATKOWE ELEMENTY WYPOSA ŻENIA  
Uwaga: Wszystkie elementy armatury w zakresie najem cy, nale ży jedynie wykona ć podej ścia instalacyjne i 
zaślepi ć. 
 
03.6.1. ZLEWOZMYWAK DWUKOMOROWY 

− Aprobata +Deklaracja zgodności z aprobatą, 
− zlewozmywak ze stali nierdzewnej dwukomorowy z otworem,   
− 80x60cm,  
− z syfonem zlewozmywakowym z możliwością podłączenia zmywarki,  
− syfon rurowy z tworzywa sztucznego. 

 
03.6.2. BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA 

− bateria zlewozmywakowa stojąca,   
− chrom. 

 
  



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
OSIEDLE MIESZKANIOWE „GISZOWIEC - KASZTANY” - II ETAP  

– Budynek mieszkalny wielorodzinny 1,2,3,4  
ARCHITEKTURA 

33 
 

 
III. SPRZĘT I TRANSPORT  
 
Wymagania ogólne: 
 
Sprzęt stosowany do robót budowlano-montażowych musi być użytkowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem                       
w zakresie zgodnym z dokumentacją techniczno-ruchową. 
Sposób i warunki transportu materiałów i wyrobów budowlanych muszą zapobiegać ich uszkodzeniu oraz wszelkim 
innym ubytkom ich właściwości fizycznych i chemicznych, a także powinny być zgodne z odpowiednimi normami   
w zakresie: 

− ilości przewożonego materiału, 
− sposobu jego układania na środku transportowym, 
− sposobu zabezpieczenia przewozu ładunku, 
− sposobu załadunku u dostawcy i wyładunku w miejscu docelowym. 

 
Transport poziomy i pionowy na placu budowy – maszyny, sprzęt i urządzenia służące do transportu używane           

w obrębie placu budowy muszą spełniać warunki techniczne i odbiorowe zgodne z obowiązującymi przepisami 
transportowymi, branżowymi i technicznymi. 
 
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów i sprzętu. Liczba środków transportu będzie 
zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach 
Inżyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem. 
 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 Kontraktu będą usunięte z Terenu Budowy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami       
na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
 
 Składanie materiałów wg. asortymentu z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa i umożliwieniem pobrania 
reprezentatywnych próbek. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 
lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora 
Nadzoru.  
 Przy składowaniu materiałów zachować odległość od ogrodzenia 0,75m oraz 5,0m od stanowiska pracy. 
Pomiędzy składowanymi stosami zachować przejście dla ruchu pieszego oraz transportowego. Materiały drobnicowe 
układać w stosy wysokości maks.2m. Prefabrykaty powinny być układane zgodnie z instrukcją producenta, zwykle 
zgodnie z położeniem po wbudowaniu. 
Materiały niebezpieczne magazynować zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczące przechowywania materiałów 
łatwopalnych. 
 Sprzęt do wykonania robót według możliwości wykonawcy. 
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu 
powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej. 
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01. STAN SUROWY: 
 
01.3. FUNDAMENTY 
01.1.1.  WARSTWA OCHRONNA BETONU 

− wg wytycznych konstrukcji 
 
01.1.2. HYDROIZOLACJA W PŁYNIE (np. EUROLAN 3K + SUPERFLEX firmy DEITERMAN lub inna równoważna) 

− Do wykonywania powłok hydroizolacyjnych należy stosować następujący sprzęt i narzędzia pomocnicze:   
− a)  do przygotowania podłoża – młotki, szczotki druciane, odkurzacze przemysłowe, urządzenia  do  mycia  

hydrodynamicznego,  urządzenia  do  czyszczenia  strumieniowo-ściernego, termometry elektroniczne, 
wilgotnościomierze elektryczne, przyrządy do badania wytrzymałości podłoża,  

− b)  do przygotowania mas bitumicznych – naczynia i wiertarki z mieszadłem wolnoobrotowym, betoniarki,   
− c) do nakładania izolacji z mas powłokowych – pędzle, szczotki, wałki, pace, kielnie, 
− d) do cięcia taśm dylatacyjnych – nożyczki, nożyce, noże, 
− Wyroby  do  robót  hydroizolacyjnych  mogą  być  przewożone  jednostkami  transportu samochodowego, 

kolejowego, wodnego lub innymi.  
− Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na paletach należy prowadzić sprzętem 

mechanicznym.  
− Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach układanych luzem wykonuje się ręcznie.   
− Ręczny  załadunek  zaleca  się  prowadzić  przy  maksymalnym  wykorzystaniu  sprzętu  i narzędzi 

pomocniczych takich jak: chwytaki, wciągniki, wózki.  
− Materiały hydroizolacyjne w opakowaniach (pojemnikach) należy ustawiać równomiernie obok siebie na całej 

powierzchni ładunkowej środka transportu i zabezpieczać przed możliwością przesuwania się w trakcie 
przewozu. Środki transportu muszą umożliwiać zabezpieczenie tych wyrobów przed zawilgoceniem, 
przemarznięciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.   

− Transport materiałów hydroizolacyjnych i materiałów wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie 
może odbywać się po wcześniej wykonanej izolacji.  

− Wszystkie wyroby do robót hydroizolacyjnych powinny być przechowywane i magazynowane  zgodnie                 
z  instrukcją  producenta  oraz  wymaganiami  odpowiednich  dokumentów  odniesienia tj. norm bądź aprobat 
technicznych.  

− Pomieszczenie magazynowe  do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być kryte,  suche  oraz  
zabezpieczone  przed  zawilgoceniem,  opadami  atmosferycznymi,  przemarznięciem i przed działaniem 
promieni słonecznych.  

− Wyroby  hydroizolacyjne  konfekcjonowane  powinny  być  przechowywane  w  oryginalnych, zamkniętych 
opakowaniach w suchych i zabezpieczonych przed mrozem pomieszczeniach.   

− Sposób nanoszenia: gładka kielnia, paca  
− Masę uszczelniającą można składować  w  oryginalnie  zamkniętych  opakowaniach, w suchym miejscu, przez 

przynajmniej 9 miesięcy.  
W myśl przepisów jest w transporcie ładunkiem bezpiecznym. 
 
01.1.3   1x FOLIA PE gr. 0,5 mm JAKO ZABEZPIECZENIE HYDROIZOLACJI, warstwa ślizgowa z flizeliny gr 0,5mm 
01.1.4 BEZROZPUSZCZALNIKOWA EMULSJA BITUMICZNA SŁUŻĄCĄ DO WYKONYWANIA POWŁOK 
PRZECIWWILGOCIOWYCH I OCHRONNYCH.   
01.1.5   DWUSKŁADNIKOWA, POLIMEROWO-BITUMICZNA MASA USZCZELNIAJĄCA (KMB). 

− do wykonywania powłok hydroizolacyjnych należy stosować następujący sprzęt i narzędzia pomocnicze:   
− do przygotowania podłoża – młotki, szczotki druciane, odkurzacze przemysłowe, urządzenia  do  mycia  

hydrodynamicznego,  urządzenia  do  czyszczenia  strumieniowo-ściernego, termometry elektroniczne, 
wilgotnościomierze elektryczne, przyrządy do badania wytrzymałości podłoża,  

− do przygotowania mas bitumicznych – naczynia i wiertarki z mieszadłem wolnoobrotowym, betoniarki,   
− do nakładania izolacji z mas powłokowych – pędzle, szczotki, wałki, pace, kielnie, 
− do cięcia taśm dylatacyjnych – nożyczki, nożyce, noże, 
− Wyroby  do  robót  hydroizolacyjnych  mogą  być  przewożone  jednostkami  transportu samochodowego, 

kolejowego, wodnego lub innymi.  
− Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na paletach należy prowadzić sprzętem 

mechanicznym.  
− Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach układanych luzem wykonuje się ręcznie.   
− Ręczny  załadunek  zaleca  się  prowadzić  przy  maksymalnym  wykorzystaniu  sprzętu  i narzędzi 

pomocniczych takich jak: chwytaki, wciągniki, wózki.  
− Materiały hydroizolacyjne w opakowaniach (pojemnikach) należy ustawiać równomiernie obok siebie na całej 

powierzchni ładunkowej środka transportu i zabezpieczać przed możliwością przesuwania się w trakcie 
przewozu. Środki transportu muszą umożliwiać zabezpieczenie tych wyrobów przed zawilgoceniem, 
przemarznięciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.   

− Transport materiałów hydroizolacyjnych i materiałów wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie 
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może odbywać się po wcześniej wykonanej izolacji.  
− Wszystkie wyroby do robót hydroizolacyjnych powinny być przechowywane i magazynowane  zgodnie                 

z  instrukcją  producenta  oraz  wymaganiami  odpowiednich  dokumentów  odniesienia tj. norm bądź aprobat 
technicznych.  

− Pomieszczenie magazynowe  do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być kryte,  suche  oraz  
zabezpieczone  przed  zawilgoceniem,  opadami  atmosferycznymi,  przemarznięciem i przed działaniem 
promieni słonecznych.  

− Wyroby  hydroizolacyjne  konfekcjonowane  powinny  być  przechowywane  w  oryginalnych, zamkniętych 
opakowaniach w suchych i zabezpieczonych przed mrozem pomieszczeniach.   

− Sposób nanoszenia: gładka kielnia, paca. 
− Masę uszczelniającą można składować  w  oryginalnie  zamkniętych  opakowaniach, w suchym miejscu, przez 

przynajmniej 9 miesięcy.  
− W myśl przepisów jest w transporcie ładunkiem bezpiecznym.  

 
01.1.6. PŁYTA FUNDAMENTOWA  

− wg wytycznych konstrukcji 
 
01.1.7. IZOLACJA MINERALNA (np. Superflex D1 firmy weber saint gobain - Deitermann) 

− opakowania: worki 20kg, 
− składować w oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w suchym i chłodnym miejscu, przez co najmniej 12 

miesięcy, 
− chronić przed mrozem, 
− w myśl przepisów jest to ładunek bezpieczny, 
− sprzęt: pędzel murarski, szczotka, paca blichówka 

 
01.1.8. POLISTYREN EKSTRUDOWANY XPS gr. 15 cm 

− układa się na podkładach do wysokości około 2 m. Jeżeli płyty leżą luzem, należy je obciążyć, aby nie przenosił 
je silny wiatr, 

− przechowywać pod wiatą, z dala od źródła ognia,  
− spełnione winny być warunki zapewniające dodatnie temperatury otoczenia.  

 
01.1.9. GEOMEMBRANA PEHD (np. FONDALINE 500 lub inna) 

−składowanie w pozycji stojącej w jednej warstwie.  
 
01.2. ŚCIANY KONSTRUKCYJNE ZEWN ĘTRZNE I WEWNĘTRZNE  
01.2.1. ŚCIANY ŻELBETOWE  gr. 24, 22, 20 cm   

− wg wytycznych części konstrukcyjnej 
 
01.3 DACH 
01.3.1. DACHÓWKA CERAMICZNA KARPIÓWKA   

− wszystkie wyroby do pokryć dachówką powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm,   

−  dachówki i kształtki dachowe przechowuje się na placach składowych wygrodzonych, wyrównanych, 
utwardzonych, oczyszczonych z nieczystości oraz z odpowiednimi spadkami do odprowadzenia wód 
opadowych. 

−  wyroby przechowuje się luzem w stosach lub w jednostkach ładunkowych. Jednostki ładunkowe powinny być  
składowane na paletach. 

 
01.3.2  KONSTRUKCJA DREWNIANA  

− składowanie i przechowywanie elementów wielkowymiarowych z drewna powinno odbywać się pod wiatami 
zabezpieczającymi. Tarcica powinna być ułożona na tzw. przekładkach z nienasiąkliwego materiału. 

− Składowanie elementów siennych w pozycji pionowej- elementu ułożone na podkładkach na wys. co najmniej 
20cm od podłoża. Zabezpieczyć przed wywróceniem się i możliwością deformacji, poszczególne elementy 
oddzielić od siebie za pomocą przekładek. Przekładki te powinny również znajdować się w narożnikach , 

− ustawienie elementów w środkach transportu powinno odpowiadać warunkom składowania, 
− roboty związane z załadunkiem i wyładunkiem drewna powinny być zmechanizowane, 
− preparaty ochronne do drewna -w oryginalnych szczelnie zamkniętych opakowaniach producenta. 

Przechowywać w wydzielonych pomieszczeniach, z dala od środków spożywczych bez dostępu osób 
niepowołanych. Chronić przed zawilgoceniem. Środki łatwo palne magazynować zgodnie z przepisami  
magazynowania materiałów łatwopalnych 

 
01.3.3  WYSOKOPAROPRZEPUSZCZALNA MEMBRANA DACHOWA  
01.3.4  PAROIZOLACJA - FOLIA PE 

− postępować wg zaleceń producenta,  
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− transport dowolnymi środkami transportu dostosowanymi do ilości ładunku, w oryginalnych opakowaniach,  
− sposób transportu materiałów lub wyrobów przeznaczonych do wykonywania robót nie może powodować 

obniżenia ich jakości, 
 
02. ELEWACJE:  
02.1  WYKOŃCZENIE ŚCIAN I COKOŁU 
02.1.1. ZAPRAWA KLEJOWA 

− zasadnym z punktu widzenia optymalizacji zużycia klejów i tynków, jest stosowanie silosów do materiałów 
sypkich z urządzeniem mieszającym lub małych mieszarek przepływowych przystosowanych do zasypu               
z worka, 

− w przypadku silosów, na budowę dostarczany jest silos wraz z urządzeniem dozująco – mieszającym 
sproszkowane produkty dostarczane są w dużych opakowaniach wielokrotnego użycia –  "Big bagach"   
i  zasypywane do zbiornika, 

− urządzenie zgodnie z przyjętym programem dozuje do mieszalnika wymaganą ilość sproszkowanego produktu    
i wody oraz miesza składniki, 

− masa jest gotowa do natychmiastowego użycia. Można ją dalej transportować tradycyjnie (w wiaderkach) do 
miejsca wbudowania lub przemieścić za pomocą pompy i instalacji ciśnieniowej. 

 
02.1.2. PŁYTY STYROPIANOWE, system fasadowy 

− układa się na podkładach do wysokości około 2 m. Jeżeli płyty leżą luzem, należy je obciążyć, aby nie przenosił   
je silny wiatr, przechowywać pod wiatą, z dala od źródła ognia, 

− spełnione winny być warunki zapewniające dodatnie temperatury otoczenia, 
− transport dowolnymi środkami transportu dostosowanymi do ilości ładunku, w oryginalnych opakowaniach, 
− sposób transportu przez Wykonawcę materiałów lub wyrobów przeznaczonych do wykonywania robót nie może 

powodować obniżenia ich jakości, 
− płyty styropianowe dostarczane w oryginalnych opakowaniach Producenta, 
− opakowania opatrzone są etykietą zawierającą: nazwę wyrobu, nazwę Producenta i nazwę zakładu 

produkcyjnego, datę produkcji, numer Polskiej Normy PN-EN, kod według tej normy, deklarowane cechy 
techniczne. Płyty styropianowe należy przechowywać w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniami i 
oddziaływaniem warunków atmosferycznych. 

 
02.1.3. ŁĄCZNIKI DO MOCOWANIA STYROPIANU DO PODŁOŻA  

− postępować wg zaleceń producenta,  
− transport dowolnymi środkami transportu dostosowanymi do ilości ładunku, w oryginalnych opakowaniach,  
− sposób transportu materiałów lub wyrobów przeznaczonych do wykonywania robót nie może powodować 

obniżenia ich jakości. 
 
02.1.4. ZAPRAWA ZBROJĄCA 

− postępować wg zaleceń producenta,  
− transport dowolnymi środkami transportu dostosowanymi do ilości ładunku, w oryginalnych opakowaniach,  
− sposób transportu materiałów lub wyrobów przeznaczonych do wykonywania robót nie może powodować 

obniżenia ich jakości, 
 
02.1.5. PŁYTKI KLINKIEROWE 

− narzędzia:  stalowa paca zębata, kielnia, poziomica, sznur murarski. Narzędzia należy czyścić czystą wodą, 
bezpośrednio po użyciu. Trudne do usunięcia resztki związanej już zaprawy zmywa się środkami czyszczącymi 
stosowanymi do zapraw cementowych, 

− kształtki klinkierowe należy przewozić i przechowywać w warunkach uniemożliwiających powstawanie 
uszkodzeń mechanicznych wyrobu,  

− transport dowolnymi środkami transportu dostosowanymi do ilości ładunku, w oryginalnych opakowaniach,  
sposób transportu materiałów lub wyrobów przeznaczonych do wykonywania robót nie może powodować obniżenia ich 
jakości 
 
02.1.6. TYNK MINERALNY W KOLORZE BIAŁYM 

− transport dowolnymi środkami transportu dostosowanymi do ilości ładunku, w oryginalnych, szczelnych 
opakowaniach,  

− sposób transportu materiałów lub wyrobów przeznaczonych do wykonywania robót nie może powodować 
obniżenia ich jakości, 

− przechowywanie w chłodnym miejscu, nienarażonym na mróz, w zamkniętych pojemnikach, przez okres do 12 
miesięcy, 

− chronić przed wilgocią, 
− okres przechowywania zaprawy w warunkach zgodnych z podanym wymaganiami producenta umieszczonymi 

na opakowaniu,  
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− narzędzia i sprzęt do robót tynkowych w zależności od sposobu nakładania: kielnia, młotek murarski, łopata, 
paca, pędzel, czerpaki do zapraw, skrzynia, wiadro, taczka jednokołowa, pion, poziomica, łata murarska, sznur 
murarski, listwy i gwoździe tynkarskie, mieszarka do wytwarzania zapraw, sito, agregat tynkarski w przypadku 
tynków ( gipsowych) nakładanych maszynowo. 

 
02.2  STOLARKA OKIENNA,  DRZWIOWA, OKNA POŁACIOWE 
 
02.2.1. DRZWI WEJŚCIOWE DO MIESZKAŃ  
02.2.1.1 DRZWI WEJŚCIOWE DO POM. TECHN. 
02.2.2. OKNA 
02.2.3. OKIENNICE DREWNIANE 
02.2.4. OKNA POŁACIOWE  

− przestrzenie ładunkowe czyste, pozbawione ostrych krawędzi mogących uszkodzić stolarkę, 
− wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, który pozwoli uniknąć uszkodzenia  

i odkształceń przewożonych materiałów, 
− do transportu stolarki należy stosować samochody skrzyniowe wyposażone w stojaki z pasami mocującymi  

i listwami dystansującymi, 
− każde okno lub drzwi z kompletami ościeżnic przed transportem powinny być szczelnie okryte folią oraz 

powleczone folią ochronną na czas montażu, 
− dla uniknięcia zwichrowań należy stosować ramiaki usztywniające na czas transportu, 
− stolarkę należy zgromadzić w pomieszczeniach suchych, ustawiając ją na prowizorycznie wykonanych 

stojakach, 
− okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach, 
− rodzaj i liczba środków transportu, musi gwarantować ciągłość montażu stolarki drzwiowej, 
− wyroby wchodzące w skład zestawu stolarki powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach 

producentów, 
− na każdym opakowaniu powinna być umieszczona etykieta podająca, co najmniej następujące dane:  

o nazwę i adres producenta 
o oznaczenie ( nazwę handlową),wymiary, nr PN lub Aprobaty Technicznej 
o nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie 
o znak budowlany 

 
02.3.  PARAPETY ZEW 

− transport dowolnymi środkami transportu dostosowanymi do ilości ładunku, w oryginalnych, opakowaniach, 
zabezpieczyć przed spadaniem, przesuwaniem  lub uszkodzeniami,  sposób transportu materiałów lub wyrobów 
przeznaczonych do wykonywania robót nie może powodować obniżenia ich jakości,  

− składowane w zamkniętych pomieszczeniach, oklejone oryginalnie folią. Układane na leżąco by nie powodować 
odkształceń i uniknąć zarysowań. 

 
02.4  DASZKI NAD WEJ ŚCIAMI, AKCESORIA DACHOWE, OBRÓBKI BLACHARSKIE  
02.4.1. DASZKI NAD WEJŚCIAMI 
- wg wytycznych pkt 01.3 
 
02.4.2 RYNNY I RURY SPUSTOWE 

− elementy systemu rynnowego powinny być składowane i transportowane na płaskiej powierzchni w położeniu 
poziomym i pod zadaszeniem, 

− rury spustowe wiązane są w wiązki i pakowane do rękawów z folii opakowaniowej, kształtki pakowane są  
w tekturowe pudła, 

− ostre krawędzie stojaków i środków transportu stykające się z rynnami należy zabezpieczyć , 
− ładunek w czasie transportu musi być unieruchomiony, 
− zaleca się, by ładunek i rozładunek był przeprowadzany ręcznie, a w przypadku stosowania sprzętu 

mechanicznego nie wolno dopuścić do miejscowego zgniatania elementów i ich rzucania, 
transport dowolnymi środkami transportu dostosowanymi do ilości ładunku, w oryginalnych opakowaniach 
 
02.4.3 KOMINY -  CEGŁA KLINKIEROWA 

− sposób transportu przez Wykonawcę materiałów lub wyrobów przeznaczonych do wykonywania robót nie może 
powodować obniżenia ich jakości, 

− pakowane na drewniane palety i zabezpieczone folią termokurczliwą,  
− palety z wyrobami powinny być ściśle dostawione do siebie w celu uniknięcia przemieszczenia się ładunku 

podczas transportu, 
− rozładunek za pomocą wózka widłowego lub żurawia,  
− należy przewidzieć suche i zabezpieczone przed czynnikami atmosferycznymi miejsce na przechowywanie 

zaprawy, 
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narzędzia potrzebne do wykonania ściany: 
− gilotyna do przycinania bloków, piła, 
− dozowniki do zapraw, kielnie z gracą do zapraw. 

 
02.4.5. OBRÓBKI BLACHARSKIE 
02.4.6  KOŁNIERZE KOMINOWE 

− transport dowolnymi środkami transportu dostosowanymi do ilości ładunku, w oryginalnych opakowaniach, 
− sposób transportu przez Wykonawcę materiałów lub wyrobów przeznaczonych do wykonywania robót nie 

może powodować obniżenia ich jakości, 
− należy nie dopuścić do dostania się piasku, cementu i innych materiałów sypkich pomiędzy arkusze blachy,  
− podczas rozładunku i rozpakowywania nie wolno przeciągać arkuszy po podłożu i wzajemnie po sobie, 

ponieważ powoduje to zarysowanie powłoki zewnętrznej, 
− składowanie blachy na placu budowy powinno być w miejscu zadaszonym lub dobrze przewietrzanym 

pomieszczeniu, 
− arkusze blachy powinny być umieszczone około 20 cm nad powierzchnią ziemi, z dala od rozpuszczalników, 

kwasów, ługów i innych materiałów żrących, 
− należy zwrócić uwagę przy transporcie i montażu obróbek ponieważ bardzo długie arkusze stają się wiotkie              

i podatne na odkształcenia, 
− roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi, 
− wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu 

na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 
 
02.4.7. NASADY WENTYLACYJNE, WYWIEWKI KANALIZACYJNE  

− transport dowolnymi środkami transportu dostosowanymi do ilości ładunku, w oryginalnych opakowaniach, 
− sposób transportu przez Wykonawcę materiałów lub wyrobów przeznaczonych do wykonywania robót nie może 

powodować obniżenia ich jakości. 
 
02.5  WYKOŃCZENIE BALKONÓW  
02.5.1  PŁYTY TARASOWE DASAG 

– przewozić dowolnymi, krytymi środkami transportu, zabezpieczyć przed spadaniem, przesuwaniem oraz 
uszkodzeniami mechanicznymi 

– wolne przestrzenie należy zabezpieczyć, uniemożliwiając przesuwanie się ładunku podczas transportu 

– przy zdejmowaniu płytek unikać przesuwania w celu uniknięcia zarysowań 
 
02.5.2  BALUSTRADY ZEW. 

profile stalowe: 
− transport i przechowywanie wg wymagań ogólnych ST i instrukcji producenta, 
− środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi, 
− w czasie transportu konstrukcja powinna być zabezpieczona przed zniszczeniem i uszkodzeniem powłoki 

antykorozyjnej, 
− zabronione jest przeciąganie niezabezpieczonych elementów po podłożu, 
− konstrukcje należy układać w pozycji poziomej na podkładach z bali lub desek. Pierwszy element powinien 

leżeć na podkładach na wyrównanym podłożu w odległości min. 30 cm od gruntu, 
− przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych 

przed opadami atmosferycznymi. 

– Szklenie: 

– Przewozić krytymi środkami transportu dostosowanymi do przewozu szkła, na specjalnie do tego 
przystosowanych stojakach do szkła 

– Podczas transportu szkło zabezpieczyć przed spadaniem, przesuwaniem lub uszkodzeniami 
mechanicznymi 

– Szkło należy przechowywać w warunkach zabezpieczających przed możliwością jego degradacji lub 
zniszczenia za pomocą czynników mechanicznych,  zmian temperaturowych, chemicznych 

– Szkło należy przechowywać w pomieszczeniach zadaszonych, zamykanych i suchych, w temp. min 
10ºC, zabezpieczone przed kurzem i cząstkami ściernymi 

– Stojaki do przechowywania szkła o nachyleniu 6º w stosunku do pionu powinny być pokryte miękką 
wykładziną ( np. filc),  stabilne. 

– Między stojakami powinna być zapewniona dostateczna przestrzeń umożliwiająca swobodne 
poruszanie się bez ryzyka uszkodzenia powierzchni szkła 

– Szkło należy przechowywać na stojakach, używając odpowiednich przekładek, w stosach składających 
się z tafli o maksymalnie zbliżonych wymiarach, o grubości nie przekraczającej 30 cm, Nie należy 
przechowywać razem rożnych produktów 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
OSIEDLE MIESZKANIOWE „GISZOWIEC - KASZTANY” - II ETAP  

– Budynek mieszkalny wielorodzinny 1,2,3,4  
ARCHITEKTURA 

39 
 

– Szkło układane w stosy powinno być idealnie suche i pozbawione wszelkich zabrudzeń. 

– Wszystkie tafle magazynowane na jednym stojaku powinny być nachylone pod tym samym kątem 

– Szkło należy przechowywać z dala od wilgoci, słońca, kurzu, i pyłu, na stabilnym i płaskim podłożu 
− Taśmy i przyssawki powinny być w dobrym stanie, przystosowane do typu szkła, jego kształtu oraz ciężaru 
− Pracownicy zobowiązani są do przestrzegania zaleceń obowiązujących w branży oraz przepisów bhp 

 
02.5.3 PIANKA PIR 

– układa się na podkładach do wysokości około 2 m. Jeżeli płyty leżą luzem, należy je zabezpieczyć, aby nie 
przenosił je silny wiatr 

– przechowywać pod wiatą, z dala od źródła ognia 

– spełnione winny być warunki zapewniające dodatnie temperatury otoczenia 

– transport dowolnymi środkami transportu dostosowanymi do ilości ładunku, w oryginalnych opakowaniach 

– sposób transportu przez Wykonawcę materiałów lub wyrobów przeznaczonych do wykonywania robót nie może 
powodować obniżenia ich jakości 

– zapobiegać wyginaniu i zginaniu płyt podczas transportu, rozładunku i składowania 
 
02.5.4 MATA DRENAŻOWA  np. OPTIGRUEN  
02.5.5 GEOWŁÓKNINA DYFUZYJNA np. OPTIGRUEN  

– szerokość rolki 2m 

– długość rolki 100m 

– powierzchnia rolki  200 m² 

– waga rolki ok. 22 kg 

– przechowywanie w warunkach suchych w pozycji leżącej 

– transport dowolnymi środkami transportu dostosowanymi do ilości ładunku, w oryginalnych opakowaniach 

– sposób transportu przez Wykonawcę materiałów lub wyrobów przeznaczonych do wykonywania robót nie może 
powodować obniżenia ich jakości 
 
02.5.6 HYDROIZOLACJA 

– transport dowolnymi środkami transportu dostosowanymi do ilości ładunku, w oryginalnych opakowaniach 

– sposób transportu przez Wykonawcę materiałów lub wyrobów przeznaczonych do wykonywania robót nie może 
powodować obniżenia ich jakości 
 
02.5.7 WPUST TARASOWY ZEWNĘTRZNY 

– transport dowolnymi środkami transportu dostosowanymi do ilości ładunku, w oryginalnych opakowaniach 

– sposób transportu przez Wykonawcę materiałów lub wyrobów przeznaczonych do wykonywania robót nie może 
powodować obniżenia ich jakości 
 
02.6. INNE 
02.6.1 PRZEPIERZENIA TARASÓW 

profile stalowe: 
− transport i przechowywanie wg wymagań ogólnych ST i instrukcji producenta, 
− środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi, 
− w czasie transportu konstrukcja powinna być zabezpieczona przed zniszczeniem i uszkodzeniem powłoki 

antykorozyjnej, 
− zabronione jest przeciąganie niezabezpieczonych elementów po podłożu, 
− konstrukcje należy układać w pozycji poziomej na podkładach z bali lub desek. Pierwszy element powinien 

leżeć na podkładach na wyrównanym podłożu w odległości min. 30 cm od gruntu, 
− przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych 

przed opadami atmosferycznymi. 
 
02.6.2 NUMERY POLICYJNE 
02.6.3 SKRZYNKI POCZTOWE 

− materiały mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu, 
− elementy zabezpieczyć przed spadaniem, przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi,  
− metalowe elementy przewozić w pojemnikach lub skrzyniach, z zabezpieczeniem elementów przed 

przemieszczaniem się wewnątrz pojazdu, 
− elementy owinąć folia ochronna lub w inny sposób zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi. 

 
02.6.4 BALUSTRADA  
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- wg wytycznych pkt. 02.6.1 
 
03. WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE: 
03.1.  PODŁOŻA POD POSADZKI 
03.1.1. FOLIA PE 

− folia paroizolacyjna jest składana, zwijana i pakowana w rolki (nawijana na bobiny o długości maksymalnie 
1,7m). 

− rolki są pakowane na palety, maksymalnie 1000 kg na jedną paletę (przelicznik: 1 kg folii = 5,43 m2).  
− przechowywać na suchym podkładzie w pomieszczeniach krytych i zamkniętych, są wrażliwe na działanie 

czynników atmosferycznych, 
− na stanowisku roboczym materiały izolacyjne układać na podkładach z desek  lub płyt betonowych i przykrywać 

szczelnie brezentem. 
 
03.1.2. PŁYTY STYROPIANOWE, system dach-podłoga 

− wg wytycznych pkt. 02.1.2 
 
03.1.3. WYLEWKA CEMENTOWA ZBROJONA – w mieszkaniach grubość 4cm. 

− wg wytycznych konstrukcji 
 
03.1.4. WARSTWY WYRÓWNUJĄCE I WYGŁADZAJĄCE Z ZAPRAWY SAMOPOZIOMUJACEJ 

− transport dowolnymi środkami transportu dostosowanymi do ilości ładunku, w oryginalnych, opakowaniach, 
zabezpieczyć przed spadaniem, przesuwaniem  lub uszkodzeniami,  

− sposób transportu materiałów lub wyrobów przeznaczonych do wykonywania robót nie może powodować 
obniżenia ich jakości, 

− w przypadku wyrobów sypkich zabezpieczenie przed opadami atmosferycznymi, dodatkowo wyroby sypkie nie 
mogą być narażone w dłuższym okresie czasu na podwyższoną wilgotność otoczenia,   

− worki układane na podłoże w stosy liczące nie więcej niż 7 worków (dla worków papierowych 3-4 warstwowych) 
lub 12 (dla worków 6 warstwowych).  

− odsunąć stos od ściany magazynu na min. 30cm. ze względu na wietrzenie należy w pierwszej kolejności 
zużywać materiał z najwcześniejszą data produkcji. 

 
03.2  WYKOŃCZENIE POSADZEK 
03.2.1.1  MASA WYRÓWNUJĄCO - POZIOMUJĄCA do wyrównania posadzek wewnątrz obiektów pod płytki 

− transport dowolnymi środkami transportu dostosowanymi do ilości ładunku, w oryginalnych, opakowaniach, 
zabezpieczyć przed spadaniem, przesuwaniem  lub uszkodzeniami,  

− sposób transportu materiałów lub wyrobów przeznaczonych do wykonywania robót nie może powodować 
obniżenia ich jakości, 

− w przypadku wyrobów sypkich zabezpieczenie przed opadami atmosferycznymi, dodatkowo wyroby sypkie nie 
mogą być narażone w dłuższym okresie czasu na podwyższoną wilgotność otoczenia,   

− worki układane na podłoże w stosy liczące nie więcej niż 7 worków (dla worków papierowych 3-4 warstwowych) 
lub 12 (dla worków 6 warstwowych).  

− odsunąć stos od ściany magazynu na min. 30cm. ze względu na wietrzenie należy w pierwszej kolejności 
zużywać materiał z najwcześniejszą data produkcji. 

 
03.2.2  PREPARAT GRUNTUJĄCY 

− nanosić w postaci nierozcieńczonej, jednokrotnie wałkiem lub pędzlem jako cienką i równomierną warstwę,  
− przy bardzo chłonnych i słabych podłożach do pierwszego gruntowania zastosować emulsję rozcieńczoną 

czystą wodą 1:1.  
− po wyschnięciu pierwszej warstwy, gruntowanie powtórzyć emulsją bez rozcieńczania 

 
03.2.3. FOLIA W PLYNIE 

− transport dowolnymi środkami transportu dostosowanymi do ilości ładunku, w oryginalnych, opakowaniach, 
zabezpieczyć przed spadaniem, przesuwaniem  lub uszkodzeniami, sposób transportu materiałów lub wyrobów 
przeznaczonych do wykonywania robót nie może powodować obniżenia ich jakości, 

− aby materiał zachował powyższe parametry należy go przechowywać w szczelnie zamkniętych wiaderkach,  
− w warunkach suchych i w temperaturze dodatniej.  
− opakowania chronić przed przegrzaniem. Po zakończeniu pracy napoczętych pojemników nie wolno 

pozostawiać otwartych. Okres przydatności do użycia wynosi do 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na 
opakowaniu. 
 

 
03.2.4. POSADZKA W POM TECHNICZNYCH  

− transport dowolnymi środkami transportu dostosowanymi do ilości ładunku, w oryginalnych, opakowaniach, 
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zabezpieczyć przed spadaniem, przesuwaniem  lub uszkodzeniami, sposób transportu materiałów lub wyrobów 
przeznaczonych do wykonywania robót nie może powodować obniżenia ich jakości, 

 
03.3 ŚCIANY WEWNĘTRZNE 
03.3.  ŚCIANY WEWNĘTRZNE: MATERIAŁY, TYNKI 
03.3.1 TYNK GIPSOWY 
03.3.2 TYNK CEMENTOWO WAPIENNY kat III (w pom. mokrych) 

− przewozić dowolnymi, krytymi środkami transportu, zabezpieczyć przed spadaniem, przesuwaniem                          
lub uszkodzeniami opakowania, 

− przechowywać i przewozić w oryginalnych, nieuszkodzonych, szczelnych opakowaniach, 
− chronić przed wilgocią, 
− okres przechowywania zaprawy w warunkach zgodnych z podanym wymaganiami producenta umieszczonymi 

na opakowaniu,  
− narzędzia i sprzęt do robót tynkowych w zależności od sposobu nakładania: kielnia, młotek murarski, łopata, 

paca, pędzel, czerpaki do zapraw, skrzynia, wiadro, taczka jednokołowa, pion, poziomica, łata murarska, sznur 
murarski, listwy i gwoździe tynkarskie, mieszarka do wytwarzania zapraw, sito, agregat tynkarski w przypadku 
tynków (gipsowych) nakładanych maszynowo.   

 
03.3.3 ŚCIANKA DZIAŁOWA WEWNĘTRZNA Z DYLI GIPSOWYCH 

− przewozić dowolnymi, krytymi środkami transportu, na paletach, zabezpieczyć przed spadaniem, przesuwaniem 
lub uszkodzeniami mechanicznymi, 

− palety należy złożyć na czystym i stabilnym podłożu,  
− sprzęt potrzebny do montażu: szpachelka, paca, elastyczne wiaderko, klej gipsowy, poziomica. 

 
03.3.4 OBUDOWA KOMINÓW Z CEGŁY PEŁNEJ 

– Przewozić dowolnymi, krytymi środkami transportu, na paletach, zabezpieczyć przed spadaniem, 
przesuwaniem lub uszkodzeniami mechanicznymi 

– Palety należy złożyć na czystym i stabilnym podłożu 

– Sprzęt potrzebny do montażu: szpachelka, paca, elastyczne wiaderko, poziomica   
 
03.3.5. POSZYCIE Z PŁYT GKF (PODDASZE) (na systemowych profilach stalowych) 

− płyty pakować w formie stosów, układanych poziomo na kilku podkładach dystansowych, 
− pierwsza płyta od dołu spełnia rolę opakowania stosu,  
− każdy ze stosów spiąć taśmą stalową dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podkładek,  
− pakiety składować w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na równym, mocnym i płaskim podkładzie,  
− wysokość składowania – do pięciu pakietów o jednakowej długości, nakładanych jeden na drugi,  
− transport płyt odbywa się przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych (pokrytych plandekami), 

umożliwiających przewóz  około 2000 m2 płyt o grubości 12,5 mm,  
− rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o udźwigu co 

najmniej 2000 kg lub żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami. 
 
03.3.6. KRATKI WENTYLACYJNE  
03.3.7 PARAPETY WEW. 

− transport i przechowywanie wg wymagań ogólnych ST i instrukcji producenta, drobne elementy przewozić                
w opakowaniach zabezpieczających przed rozsypaniem się materiałów,  

− transport dowolnymi środkami transportu dostosowanymi do ilości ładunku, w oryginalnych, opakowaniach, 
zabezpieczyć przed spadaniem, przesuwaniem  lub uszkodzeniami,  

− sposób transportu materiałów lub wyrobów przeznaczonych do wykonywania robót nie może powodować 
pogorszenia ich jakości. 

 
03.4  WYKOŃCZENIE STROPÓW I SUFITÓW 
03.4.1. POSZYCIE Z PŁYT GKF (PODDASZE) (na systemowych profilach stalowych) 
- Wg wytycznych pkt 03.3.5 
03.4.2. WEŁNA MINERALNA  

− należy przewozić krytymi środkami transportu, zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, 
przesuwaniem, uszkodzeniami mechanicznymi 

− ułożone na całej powierzchni i wysokości środka transportowego, 
− przechowywanie: w pomieszczeniach krytych, zabezpieczonych przed wilgocią i odpadami atmosferycznymi, 

ułożone na płasko na równym podłożu w warstwach do 2 m wysokości, 
− transport dowolnymi środkami transportu dostosowanymi do ilości ładunku, w oryginalnych opakowaniach, 
− sposób transportu przez Wykonawcę materiałów lub wyrobów przeznaczonych do wykonywania robót nie może 

powodować obniżenia ich jakości, 
− wełna mineralna musi być opakowana w folię. 
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03.4.3. TYNK CEM-WAP 
03.4.4  TYNK GIPSOWY 
- Wg wytycznych pkt. 03.3.1, 03.3.2 
 
03.5 SCHODY  I BALUSTRADY WEW. 

− transport i przechowywanie wg wymagań ogólnych ST i instrukcji producenta, 
− środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi,  
− materiały mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu, dostosowanym do długości elementu, 
− w czasie transportu konstrukcja powinna być zabezpieczona przed zniszczeniem i uszkodzeniem powłoki 

antykorozyjnej oraz powłok malarskich, 
− zabronione jest przeciąganie niezabezpieczonych elementów po podłożu, 
− konstrukcje należy układać w pozycji poziomej na podkładach z bali lub desek. Pierwszy element powinien 

leżeć na podkładach na wyrównanym podłożu w odległości min. 30 cm od gruntu, 
− przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych 

przed opadami atmosferycznymi. 
 
03.6 DODATKOWE ELEMENTY WYPOSA ŻENIA  

− transport dowolnymi środkami transportu dostosowanymi do ilości ładunku, 
− przewozić dowolnymi, krytymi środkami transportu, zabezpieczyć przed spadaniem, przesuwaniem   

lub uszkodzeniami opakowania, zgodnie z zaleceniami producenta,  
− drobne elementy przewozić w opakowaniach zabezpieczających przed rozsypaniem się materiałów,  
− wyroby ceramiczne szczególnie zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi, pęknięciami, zarysowaniem, 
− środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi oraz działaniem 

wilgoci, przestrzenie ładunkowe czyste, pozbawione ostrych krawędzi mogących uszkodzić przewożone elementy,  
−  wyroby wchodzące w skład zestawów powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach producentów.  
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V. WYKONANIE ROBÓT  
  
Wymagania ogólne: 
                                                                                                                                                
 Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót oraz 
projekt technologiczny, uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST                
i przepisami BHP  
 Podczas prac należy stosować się do przepisów i wskazówek podawanych przez producentów materiałów 
budowlanych.  
 
01. STAN SUROWY: 
 
01.4. FUNDAMENTY 

 
01.1.1.  WARSTWA OCHRONNA BETONU 
01.1.2. HYDROIZOLACJA W PŁYNIE (np. EUROLAN 3K + SUPERFLEX firmy DEITERMAN lub inna równoważna) 
01.1.3   1x FOLIA PE gr. 0,5 mm JAKO ZABEZPIECZENIE HYDROIZOLACJI, warstwa ślizgowa z flizeliny gr 0,5mm 
01.1.4 BEZROZPUSZCZALNIKOWA EMULSJA BITUMICZNA SŁUŻĄCĄ DO WYKONYWANIA POWŁOK 
PRZECIWWILGOCIOWYCH I OCHRONNYCH.   
01.1.5   DWUSKŁADNIKOWA, POLIMEROWO-BITUMICZNA MASA USZCZELNIAJĄCA (KMB). 

Gruntowanie: 
− Po  oczyszczeniu  podłoża  wykonać  gruntowanie  preparatem ,  rozcieńczonym  wodą  w  stosunku  1:10  

(objętościowo  –  1  część na 10 części czystej wody).  
− Roztwór gruntujący nanosi się szczotką lub pędzlem.  
− Właściwą  hydroizolację  wykonać  po wyschnięciu warstwy gruntującej. 
− Uwaga:  należy  zapoznać  się  z  kartą  techniczną  preparatów do gruntowania.  
− Warunki aplikacji:   czas obróbki: 1-2 godziny w temperaturze +20stC.  
− temperatura aplikacji (powietrza i podłoża): od +1stC do +35stC.  
− temperatura materiału podczas aplikacji: od +3stC do +30stC.  
− zalecana grubość warstwy hydroizolacji po wyschnięciu: od 3 do 4 mm.  
− W  przypadku wykonywania izolacji przeciwwodnej hydroizolację należy wykonywać pod właściwą płytą denną, 

układając na  konstrukcyjnym  betonie podkładowym klasy np. C20/25 wg PN-EN 206 (dawna klasa B25). 
  Hydroizolacja ścian:  

− Nakładanie  materiału  następuje  w  2  procesach  roboczych.  Drugi  proces roboczy powinien być 
przeprowadzony najszybciej jak to jest możliwe, tak by nie uszkodzić warstwy  położonej w  pierwszym  
procesie  roboczym.   

− W  przypadku  obciążenia  wodą  pod ciśnieniem przed drugim procesem roboczym należy zatopić wkładkę 
wzmacniającą z siatki z polipropylenu. Siatka musi być całkowicie zatopiona w masie.   

− Hydroizolacja osiąga swoje ostateczne właściwości po pełnym związaniu i wyschnięciu.  
− Dopiero  później  można  przystąpić  do  przyklejania  płyt  ochronnych  i  izolacyjnych  oraz  do zasypywania 

wykopu budowlanego.  
− Nie wolno obsypywać hydroizolacji bez wcześniejszego ułożenia warstw ochronnych.  

 
01.1.6. PŁYTA FUNDAMENTOWA  

− wytyczne wg. projektu konstrukcji. 
 
01.1.7. IZOLACJA MINERALNA (np. Superflex D1 firmy weber saint gobain - Deitermann) 

− Nie  nakładać  na  zamarznięte  podłoże.   
− Nie  prowadzić prac podczas ujemnych temperatur oraz podczas opadów atmosferycznych.  
− Temperatura aplikacji (powietrza i podłoża): od +5stC do +30stC. 
− Mikrozaprawa  nakładana jest przeważnie za pomocą pędzla murarskiego oraz  pacy.  
− W jednym  przejściu  powinno  się  nałożyć warstwę  o  grubości  nie  większej  niż  1mm  (zużycie  

1,4  kg/m 2 ).   
− Należy  nałożyć  przynajmniej  2  warstwy  – minimalna grubość powłoki po wyschnięciu 2 mm.  
− Drugą warstwę nakładać, gdy pierwsza zwiąże na tyle, że nie ulegnie uszkodzeniu. 

 
01.1.8. POLISTYREN EKSTRUDOWANY XPS gr. 15 cm 
- płyt styropianowych nie wolno układać na powłokach izolacyjnych wykonanych z roztworów asfaltowych, pap i lepików 
stosowanych na zimno.  
- układanie płyt mijankowo. 
- nie stosować płyt w bezpośrednim kontakcie z substancjami działającymi destrukcyjnie na polistyren,  
np. rozpuszczalniki organiczne (aceton, benzen, nitro), itp. 
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01.1.9. GEOMEMBRANA PEHD (np. FONDALINE 500 lub inna) 

− membranę mocujemy mechanicznie wzdłuż górnej krawędzi, kierując wytłoczenia  do płaszczyzny ściany 
fundamentowej.  

− łączniki wraz z podkładkami rozmieszczamy w odległościach  co 80 cm  dodatkowo stosując je na zakładkach. 
membranę łączymy 
 
01.2. ŚCIANY KONSTRUKCYJNE ZEWN ĘTRZNE I WEWNĘTRZNE  
01.2.1. ŚCIANY ŻELBETOWE  gr. 24, 22, 20 cm   

− wytyczne wg. projektu konstrukcji. 
 
01.4 DACH 

− przekroje i rozmieszczenie elementów powinny być zgodne z dokumentacją techniczną, 
− przy wykonywaniu znacznej liczby jednakowych elementów konstrukcyjnych należy stosować wzorniki 

(szablony) z ostruganych desek o wilgotności nie większej niz18%, ze sklejki lub z pyt twardych płyt 
pilśniowych. 

− dokładność wykonania wzornika powinna wynosić ± I mm. Dokładność należy sprawdzić przez próbny montaż, 
a następnie sprawdzać okresowo za pomocą taśmy stalowej. 

− długość elementów wykonanych według wzorników nie powinna różnić się od długości projektowanych więcej 
niż 0,5 cm. 

− jeżeli zachodzi konieczność obróbki końców elementów podczas montażu, długości  powinny być większe od 
długości projektowanych. Nadmiar ten jest zależny od sposobu obróbki końców elementów. 

− połączenia krokwi połaci trójkątnych z krokwiami narożnymi (krawężnicami) powinny być wykonywane na styk i 
zbite gwoździami, 

− połączenia krokwi z krokwiami koszowymi powinny być wykonywane przez przybicie do krokwi koszowej, 
końców krokwi opartych na niej we wrębie. Można również stosować wyżłobienia krokwi koszowej, przybijając 
krokwie do płaszczyzn bocznych. 

− dopuszcza się następujące odchyłki krokwi: 
o ±1 cm w osiach rozstawu krokwi. 

−  elementy więźby dachowej stykające się z murem lub z betonem powinny być w miejscach styku odizolowane 
co najmniej jedną warstwą papy, 

− do złączy konstrukcyjnych należy stosować gwoździe okrągłe i kwadratowe o średnicach: 
o w elementach drewnianych: 1/6 do 1/11 grubości elementów łączonych, 
o wkręty do drewna nie mniejsza średnica niż 4mm, płytki kolczaste z blachy stalowej ocynkowanej 

− szerokość elementów łączonych na wręby nie powinna być mniejsza niż 50mm, Jeżeli w połączeniu elementów 
ma przechodzić śruba szerokość łączonych elementów nie może być mniejsza niż 80mm.  W złączach nie 
należy stosować więcej niż 2 rodzaje łączników . Łączniki nie powinny wykazywać odkształceń, powinny być 
gładkie, bez zgrubień i zadziorów. 

− łaty i kontrłaty układać stroną dordzeniową do góry, 
− łaty powinny mieć przekrój dobrany wg obliczeń statycznych nie mniejszy niż 38x50mm, 
− łaty ułożone poziomo powinny być przybite do każdej krokwi jednym gwoździem okrągłym 40x100mm lub 

kwadratowym 35x100mm.  Długość gwoździa powinna być co najmniej 2,5 razy większa od grubości łaty. 
− styki łat powinny znajdować się na krokwi. Odchylenie od wymaganego położenia desek nie powinno być 

większe niż 2 mm na 1 m i 30mmna całej długości dachu. 
− do czół krokwi powinna być przybita deska grubości 32-38mm, w celu umożliwienia montażu do niej uchwytów 

rynnowych. Wierzch deski powinien się pokrywać z wierzchem łaty okapowej. 
− rozstaw łat dostosowany do rodzaju pokrycia dachowego. 
− wzdłuż kalenicy i naroży powinny być przybite dodatkowe łaty do mocowania gąsiorów. 
− wzdłuż kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blachą powinna być przybita deska środkowa (wzdłuż osi 

kosza), a po obu jej stronach deski łączone na styk. 
− łaty i deski powinny być zabezpieczone przed zagrzybieniem środkami mającymi aprobaty techniczne. 
− wyłazy dachowe montować zgodnie z wytycznymi producenta, 
− szerokość ławy kominiarskiej powinna wynosić co najmniej 30cm . 
− ławy powinny być oparte na podpórkach systemowych montowanych do krokwi. 
− roboty przy układaniu dachówek nie powinny być prowadzone podczas opadów atmosferycznych. 
− dachówki powinny być układane zgodnie z wytycznymi producenta. 
− kosze powinny być pokryte zgodnie z wytycznymi producenta systemu, blachą zakończoną rąbkami leżącymi, 

wchodzącymi pod dachówkę. 
− dachówki wystające na okapach poza lico muru powinny być zabezpieczone przed podrywaniem ich przez 

wiatr. 
− uszczelnienie pokrycia powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i 

szczegółowej  specyfikacji technicznej oraz instrukcji producenta systemu pokrywczego dachówką ceramiczną. 
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02. ELEWACJE:  
02.1  WYKOŃCZENIE ŚCIAN I COKOŁU 
02.1.1. ZAPRAWA KLEJOWA 

− temperatura otoczenia w czasie nakładania i wiązania zapraw klejących oraz zaprawy tynkarskiej, powinna 
wynosić co najmniej +5 °C i nie więcej niż +25 °C,  

− zaprawa klejąca może być przetwarzana ręcznie lub maszynowo, przygotowuje się ją mieszając z wodą  
w proporcji 5,5 - 6 l wody na 25 kg kleju (jeden worek),  

− klej należy nanosić na płyty w sposób zalecany przez producentów systemów, 
− ciągłe nanoszenie materiałów na całą powierzchnię płyt  może być stosowane tylko na równych podłożach,  

w pozostałych przypadkach należy nakładać materiał metodą „pasmowo – punktową”  
z zachowaniem min. 40 % powierzchni sklejenia przy systemach z kołkowaniem płyt, lub min. 60% sklejenia 
przy mocowaniu płyt bez kołkowania,  

− nierówności i uskoki oraz całą powierzchnię należy zeszlifować do uzyskania równej płaszczyzny. 
 
02.1.2. PŁYTY STYROPIANOWE, system fasadowy 

− po przymocowaniu do elewacji płyty należy niezwłocznie przykryć warstwą elewacyjną: warstwą zbrojącą             
i tynkiem w systemach ociepleń, płytami elewacyjnymi w ścianach trójwarstwowych itp. 

− przed przystąpieniem do montażu płyt styropianowych, nasłonecznione elewacje należy zakryć siatką ochronną 
w celu zabezpieczenia płyt przed bezpośrednim oddziaływaniem warunków atmosferycznych (promieniowanie 
UV), które destrukcyjnie wpływają na powierzchnię styropianu,  

− płyty termoizolacyjne należy układać od dołu, tak aby krawędzie płyt usytuowane były mijankowo,  
− każdą płytę należy docisnąć do ściany i lekko przesunąć aby zapewnić właściwe rozprowadzenie kleju, 
− powierzchnia kleju przylegająca do ściany po dociśnięciu płyt musi wynosić min. 40%, 
− w  trakcie przyklejania płyt należy poziomicą sprawdzać równość powierzchni, 
− płyty termoizolacyjne muszą być tak układane, aby krawędź ich styku nie pokrywała się z krawędziami otworów 

w elewacjach (ościeży itp.),  
− płyty termoizolacyjne mają podwyższoną odporność na działanie promieniowania UV, jednak w przypadku 

długotrwałej ekspozycji na czynniki atmosferyczne wierzchnia warstwa płyt może pokryć się żółtawym nalotem, 
w takim przypadku przed wykonaniem warstwy zbrojącej w systemach ociepleń metodą lekką mokrą warstwę tę 
należy usunąć za pomocą drobnego papieru ściernego, tak, żeby nie było na powierzchni płyt luźnych cząstek 
osłabiających przyczepność kleju do styropianu.  

− przed nałożeniem kleju na płytę jej powierzchnię należy uszorstnić papierem ściernym, 
− przyklejone do elewacji płyty styropianowe należy chronić przed bezpośrednim działaniem słońca, stosując na 

rusztowaniach siatki osłonowe w trakcie wykonywania prac i co najmniej 3 dni po ich zakończeniu, 
− nie stosować płyt w bezpośrednim kontakcie z substancjami działającymi destrukcyjnie na polistyren,  

np. rozpuszczalniki organiczne (aceton, benzen, nitro), itp. 
 
02.1.3. ŁĄCZNIKI DO MOCOWANIA STYROPIANU DO PODŁOŻA  

− mocowanie łącznikami można przeprowadzić następnego dnia po przyklejeniu płyt, 
− przed zamocowaniem łączników zalecane jest przeszlifowanie całej powierzchni ręcznymi pacami ściernymi  

lub specjalną maszyną, 
− do mocowania płyt izolacyjnych należy używać łączników wkręcanych lub wbijanych  ze stalowym trzpieniem 

zgodnych ze specyfikacją systemu, 
− po uprzednim nawierceniu otworu w ścianie poprzez płytę izolacyjną, należy umieścić w nim łącznik,  

po czym wkręcić/ wbić trzpień mocujący,  
− łączniki nie mogą wystawać ponad płaszczyznę płyt, 
− uwaga: niedopuszczalne jest pominięcie kleju i mocowanie płyt wyłącznie łącznikami, 
− wybór rodzaju łącznika: łączniki powinny być dobrane zgodnie ze specyfikacją systemu, z uwzględnieniem 

rodzaju podłoża (przy materiałach ściennych szczelinowych oraz przy gazobetonie konieczna długa strefa 
rozprężna), 

− wymagana długość łączników zależna jest od budowy ściany, 
− montaż płyt zgodnie z wymogami obliczeń statycznych, 
− podczas obróbki należy uwzględnić zalecenia producenta płyt, 

 
02.1.4. ZAPRAWA ZBROJĄCA 

− warstwę zbrojoną wykonuje się najwcześniej po upływie 24 godzin, po nałożeniu płyt termoizolacyjnych, 
− należy przygotować mieszankę zgodnie z wytycznymi producenta, 
− właściwą konsystencję mieszanki, w zależności od zapotrzebowania, uzyskuje się poprzez dolanie wody. 
− zaprawę zbrojącą nakłada się i rozprowadza pacą zębatą 10 x 12 mm tworząc łoże grzebieniowe, szerokość 

pasa nałożonej zaprawy wynosi ok. 120 cm. 
− nałożyć siatkę zbrojącą odporną na działanie alkaliów, 
− tkaninę zbrojącą z włókna szklanego należy ułożyć pasami na naniesionym kleju delikatnie wciskając ją pacą 

stalową, a następnie ściągnąć płasko zaprawę wydostającą się przez oczka tkaniny, 
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− tkanina powinna być niewidoczna i całkowicie zatopiona w jednej trzeciej grubości (od zewnętrznej strony) 
warstwy zbrojonej, 

− siatkę należy układać pasami, na zakład ok. 10 cm, względnie przeciągnąć ją poza krawędzie i otwory okienne, 
− po nałożeniu tkaniny, w pobliżu haków rusztowania itp. na nacięcie nakłada się dodatkowy pasek  

i zatapia w zaprawie zbrojącej, 
− przy wykańczaniu cokołu, po zatopieniu tkaniny zbrojącej, należy obciąć ją natychmiast ostrym nożem przy 

dolnej krawędzi listwy cokołowej. 
 
02.1.5. PŁYTKI KLINKIEROWE 

− podłoże powinno spełniać normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchyleń powierzchni i  krawędzi, należy 
zamontować listwę startową oraz odpowiednio przygotować zaprawę, 

− przed przyklejaniem kształtek klinkierowych, płyty styropianowe powinny być trwale i stabilnie zamocowane  
do podłoża, a ich powierzchnia powinna być czysta,  

− zaleca się przed montażem mieszanie kształtek (z 4 lub więcej opakowań), co umożliwi losowe rozłożenie 
kształtek których kolorystyka, wynikająca ze wzoru kształtki, nie jest jednorodna, 

− do przyklejania kształtek można przystąpić po odpowiednim związaniu zaprawy klejącej użytej do przyklejenia 
płyt styropianowych i po wykonaniu mocowania mechanicznego za pomocą systemowych łączników 
mechanicznych, 

− zaprawę należy nanieść dwustronnie, czyli naciągnąć na powierzchnię zamocowanej płyty i rozprowadzić ją za 
pomocą pacy zębatej, zaprawę należy nanieść również na klinkierową kształtkę w takiej ilości, aby po 
dociśnięciu kształtki do płyty, nie pozostały pod nią żadne wolne przestrzenie (100% powierzchni klejenia), 

− w trakcie wykonywania prac, ze spoin należy na bieżąco usuwać nadmiar zaprawy klejącej,  
− proces przyklejania kształtek klinkierowych zaczyna się od naroży budynku, zgodnie z wytycznymi zawartymi             

w karcie montażowej systemu,  
− do spoinowania (fugowania) wykorzystuje się gotową masę fugową, 
− konsystencja zaprawy powinna być półsucha, 
− krawędzie boczne przyklejonych kształtek nie mogą być zabrudzone zaprawą klejową, 
− nadmiar masy fugowej usunąć z kształtek za pomocą szczotki lub pędzla. 

 
02.1.6. TYNK MINERALNY W KOLORZE BIAŁYM 

− przygotowanie podłoża pod tynk zewnętrzny: gruntowanie, przeszpachlowanie – zaprawa do siatki, 
− ułożenie tynku, 
− przed przystąpieniem do wykonywania tynku, powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, 

roboty instalacyjne, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe, 
− podłoże należy oczyścić z grudek zaprawy, brudu szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu, 
− podłoże należy zagruntować preparatami odpowiednimi do rodzaju podłoża, 
− powierzchnie z tynku należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta. 

 
02.2  STOLARKA OKIENNA,  DRZWIOWA, OKNA POŁACIOWE 

− w  sprawdzone i przygotowane wcześniej ościeże wstawić i wypoziomować ramę stolarki na podkładkach lub 
listwach, 

− osadzić na trwałe elementy kotwiące, 
− powiesić na zawiasach skrzydła okienne, 
− sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu, 
− skrzydła powinny działać swobodnie, a okucia działać bez zahamowań i przy zamykaniu docisnąć skrzydła do 

ościeżnicy, 
− wypełnić szczeliny w ościeżach pianką montażową przy zamkniętych skrzydłach okiennych, 
Nawiewnik okienny : 
− przygotować gniazda - otwory w skrzydle okna w zależności od rodzaju nawiewnika, 
− zamocować podstawę na skrzydle okna 2 śrubami w pozycji dla ukierunkowania strumienia wlotu EMM ukośnie 

i zacisnąć nawiewnik na podstawie, 
Pianka poliuretanowa ciśnieniowa 
− butlę należy przed użyciem silnie wstrząsnąć kilkanaście razy celem odpowiedniego wymieszania składników 

pianki w butli. Jeżeli przerwa w pracy trwała ponad 5 minut, butlę z pianą należy przed użyciem ponownie 
wstrząsnąć. Butlę przed użyciem przechowywać w temperaturze pokojowej. Przed nakręceniem butli na pistolet 
zaleca się nasmarować gwint wazeliną lub spryskać sprayem teflonowym. Nakręcić butlę na pistolet. W czasie 
pracy pistolet z butlą trzymać w pozycji pionowej. W ciągu 30-60 minut pianka zwiększy swoją objętość o ok. 
20-50% w stosunku do objętości początkowej, zatem zaleca się wypełniać szczelinę roboczą w ok. 65% (75% w 
przypadku większych szczelin). Po zakończeniu pracy pistolet wyczyścić za pomocą czyścika do pianki. Spoiny 
szersze niż 4 cm i głębsze niż 5 cm powinny być wypełniane warstwowo. Przed nałożeniem kolejnej warstwy 
odczekać 15-25 minut i ponownie zwilżyć powierzchnię wodą.  Nie stosować w miejscach pozbawionych 
dostępu powietrza, narażonych na ciągłe oddziaływanie wody i bezpośredni wpływ promieni słonecznych 
(osłonić powierzchnię pianki).Po całkowitym utwardzeniu nadmiar pianki można odciąć ostrym narzędziem. 
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Utwardzoną piankę można malować, kleić, szlifować, wiercić lub pokryć kitem ogniochronnym silikonowym lub 
akrylowym, tynkiem, gipsem.   

Uszczelka rozprężna taśma uszczelniająca   
− taśmy stykają się łagodnie (nie pod kątem ostrym). Nie należy prowadzić ich na ościeżnicach. Przy przycinaniu 

taśmy na odpowiednią długość dodać co najmniej 1 cm na metr.  
− powierzchnie spoin powinny biec równolegle. Następnie należy z grubsza usunąć z powierzchni spoin resztki 

zaprawy i innych zanieczyszczeń. 
− ze względów optycznych taśma powinna być ułożona do wewnątrz 1 do 2 mm przed przednią powierzchnią 

spoiny. Podczas montażu gotowych elementów budowlanych wskazane jest zachowanie odstępów, żeby nie 
doszło do jeszcze większego sprężenia taśmy illmod. Taśma nie może mieć kontaktu z rozpuszczalnikami           
i agresywnymi chemikaliami. Przy mocno chłonących podłożach, należy przed zastosowaniem taśmy illmod 
zrosić powierzchnie fugi. 

 
02.3.  PARAPETY ZEW 

− postępować wg zaleceń producenta, 
− montaż zgodnie ze sztuką budowlaną, należy dbać o szczelność i poprawność połączeń oraz odpowiednie 

spadki, 
 
02.4  DASZKI NAD WEJ ŚCIAMI, AKCESORIA DACHOWE, OBRÓBKI BLACHARSKIE  
02.4.1. DASZKI NAD WEJŚCIAMI 
- Wg wytycznych pkt. 01.5 
 
02.4.2 RYNNY I RURY SPUSTOWE 
02.4.5. OBRÓBKI BLACHARSKIE 
02.4.6  KOŁNIERZE KOMINOWE 

− postępować wg zaleceń producenta, 
− montaż zgodnie ze sztuką budowlaną, należy dbać o szczelność i poprawność połączeń oraz odpowiednie 

spadki, 
− wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na 

jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska, 
− obróbki można wykonywać w temperaturze powyżej 0°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych 

powierzchniach. 
− rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m 

w sposób trwały. 
 
02.4.3 KOMINY -  CEGŁA KLINKIEROWA 

− pierwszym ważnym krokiem jest wypoziomowanie fundamentów (stropu), w miejscach, gdzie będą murowane 
ściany, 

− pierwszą warstwę układa się bezpośrednio na wyrównanej warstwie zaprawy, 
− poszczególne cegły pierwszej warstwy układa się wzdłuż sznura murarskiego i wyrównuje w obu kierunkach 

przy pomocy gumowego młotka i poziomicy, 
kolejną warstwę należy ułożyć zanim powierzchnia zaprawy zaschnie (około 5-10 min),  

− nie wolno dosuwać do siebie po elementach warstwy dolnej z naniesioną zaprawą, aby nie doszło do jej starcia, 
− wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z wymaganiami szczegółowymi dotyczącymi wielkości odchyłek 

dopuszczalnych,  
− wszystkie roboty powinny być prowadzone przez odpowiednio wykwalifikowany personel, konstrukcja murowa 

nie powinna być poddana obciążeniu przed osiągnięciem odpowiedniej nośności umożliwiającej przeniesienie 
obciążenia bez jej uszkodzenia,  

− należy zwrócić uwagę na ściany, które w trakcie budowy są czasowo nieusztywnione a mogą być poddane 
obciążeniu wiatrem lub obciążeniom konstrukcyjnym. W celu zapewnienia ich stabilności, jeśli jest to konieczne, 
ściany te powinny zostać tymczasowo podparte,  

− nowo wzniesiony mur należy zabezpieczać przed deszczem bezpośrednio padającym na konstrukcję. Należy 
go także zabezpieczyć przed cyklicznym zamaczaniem i wysychaniem,  

− w czasie intensywnego deszczu należy wstrzymać roboty murarskie i wykończeniowe, a elementy murowe, 
zaprawę i świeże wykończenia należy osłonić,  

− muru nie należy wykonywać na zmrożonej konstrukcji. temperatura puszki z zaprawą powinna mieścić się  
w granicach +15 ÷ +20˚C 

− całość wykonać  zgodnie z zaleceniami producenta, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. 
− Wykonać zgodnie z zaleceniami producenta, z obowiązującymi normami i przepisami oraz zgodnie ze sztuką 

budowlaną. 
 
02.4.7. NASADY WENTYLACYJNE, WYWIEWKI KANALIZACYJNE  

− montaż wg wytycznych DP wentylacji, zgodnie z instrukcją montażu producenta oraz obowiązującymi 
przepisami. 
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02.5  WYKOŃCZENIE BALKONÓW  
02.5.1  PŁYTY TARASOWE DASAG 

– beton B-25 zgodny z PN-EN 2061 z dodatkiem opóźniacza czasu wiązania, konsystencja  półsucha 

– Cement CEM I 32,5 R zgodny z PN-EN 197-1 

– Silikon lub pianka 

– Przed ułożeniem okładzin należy ustalić rzędne wysokościowe wg DP 

– układać na czystym, wystarczająco dojrzałym, spoistym i naturalnie wilgotnym podłożu 

– Układać na woreczkach cementowych,  poprzez dobijanie gumowym młotkiem, wypoziomować element 
 
02.5.2  BALUSTRADY ZEW. 

– Konstrukcję balustrady należy wykonać w wyspecjalizowanej wytwórni dysponującej wykwalifikowanymi 
pracownikami i odpowiednim oprzyrządowaniem, zgodnie w dokumentacją projektową. 

– Przy pracach spawalniczych pracownicy muszą posiadać wymagane przepisami uprawnienia 

– Konstrukcja balustrady powinna być zabezpieczona w wytwórni powłoką antykorozyjną cynkową 

– Elementy balustrady przed cynkowaniem należy przeszlifować i zaszpachlować w sposób zapewniający dalszą 
bezusterkową obróbkę 

– Gotowe elementy powinny być równe i gładkie, bez nalotu i innych elementów stanowiących wadę gotowej 
powierzchni 

– Na kąpiel zanurzeniową należy stosować cynk o zawartości nie mniejszej niż 98,5 % Zn wg PN-77/H-
82200.Dopuszcza się stosowanie zaprawy cynkowo-aluminiowej, jednakże zawartość aluminium w kąpieli nie może 
przekraczać 0,2%. 

– Powierzchnia, na której ma być nałożona powłoka cynkowa nie powinna wykazywać rys, rozwarstwień i innych 
zanieczyszczeń 

– Spoiny i ich okolice powinny być wolne od żużla spawalniczego oraz rozprysków metalu 

– Powłoka cynkowa powinna być równomierna, ciągła, gładka, i błyszcząca 

– Powierzchnia powłoki cynkowej nie może wykazywać wad w postaci złuszczeń, odwarstwień, nacieków, skupisk 
kryształów tzw. twardego cynku. 

– Montaż konstrukcji należy przeprowadzać w sposób zapewniający stateczność poszczególnych elementów             
i całości w każdej fazie 

– Przy montażu należy zwrócić uwagę na kolejność montażu zapewniającą nie uszkadzanie elementów 
składowych 

– Wszystkie roboty montażowe powinny być przeprowadzone przez wykwalifikowanych pracowników 

– Słupy balustrady należy zamocować do podłoża w sposób trwały zapewniający przeniesienie obciążeń 
wymaganych w normach i przepisach 

– Kotwienie nie może być wykonane w wierzchniej warstwie konstrukcji stropu mogącej ulec oderwaniu                    
lub rozwarstwieniu w trakcie eksploatacji obiektu 

– Krawędzie doszlifować po pełnym przekrojeniu tafli, na wszystkich jej brzegach, 

– Szkło montować w sposób zgodny z zaleceniami producenta okuć do szkła 

– Przy montażu zwracać uwagę na zabezpieczenie tafli przed uszkodzeniami mechanicznymi, pęknięciem                 
i uszczerbieniami krawędzi 

– Po zamontowaniu szyby przez pozostały okres prac należy chronić szkło przed agresywnymi substancjami           
i uszkodzeniami mechanicznymi 

– Pierwsze czyszczenie szyb zaleca się po ich montażu za pomocą łagodnych detergentów 

– Z zewnętrznych powłok ślady  olejów  i produktów montażu można usunąć za pomocą acetonu lub alkoholu 
izopropylowego. 

– Przed realizacją zamówienia sprawdzić dokładne wymiary na budowie 
 
02.5.3 PIANKA PIR 
Wykonać zgodnie z zaleceniami producenta, z obowiązującymi normami i przepisami oraz zgodnie ze sztuką  bud. 
 
02.5.4 MATA DRENAŻOWA  np. OPTIGRUEN  
02.5.5 GEOWŁÓKNINA DYFUZYJNA np. OPTIGRUEN 
02.5.6 HYDROIZOLACJA 
02.5.7 WPUST TARASOWY 

– Postępować wg zaleceń producenta. 
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02.6. INNE 
02.6.1 PRZEPIERZENIA TARASÓW 
02.6.2 NUMERY POLICYJNE 
02.6.3 SKRZYNKI POCZTOWE 

– Postępować wg zaleceń producenta. 
 
03. WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE: 
03.1.  PODŁOŻA POD POSADZKI 
03.1.1. FOLIA PE 

– Przed przyklejeniem folia powinna być rozwinięta na równym podłożu i pozostawiona na co najmniej kilka 
godzin, a następnie pocięta i i dopasowana do zabezpieczanego podłoża oraz luźno zwinięta. 

– Szerokość zakładów nie mniejsza niż 5cm, zgrzewane. Folia układana luzem. 
 
03.1.2. PŁYTY STYROPIANOWE, system dach-podłoga 

– Płyty styropianowe SILVER dach-podłoga, należy stosować zgodnie z zaleceniem producenta  
i Rekomendacjami Technicznymi i Jakości ITB, oraz wytycznymi zawartymi w projekcie budowlanym. 

– Podstawowe wytyczne wykonania izolacji termicznej podłóg i stropów: Podłoże powinno być płaskie i suche,    
w przeciwnym razie należy je wyrównać. Podłogi na gruncie wymagają stosowania izolacji przeciwwilgociowej  
( w postaci podkładowej papy, foli PE, bitumicznych, wodorozcieńczalnych mas uszczelniających).W stropach między 
kondygnacyjnych, stosowana jest warstwa rozdzielcza w postaci folii PE. 

– Na styku stropu ze ścianą, należy zastosować taśmy dylatacyjne. Układanie płyt rozpocząć w narożniku  
i pierwszy rząd płyt układać od ściany dociskając je do taśmy dylatacyjnej. Kolejne rzędy płyt należy układać        
z przesuniętymi spoinami, unikając krzyżowania się styków płyt. Po ułożeniu ciągłej izolacji cieplnej (może być      
w dwóch lub więcej warstwach) należy rozłożyć folię PE grubości min 0,2 mm, zabezpieczając płyty przed wilgocią  
i penetrowaniem masy podkładu (wylewki) pomiędzy szczeliny płyt styropianowych. 

– W przypadku stosowania wodnego ogrzewania podłogowego, instalację montuje odpowiednimi klipsami na 
płytach, na których jest już rozłożona folia PE. Należy pamiętać by grubość podkładu (wylewki) zwiększyć           
o średnicę zewnętrzną rur ogrzewania podłogowego. 
 
03.1.3. WYLEWKA CEMENTOWA ZBROJONA – w mieszkaniach grubość 4cm. 

– Stosować zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Powierzchnie przeznaczone do pokrycia wylewką betonową 
powinny być spoiste i oczyszczone z kurzu, wapna oraz tłustych zabrudzeń. 

– Elementy luźne i osypujące się usunąć. Bezpośrednio przed wylaniem, zaleca się podłoże zwilżyć wodą. 
Podłoża silnie nasiąkliwe zagruntować wcześniej preparatem gruntującym. 
 
03.1.4. WARSTWY WYRÓWNUJĄCE I WYGŁADZAJĄCE Z ZAPRAWY SAMOPOZIOMUJACEJ 

– Podłoże powinno być czyste, zwarte, nośne i wolne od zatłuszczeń. Farby emulsyjne, olejne, klejowe oraz luźne 
ziarnka piasku należy usunąć. 

– Podłoże należy zagruntować 2-3 krotnie preparatem gruntującym, która ułatwia rozpływanie masy 
samopoziomującej i powoduje wyrównanie chłonności podłoża.  
Zwilżyć podkład wodą. 

– Możliwość nakładania maszynowego. Na przygotowane podłoże wylać płynną zaprawę i rozgarnąć po 
powierzchni podłoża paca stalowa lub lata oraz odpowietrzyć za pomocą walca z kolcami lub szczotki. Temp. układania 
od +5 do +30oC, czas przydatności do użycia po zmieszaniu z wodą 25min. 

– Zaprawę po wylaniu należy chronić przed zbytnim wysychaniem. W przypadku warunków sprzyjających 
wysychaniu (nasłonecznienie, silna wentylacja) należy wylewkę nakryć folia lub pielęgnować jak beton. 

– W przypadku powierzchni podgrzewanych przed wylaniem masy należy wyłączyć ogrzewanie podłogowe. 

– Włączenie może nastąpić po upływie 7 dni. 
 
03.2  WYKOŃCZENIE POSADZEK 
 
03.2.1  MASA WYRÓWNUJĄCO - POZIOMUJĄCA do wyrównania posadzek wewnątrz obiektów pod płytki 

– Postępować zgodnie z zaleceniami producenta 

– Roboty wykonywać przy użyciu sprzętu gwarantującego poprawne wykonanie robót 

– Sprzęt oraz narzędzia winny spełniać wszystkie wymagania BHP 

– W okładzinie należy wykonać dylatacje w miejscach dylatacji podkładu, a szczeliny dylatacyjne wypełnić masą 
dylatacyjną lub zastosować specjalne wkładki lub listwy, które winny posiadać aktualną aprobatę techniczną 

– Podłoże na którym będzie ułożona zaprawa samopoziomująca, powinno być suche (do 3%) i czyste. 
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Użytkowanie nawierzchni można rozpocząć nie wcześniej niż po 24 godzinach od nałożenia emulsji 

– Przed wylaniem zaprawy należy podłoże odkurzyć. Zaprawę należy przygotować ściśle z instrukcją producenta. 
Roboty należy prowadzić w temperaturach nie niższych niż 5-10ºC ani nie wyższych niż 30ºC.Twardnienie zaprawy 
powinno przebiegać w warunkach naturalnej wilgotności. 
 
03.2.2 PREPARAT GRUNTUJĄCY 

– Nanosić w postaci nierozcieńczonej, jednokrotnie wałkiem lub pędzlem jako cienką i równomierną warstwę 

– Przy bardzo chłonnych i słabych podłożach do pierwszego gruntowania zastosować emulsję rozcieńczoną 
czystą wodą 1:1. Po wyschnięciu pierwszej warstwy, gruntowanie powtórzyć emulsją bez rozcieńczania. 
 
03.2.3  FOLIA W PLYNIE 

− wykonując izolację folią w płynie, w pierwszej kolejności trzeba odpowiednio przygotować podłoże 
(zagruntować, usunąć niestabilne jego części),  

− podłoża mocno chłonne, słabe powinno być wcześniej zaimpregnowane preparatem głęboko gruntującym,  
− po otwarciu, zawartość pojemnika należy przemieszać, 
− przystępując do wykonania zasadniczej izolacji należy najpierw, przy użyciu specjalnej taśmy i kołnierzy, 

uszczelnić wszystkie połączenia ścian między sobą, ścian z podłogą, czy też przejścia rur, 
− w pobliże uszczelnianego miejsca trzeba nanieść płynną folię, następnie przyłożyć element uszczelniający 

(taśmę lub kołnierz), docisnąć i cienko pokryć masą, 
− nałożyć wałkiem lub pędzlem warstwę masy o jednakowej grubości na całą powierzchnię ściany czy podłogi 

tak, aby nie pozostawić porów,  
− nakładając masę ma taśmę uszczelniającą, naroże pionowe lub poziome, należy pozostawić na środku wolny 

pas o szerokości co najmniej 1 cm z każdej strony. umożliwia to późniejsze swobodne rozciąganie się taśmy 
przy ruchach podłoża,  

− po przeschnięciu pierwszej warstwy, nanosi się drugą warstwę powłoki. Aby uzyskać właściwe zaizolowanie 
podłoża, wymagane jest wykonanie powłoki co najmniej dwuwarstwowej, o łącznej grubości 1-1,5mm. 

− zwykle maksymalnie po 24 godzinach można nakładać okładziny ceramiczne, 
− temperatura podłoża i otoczenia nie powinna być niższa niż 10 °C,  
− po nałożeniu folii we wnętrzach wskazane jest wietrzenie pomieszczeń,  
− należy przestrzegać zasad sztuki budowlanej i przepisów BHP. 

 
03.2.4. POSADZKA W POM TECHNICZNYCH 

– Wykonanie robót winno być zgodne z wymaganiami Aprobaty Technicznej oraz kart technologicznych 
Producenta stosowanych preparatów. 

– Wykonawca winien przedstawić Inżynierowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający czas schnięcia 
kolejnych warstw. 

– Należy przestrzegać temperatur podłoża, otoczenia i materiałów podanych w kartach technicznych, 

– Zabronione jest wykonywanie robót poza granicznymi temperaturami, w czasie deszczu i przy wilgotności 
powietrza przekraczającej 85%. 

– Przygotowanie podłoża betonowego przy wykonywaniu nawierzchni żywicznych ma szczególne znaczenie. 
Należy wykonać następujące prace: 

– usunięcie pozostałości powłok ochronnych i pielęgnacyjnych oraz powierzchniowych zanieczyszczeń, 

– usunięcie mleczka cementowego i słabo związanych warstw betonu przez piaskowanie, hydropiaskowanie lub 
groszkowanie, 

– usunięcie szkodliwych substancji mogących mieć wpływ na połączenie nakładanych materiałów             z 
betonem, 

– podłoże musi być suche(wilgotność poniżej 6%), czyste, chłonne i wystarczająco nośne 

– Średnia wytrzymałość betonu na odrywanie nie powinna być mniejsza od 1,5 MPa (wg PN-92/B-01814),             
a minimalna miejscowa wytrzymałość nie powinna być mniejsza niż 1,0 MPa 

– Wykonawca zobowiązany jest dokumentować odpowiednie przygotowania podłoża protokołem z wynikami 
badań. 

– Dla uzyskania masy nawierzchniowej należy wymieszać składniki w odpowiednich, 
podanych w instrukcji proporcjach, w oryginalnym naczyniu, w sposób ciągły przez taki okres, by mieszanina była 
jednorodna. 

– Czas przydatności mieszanki do użycia określony jest w instrukcji i należy go bezwzględnie przestrzegać.         
Po wymieszaniu masa powinna być jednorodna bez smug, o określonej konsystencji. Należy zwracać szczególną uwagę 
na dno i ścianki pojemnika, przestrzegając czasu mieszania. 

– Należy ograniczać napowietrzanie mieszanek stosując odpowiednio niskie obroty mieszarek. 

– Preparat jest gotowy do użycia zaraz po wymieszaniu. 
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– Najlepiej przygotowywać mieszanki z pełnych zawartości opakowań. 

– Dokładne informacje o mieszaniu, dane produktów i uwagi szczególne znajdują się w specjalnych informacjach 
technicznych o produktach. 

– Zagruntować zgodnie z zaleceniami producenta. 

– Sąsiadujące ze sobą powierzchnie powinny być powlekane materiałem pochodzącym z tej samej serii 
produkcyjnej 

– Powierzchnie ze świeżo nałożoną warstwą żywiczną należy odpowietrzyć wałkiem kolczastym 

– Wierzchnią strukturę przeciwpoślizgową uzyskuje się przez posypanie świeżej warstwy żywicznej suszonym 
ogniowo piaskiem kwarcowym o uziarnieniu 0,2-0,7mm lub większym 

– W celu ułatwienia utrzymania czystości posadzki z fakturą antypoślizgową należy ją dodatkowo powlec, przy 
pomocy wałka, cienka powłoką zamykającą z żywicy 

– Warunki montażu: temperatura podłoża od 8-30 °C, wilgotność względna powietrza poniżej 85% 
  
03.3 ŚCIANY WEWNĘTRZNE 
03.3.  ŚCIANY WEWNĘTRZNE: MATERIAŁY, TYNKI 
03.3.1 TYNK GIPSOWY 
03.3.2 TYNK CEMENTOWO WAPIENNY kat III (w pom. mokrych) 

− podłoże oczyścić z kurzu i luźnych cząstek, usunąć większe nierówności, 
− w przypadku podłoży o niedostatecznej chłonności przed nałożeniem tynku zastosować środek gruntujący, 
− zaprawę cementowo – wapienną zużyć w ciągu 3 godzin, 
− piasek wchodzący w skład każdej zaprawy powinien być kwarcowy lub ze skał twardych, czysty bez iłu, gliny        

i ziemi roślinnej. Wielkość ziaren powinna się mieścić w granicach 0,25 – 2,0 mm. Właściwości kruszywa 
powinny być określone na podstawie badań laboratoryjnych wykonanych zgodnie z normą PN-79/B-06711 

− woda do zapraw powinna być „odmiany 1”. Do przygotowania zapraw stosować można każda wodę zdatną do 
picia oraz wodę z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz 
wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

− naroża zewnętrzne wzmocnić narożnikami podtynkowymi z blachy stalowej, ocynkowanej ( grubość cynku 275 
g Im ), w celu zabezpieczenia zewnętrznych naroży ścian przed uszkodzeniami mechanicznymi i spękaniem 
spoin oraz do uzyskania wymaganej prostoliniowości dla ścian wewnętrznych i zewnętrznych, 

− narożniki wykonane ze stali odpornej na korozję stosować w pomieszczeniach wilgotnych, 
− na czas tynkowania zabezpieczyć ościeżnice drzwiowe, puszki i gniazdka,  
− w czasie wysychania tynków zapewnić odpowiednią wentylację, 
− aby można było tynki malować, ich wilgotność nie może przekraczać 1%. 

 
03.3.3 ŚCIANKA DZIAŁOWA WEWNĘTRZNA Z DYLI GIPSOWYCH 

− ściany należy montować zgodnie z zaleceniami producenta, 
− montaż na pióro i wpust, 
− bloki gipsowe murować z pomocą kleju gipsowego, brak konieczności tynkowania ścianki - należy zebrać 

nadmiar kleju ze spoin i cieniutko przeszpachlować powierzchnię, 
− na styku ze ściana i podłoga stosować taśmy izolująco- tłumiące, 
− wyrównać klejem nierówności i wygładzić gipsem szpachlującym powierzchnię ściany, 
− wzmacniać narożniki ( aluminiowe lub ze stali ocynkowanej), 
− otwory drzwiowe o szerokości do 100cm nie wymagają stosowania specjalnych nadproży, 
− zwrócić uwagę na dokładność oraz estetykę wykonania, 
− roboty wykonywać przy użyciu sprzętu gwarantującego poprawne wykonanie robót, 
− sprzęt oraz narzędzia winny spełniać wszystkie wymagania BHP, 
− przed położeniem ścianki należy odpowiednio przygotować podłoże – musi być czyste i równe, 
− mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, 
− mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości, 
− przed ułożeniem nadproży sprawdzić szerokość otworu i poziom ułożenia, 
− pustaki układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu, bez uszkodzeń mechanicznych. 

 
03.3.4 OBUDOWA KOMINÓW Z CEGŁY PEŁNEJ 

− cegły układać na zaprawach do cienkich spoin („klejowych”) lub zaprawach zwykłych, 
− ścianki działowe murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych, ścian konstrukcyjnych i stropów, 
− ścianki wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów wykonanych 

niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. 
− cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu, 
− przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub 

moczyć w wodzie, 
− wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów, 
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− zaprawę wsypać do pojemnika z wodą w proporcjach podanych na opakowaniu, wymieszać za pomocą 
mieszadła zamocowanego do wiertarki wolnoobrotowej, 

− do przygotowanej mieszanki nie wolno dodawać wody ani dosypywać suchej mieszanki, w przypadku 
zgęstnienia zaprawy ponownie wymieszać, 

− zwrócić uwagę na dokładność ułożenia pierwszej oraz kolejnych warstw bloków, 
− pierwszą warstwę ułożyć na zaprawie cementowej 1:3, 
− bloki ściany działowej dostawić do ściany konstrukcyjnej nakładając zaprawę również na pionowy styk obu 

łączonych ścian, 
− zastosować łączniki systemowe stalowe wygięte w kształcie litery L, 
− łączniki stosować minimum w co 4 spoinie nie mniej niż 3 łączniki na kondygnację, 
− zostawić szczelinę szer ok 10-15mm na styku ze stropem w celu zapobieżenia uszkodzenia ściany ugięciem 

stropu, 
− po wymurowaniu szczeliny wypełnić pianką montażową lub innym materiałem elastycznym, 
− spoiny nie powinny być większe niż 3 mm, 
− spoiny pionowe w murach bez kanałów elektrycznych powinny mijać się o min 80mm, 
− otwory instalacyjne wiercić za pomocą wiertnic mechanicznych na głębokość zależną od grubości ściany, 
− bruzdy pod instalacje wiercić za pomocą szlifierek kątowych lub bruzdownic (dopuszczalne wymiary oraz 

wytyczne dotyczące  bruzd wg zaleceń producenta), 
− nadproża nad otworami drzwiowymi wg rozwiązań systemowych producenta. 

 
03.3.5. POSZYCIE Z PŁYT GKF (PODDASZE) (na systemowych profilach stalowych) 

− przed przystąpieniem do wykonywania ścian z płyt gipsowo-kartonowych powinny być zakończone wszystkie 
roboty stanu surowego, 

− zaleca się przystąpienie do wykonywania ścian po okresie wstępnego osiadania i skurczów murów, tj. po 
upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego, 

− przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia oczyścić z gruzu i odpadów, 
− ścianki z płyt gipsowo-kartonowych wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu 

doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C, a wilgotność względna powietrza mieści się w granicach od 60 do 80%, 
− pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone, 
− należy wyznaczyć miejsca montażu,  
− zamocować profilowane kształtowniki stalowe  do stropów i podłóg za pomocą systemowych elementów 

mocujących rozmieszczonych maksymalnie co 100 cm. Dla uzyskania wymaganej dźwiękoszczelności 
wszystkie profile mocowane do podłoża podkleić taśmą uszczelniającą. 

− zamocować słupki z kształtowników profilowanych, odległość ostatniego profilu od ściany nie powinna być 
mniejsza niż 30 cm, 

− wzajemne przesunięcie spoin obu płyt, 
− połączenia płyt wypełnić masą szpachlową z zastosowaniem taśmy spoinowej z włókna szklanego lub 

papierowej, 
− po związaniu masy szpachlowej nałożyć warstwę wyrównawczą i przeszlifować. 

 
03.3.6. KRATKI WENTYLACYJNE  

− montaż wg zaleceń producenta. 
 
03.3.7 PARAPETY WEW. 

− montaż wg zaleceń producenta. 
 
03.4  WYKOŃCZENIE STROPÓW I SUFITÓW 
03.4.1. POSZYCIE Z PŁYT GKF (PODDASZE) (na systemowych profilach stalowych) 
Wg wytycznych pkt. 03.3.5 

− sufity montować po wykonaniu ścian, posadzek oraz po zamontowaniu instalacji zlokalizowanych pod stropem, 
− pomieszczenie powinno być dokładnie osuszone, 
− oprawy oświetleniowe powinny być zamocowane w taki sposób aby uniknąć przeciążenia sufitu, nadmiernego 

ugięcia lub skręcenia profili, lub uszkodzenia płyt,  
− Aprobata techniczna dla wybranego systemu sufitu każdorazowo określa dopuszczalne obciążenia oraz 

dopuszczalne ugięcia sufity podwieszonego, 
− do zakotwienia wieszaków mogą być użyte tylko kołki rozprężne stalowe posiadające świadectwo dopuszczenia 

do stosowania w budownictwie,  wieszaków oraz profili nośnych w zależności od rodzaju sufitu powinna być 
zgodna z wytycznymi producenta systemu. 

 
03.4.2. WEŁNA MINERALNA  

− montaż pomiędzy konstrukcją stalową sufitu podwieszonego bądź ścianki z płyt gipsowych, 
− wykonać zgodnie z zaleceniami producenta, z obowiązującymi normami i przepisami oraz zgodnie ze sztuką 

budowlaną. 
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03.4.3. TYNK CEM-WAP 
03.4.4  TYNK GIPSOWY 
- Wg wytycznych pkt. 03.3.1, 03.3.2 
 
03.5 SCHODY  I BALUSTRADY WEW. 

– Zamontować zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

– Zabezpieczyć przed korozją biologiczną oraz działaniem ognia 

– Powierzchnie lakierować w kolorze zbliżonym do ciemnego orzecha 

– Zamontować zgodnie z dokumentacją projektową 

– Fragmenty pochwytu łączyć ze sobą w sposób estetyczny i trwały, nie zagrażający użytkowaniu ( powierzchnia 
styku musi być gładka, wyszlifowana) 

 
 
03.7 DODATKOWE ELEMENTY WYPOSA ŻENIA  
 
03.7.1. ZLEWOZMYWAK DWUKOMOROWY 
03.7.2. BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA 

− montować zgodnie z wytycznymi producenta, 
− umywalki, mocowane do ściany na wspornikach śrubami montażowymi zgodnymi z przeznaczeniem, 
− wannę ustawić i wyregulować wysokość uwzględniając wysokość syfonu z odpływem. Ustabilizować oparcie na 

nóżkach. Sprawdzić poziomicą czy wanna stoi prosto –wzdłuż osi podłużnej jak i poprzecznej. Sprawdzić  spływ 
wody z dna wanny. Ewentualne korekty poprzez zmianę mocowania nóżek. Podłączyć do odpływu. Po 
przygotowaniu instalacji wodnej i opłytkowaniu pomieszczenia (zakres najemcy) zamontować baterię 
natynkową wannowo-natryskową. 
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IV. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
Wymagania ogólne: 
 
    Roboty budowlane podlegają etapom odbioru: 
a)  odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b)  odbiorowi częściowemu, 
c)  odbiorowi ostatecznemu. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 
 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych 
przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym.    
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, wilgotnościowych). 
Do każdej partii materiału powinno być wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości wyrobów. Zaświadczenie 
to powinno zawierać charakterystykę materiału, zastosowane składniki wyniki badan kontrolnych, wytrzymałości   
na ściskanie oraz typ próbek stosowanych do badań, okres w którym wyprodukowano dana partie materiału. 
 Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość 
robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 
system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek                      
i badań materiałów oraz robót. 
 
 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. Minimalne 
wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych.  
Stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 
 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca 
 
01. STAN SUROWY: 
01.5. FUNDAMENTY 
01.1.1.  WARSTWA OCHRONNA BETONU 
01.1.2. HYDROIZOLACJA W PŁYNIE (np. EUROLAN 3K + SUPERFLEX firmy DEITERMAN lub inna równoważna) 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania 
dotyczące wykonanych robót hydroizolacyjnych, w szczególności w zakresie:  

− zgodności z dokumentacją projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji 
powykonawczej,  

− jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
− prawidłowości przygotowania podłoży, 
− prawidłowości  wykonania  izolacji  przeciwwilgociowych  i  wodochronnych  oraz  warstw ochronnych                  

i dociskowych,  
− sposobu wykonania i uszczelnienia przebić i przejść przez izolację, przerw roboczych, dylatacji i zakończeń 

krawędzi izolacji oraz obróbek blacharskich hydroizolacji.  
 
01.1.3   1x FOLIA PE gr. 0,5 mm JAKO ZABEZPIECZENIE HYDROIZOLACJI, warstwa ślizgowa z flizeliny gr 0,5mm 
01.1.4 BEZROZPUSZCZALNIKOWA EMULSJA BITUMICZNA SŁUŻĄCĄ DO WYKONYWANIA POWŁOK 
PRZECIWWILGOCIOWYCH I OCHRONNYCH.   
01.1.5   DWUSKŁADNIKOWA, POLIMEROWO-BITUMICZNA MASA USZCZELNIAJĄCA (KMB). 

− kontrola grubości nakładanej warstwy w stanie świeżym poprzez  określenie  zużycia materiału na jednostkową 
i/lub wydzieloną powierzchnię  oraz  poprzez  pomiar  grubości  świeżo  nałożonej powłoki. 

 
01.1.6. PŁYTA FUNDAMENTOWA  

− Wykonane w konstrukcji żelbetowej wg. projektu konstrukcji 
 
01.1.7. IZOLACJA MINERALNA (np. Superflex D1 firmy weber saint gobain - Deitermann) 

− kontrola grubości nakładanej warstwy w stanie świeżym poprzez  określenie  zużycia materiału na jednostkową 
i/lub wydzieloną powierzchnię  oraz  poprzez  pomiar  grubości  świeżo  nałożonej powłoki. 

 
01.1.8. POLISTYREN EKSTRUDOWANY XPS gr. 15 cm 
Kontrola wszystkich etapów ocieplenia: 

− przygotowanie podłoża, 
− przyklejanie płyt styropianowych, 
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− sprawdzenie równości, spadków, 
− sprawdzenie czystości i wilgotności podłoża, 
− ciągłości warstwy izolacyjnej, przyleganie warstwy do podłoża, 
− szczeliny pomiędzy poszczególnymi płytami izolacji nie powinny być  większe niż ok. 2 mm., 

kontrola przyklejania płyt izolacyjnych polega na sprawdzeniu: prawidłowości rozłożenia kleju na płytach i jego 
„trzymania”(przy odrywaniu po stwardnieniu kleju  zawsze powinno nastąpić rozerwanie w styropianie) równości 
powierzchni, układu i szerokości spoin, liczby i rozmieszczenia łączników mechanicznych 
 
01.1.9. GEOMEMBRANA PEHD (np. FONDALINE 500 lub inna) 

− sprawdzenie poprawności zamocowania, 
− kontrola poprawności ułożenia. 

 
01.2. ŚCIANY KONSTRUKCYJNE ZEWN ĘTRZNE I WEWNĘTRZNE  
01.2.1. ŚCIANY ŻELBETOWE  gr. 24, 22, 20 cm   

− wytyczne wg projektu i specyfikacji dotyczącej konstrukcji. 
 
01.5 DACH 
Przekroje i rozmieszczenie elementów powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. 

Podstawa oceny technicznej konstrukcji drewnianej jest sprawdzenie jakości: 
02  wbudowanych materiałów, wykonania elementów przed ich montowaniem, 
03  gotowej konstrukcji. 
04 badanie materiałów przewidzianych w projekcie lub niniejszej SST do wykonania konstrukcji drewnianej powinno 

być dokonane przy dostawie tych materiałów.  
05 ocena jakości materiałów przy odbiorze konstrukcji powinna być dokonywana pośrednio na podstawie zapisów w 

dzienniku budowy i zaświadczeń z kontroli, stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami 
dokumentacji technicznej oraz odpowiednich norm, 

06 sprawdzenie wykonania połączeń, 
07 sprawdzenie wymiarów wzorników (szablonów) i konturów oraz wymiarów, 
08 sprawdzenie poszczególnych elementów konstrukcji za pomocą pomiaru taśmą lub inną miarą stalowa  

z podziałka milimetrową i stwierdzenie jej zgodności z dokumentacja techniczną oraz wymaganiami podanymi w 
niniejszej SST 

09 sprawdzenie drewna oraz wymiarów elementów, 
10 prawidłowości wykonania,  
11 sposobu zabezpieczenia drewna przed wilgotnością, zagrzybieniem i działaniem ognia, jeżeli było ono przewidziane 

w dokumentacji. 
12  sprawdzenie rozstawów krokwi, pławi i łat,  
13 spadków połaci 

Łacenie powinno podlegać sprawdzeniu w zakresie: 
14 przekroju i rozstawu łat, 
15 poziomu łat, 
16 zamocowania łat, 
17 sprawdzenia rozstawu łat należy przeprowadzić za pomocą pomiaru z dokładnością do 1 cm. Sprawdzenie poziomu 

łat przeprowadza się przy użyciu poziomicy lub łaty kontrolnej o długości min 3 m z poziomnicą. 
18 zamocowanie łat sprawdza się poprzez oględziny, a w przypadku wątpliwości za pomocą próby oderwania łaty od 

krokwi przy użyciu dłuta ciesielskiego 
Orynnowanie powinno podlegać sprawdzeniu w zakresie: 

19 wykonania prawidłowości połączeń, uszczelnień, obróbek,  
20 sprawdzenia spadków w rynnie, sprawdzenia mocowania rur i rynien do ścian,  
21 sprawdzenia szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi,  

Pokrycie dachowe powinno podlegać sprawdzeniu w zakresie: 
22 sprawdzenia rozmieszczenia styków i wielkości zakładów, 
23 sprawdzenia zamocowania dachówek i uszczelnienia. 
24 sprawdzenia zabezpieczenia dachówek na okapach. 
25 sprawdzeniea prawidłowości pokrycia kalenic i grzbietów. 
26 prawidłowości ułożenia pokrycia oraz gąsiorów należy sprawdzić przez przyłożenie łaty długości 3 m i pomiar 

prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią gąsiorów z dokładnością do 5 mm,  
27 sprawdzenia prawidłowości wykonania zlewów (koszy),  
28 sprawdzenia prawidłowości kierunku krycia. 
29 sprawdzenia prawidłowości wykonania obróbek blacharskich, 
30 sprawdzenia poprawności ukształtowania spadków oraz szczelności pokrycia dachowego. 
 
 
 
02. ELEWACJE:  
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02.1  WYKOŃCZENIE ŚCIAN I COKOŁU 
02.1.1. ZAPRAWA KLEJOWA 
02.1.2. PŁYTY STYROPIANOWE, system fasadowy 
02.1.3. ŁĄCZNIKI DO MOCOWANIA STYROPIANU DO PODŁOŻA  
02.1.4. ZAPRAWA ZBROJĄCA 
docieplenie ścian budynków: 
 Kontrola wszystkich etapów docieplenia: 

− przygotowanie podłoża, 
− montaż rusztowań, 
− przyklejanie płyt styropianowych, 
− wykonanie wyprawy tynkarskiej na styropianie 
− wykonanie obróbek blacharskich. 

 
odbiór podłoża: 

− sprawdzenie prawidłowości przygotowania podłoża przez kontrolne przyklejenie próbek stosowanej izolacji            
o wym. 10x10cm z warstwą kleju nie przekraczającą 1cm. przy prawidłowym przygotowaniu podłoża                   
i odpowiedniej jakości kleju, przy założeniu że temperatura otoczenia wynosi ok. 20° C a wilgotność powietrza 
nie przekracza 60%. Podczas odrywania po 3 dobach, rozerwanie winno nastąpić w styropianie. 

− sprawdzenie równości, spadków, 
− sprawdzenie czystości i wilgotności podłoża. 

 
odbiór warstwy ocieplającej: 

− odchylenia powierzchni od płaszczyzny nie powinny być większe niż 3mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej 
długości łaty kontrolnej o dł. 2m. Odchylenie krawędzi od kierunku pionowego nie powinno być większe niż                  
2 mm na 1 m i nie więcej niż 30 mm na całej wysokości budynku sprawdzenie grubości warstwy ocieplającej, 

− ciągłości  warstwy izolacyjnej, przyleganie warstwy do podłoża, 
− szczeliny pomiędzy poszczególnymi płytami izolacji nie powinny być  większe niż ok. 2 mm. 
− kontrola przyklejania płyt izolacyjnych polega na sprawdzeniu: prawidłowości rozłożenia kleju na płytach i jego 

„trzymania”(przy odrywaniu po stwardnieniu kleju  zawsze powinno nastąpić rozerwanie w styropianie) równości 
powierzchni, układu i szerokości spoin, liczby i rozmieszczenia łączników mechanicznych, 

− kontrola wykonania warstwy zbrojonej- sprawdzenie prawidłowości zatopienia siatki zbrojącej w masie klejącej, 
wielkości zakładów siatki zbrojącej, grubości warstwy zbrojonej, równości, przestrzegania czasu i warunków 
twardnienia warstwy zbrojonej przed przystąpieniem do dalszych prac. 
 

odbiór końcowy: 
− kontrola prawidłowości wykonania obrobienia miejsc newralgicznych elewacji: ościeży i naroży otworów, 

dylatacji, podokienników, kapinosów itp. Sprawdzenie równości warstwy zbrojonej jak w przypadku warstwy 
tynkarskiej. 

− kontrola wykonania warstwy tynkarskiej polega na sprawdzeniu równości i nadania właściwej zgodnej                       
z projektem struktury. Odchylenie powierzchni jak w przypadku styropianu, 

− kontrola malowania polega na sprawdzeniu jednolitości faktury i barwy, braku miejscowych wypukłości                      
i wklęsłości, oraz widocznych napraw i zaprawek, 

− badania mrozoodporności tynków zewnętrznych. 
 
02.1.5. PŁYTKI KLINKIEROWE 

− podłoże powinno spełniać normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchyleń powierzchni i  krawędzi.  
Nie dopuszczalne jest wyrównywanie podłoża za pomocą grubszej warstwy zaprawy klejowej albo podkładania 
materiału izolacyjnego, 

− zwichrowania i skrzywienia powierzchni murów na długości 1 [m] - 3 [mm] , 
− odchylenia od pionu powierzchni krawędzi na całej wysokości ściany - 20 [mm], 
− odchylenia powierzchni muru od zaprojektowanego kąta - 3 [mm], 
− przygotowanie podłoża, 
− przyklejanie płyt styropianowych, 
− wykonanie wyprawy tynkarskiej na styropianie –wykonanie obróbek blacharskich, 
− kontrola prawidłowości rozłożenia kleju na płytach i jego „trzymania”(przy odrywaniu po stwardnieniu kleju  

zawsze powinno nastąpić rozerwanie w styropianie) równości powierzchni, układu i szerokości spoin, liczby                  
i rozmieszczenia łączników mechanicznych. 

 
02.1.6. TYNK MINERALNY W KOLORZE BIAŁYM 

− kontrola równości podłoża, podłoże musi być czyste, wolne od kurzu i zanieczyszczeń (złuszczenia                     
i obsypania powierzchni należy oczyścić drucianą szczotką lub cykliną), 

− kontrola wymaganej prostoliniowości, 
− kontrola jakości oraz estetyki wykonania – powierzchnia otynkowanej ściany musi być równa, bez nierówności 
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oraz uszkodzeń mechanicznych, 
− kontrola grubości nałożonej warstwy, 
− należy sprawdzić przyczepność tynku do podłoża  np. przez opukiwanie lekkim młotkiem. Po odgłosie należy 

ustalić, czy tynk dobrze przylega do podłoża (dźwięk czysty), czy też jest odspojony (dźwięk głuchy).  
W przypadkach wątpliwych można dokonać sprawdzenia wielkości siły przyczepności tynku do podłoża  
wg PN. 

− kontrola wyglądu powierzchni tynku: niedopuszczalne są wykwity, zacieki, odparzenia i pęcherze, pęknięcia                 
i spęcznienia, nierówności, odchylenia od pionu lub poziomu. 

− kontrola zgodności z DP. 
− kontrola równości i nadania właściwej zgodnej  z projektem struktury. Odchylenie powierzchni jak w przypadku 

styropianu, 
− kontrola jednolitości faktury i barwy, braku miejscowych wypukłości i wklęsłości, oraz widocznych napraw                   

i zaprawek, 
− badania mrozoodporności tynków zewnętrznych. 

 
02.2  STOLARKA OKIENNA,  DRZWIOWA, OKNA POŁACIOWE 

− kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały posiadają wymagane atesty, 
− kontrola zewnętrznych powłok, jednorodność i staranność wykonania detali, 
− sprawdzenie dokładności wykonania ościeży, szerokości i wysokości otworów, 
− dopuszczalne odchyłki według robót murowych –max. 3mm,  
− dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu ustawionego okna nie więcej niż 2mm,  
− sprawdzenie miejsc zamocowania i sposobu osadzenia elementów,  
− uszczelnienie przestrzeni między ościeżami i wbudowanym elementem pod względem cieplnym i przed 

przenikaniem wody opadowej, 
− stan i wygląd wbudowanych elementów na zgodność z dokumentacją, 
− sprawdzenie prawidłowości działania elementów ruchomych,  
− szczelność wbudowanego elementu na infiltracje powietrza i przenikanie wody opadowej, 
− należy skontrolować jakość materiałów z których stolarka została wykonana; zgodność zastosowanych 

materiałów z dokumentacją budowlaną; prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów 
konstrukcyjnych; sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć; pion                       
i poziom zamontowanej stolarek, wodoszczelność przegród. 

 
02.3.  PARAPETY ZEW 

− sprawdzenie zgodności z DP, 
− sprawdzenie spadków, 
− sprawdzenie występu poza lico ściany. 

 
02.4  DASZKI NAD WEJ ŚCIAMI, AKCESORIA DACHOWE, OBRÓBKI BLACHARSKIE  
02.4.1. DASZKI NAD WEJŚCIAMI 
= wytyczne wg pkt 01.6 
 
02.4.2 RYNNY I RURY SPUSTOWE 

Orynnowanie powinno podlegać sprawdzeniu w zakresie: 
− wykonania prawidłowości połączeń, uszczelnień, obróbek,  
− sprawdzenia spadków w rynnie, sprawdzenie mocowania rur i rynien do ścian,  
− sprawdzenia szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. 

 
02.4.3 KOMINY -  CEGŁA KLINKIEROWA 

− sprawdzenie wymiarów ścian, 
− sprawdzenie głębokości spoin,   
− sprawdzenie zwichrowania i skrzywienia powierzchni murów, 
− wymiary i usytuowanie elementów  należy kontrolować sukcesywnie w trakcie prowadzenia robot 
− sprawdzenie dopuszczalnych odchyłek powierzchni murowanych: 

- dopuszczalne odchylenia od pionu na długości 1m - 3mm,  
- odchylenia od kierunku poziomego na długości 1m -1mm,  
- na całej długości budynku 15mm 

 
02.4.5. OBRÓBKI BLACHARSKIE 
02.4.6  KOŁNIERZE KOMINOWE 
02.4.7. NASADY WENTYLACYJNE, WYWIEWKI KANALIZACYJNE  

− sprawdzenie poprawności zamocowania poszczególnych elementów, 
− sprawdzenie szczelności obróbek, wyprofilowanych spadków, 
− sprawdzenie estetyki wykonania, czy użyte materiały wolne są od uszkodzeń, 
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− sprawdzenie poprawności zamocowania oraz wykonania elementów konstrukcyjnych, 
− sprawdzenie jakości stosowanych materiałów, 
− sprawdzenie zwichrowania i skrzywienia powierzchni murów kominów, dopuszczalne odchylenia od pionu na 

długości 1m - 3mm, odchylenia od kierunku poziomego na długości  1m - 1mm, 
− sprawdzenie poprawności wykonania czapek betonowych oraz montażu nasad wentylacyjnych, 
− odbiór końcowy po podłączeniu do nich urządzeń wentylacyjnych przed odbiorem końcowym budynku przy 

obecności mistrza kominiarskiego. 
 
02.5  WYKOŃCZENIE BALKONÓW  
02.5.1  PŁYTY TARASOWE DASAG 
02.5.3 PIANKA PIR 
02.5.4 MATA DRENAŻOWA  np. OPTIGRUEN  
02.5.5 GEOWŁÓKNINA DYFUZYJNA np. OPTIGRUEN  
02.5.6 HYDROIZOLACJA 
02.5.7 WPUST TARASOWY 

− kontrola zgodności z dokumentacja techniczną, 
− wygląd zewnętrzny – posadzka powinna być równa, gładka i pozioma, gładkie i równomierne spoinowanie, 
− na powierzchni posadzki nie mogą odznaczać się nierówności podkładu oraz nie mogą występować plamy i 

uszkodzenia mechaniczne, 
− kontrola związania posadzki z podkładem, 
− prawidłowość powierzchni, grubość posadzki, szerokość i prostoliniowość spoin oraz ich wypełnienia, 
− wykończenie posadzki– sprawdzenie montażu cokołów, sprawdzenie spoin itp., 
− wykonane posadzki powinny posiadać odchylenie powierzchni od powierzchni poziomu lub założonego spadku 

na całej długości i szerokości posadzki nie przekraczające ±5 mm., 
− poprawność wykonania warstw podposadzkowych oraz izolacji. 

 
02.5.2  BALUSTRADY ZEW. 

− kontrola jakości oraz zabezpieczenia antykorozyjnego elementów balustrady, 
− kontrola zgodności wykonania z dokumentacja projektową, 
− kontrola jakości oraz ilości elementów montażowych oraz poprawności ich wykonania, 
− kontrola wymaganej wysokości balustrady. 

 
02.6. INNE 
02.6.1 PRZEPIERZENIA TARASÓW 

− kontrola zgodności wykonania z dokumentacja projektową, 
− kontrola jakości oraz ilości elementów montażowych oraz poprawności ich wykonania, 

 
02.6.2 NUMERY POLICYJNE 
02.6.3 SKRZYNKI POCZTOWE 

− kontrola poprawności wykonania – zgodność z DP oraz obowiązującymi normami, 
− kontrola estetyki wykonania i zamocowania ( czy zamocowanie jest stabilne, bez widocznych śladów 

uszkodzeń). 
− kontrola poprawności zamocowania – zgodność z DP oraz obowiązującymi normami, 
− kontrola estetyki wykonania i zamocowania ( czy zamocowanie jest stabilne, skrzynki bez widocznych śladów 

uszkodzeń, czy jest wystarczająca ilość komór oddawczych, zamki i zawiasy działają prawidłowo). 
 
03. WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE: 
 
03.1.  PODŁOŻA POD POSADZKI  
03.1.1. FOLIA PE 
03.1.2. PŁYTY STYROPIANOWE, system dach-podłoga 
03.1.3. WYLEWKA CEMENTOWA ZBROJONA – w mieszkaniach grubość 4cm. 
03.1.4. WARSTWY WYRÓWNUJĄCE I WYGŁADZAJĄCE Z ZAPRAWY SAMOPOZIOMUJACEJ 

− przy odbiorze na budowie należy sprawdzić zgodność rodzaju materiału i gatunku z projektem technicznym  
i zamówieniem, wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta właściwym 
oznaczeniem materiału i dostarczeniem świadectwa lub deklaracji zgodności materiału z odpowiednim 
dokumentem odniesienia potwierdzającym dopuszczenie materiału do obrotu i powszechnego stosowania             
w budownictwie (Polską Normą, aprobatą techniczną), 

− sprawdzenie poprawności wykonania zgodnie z DP oraz wytycznymi producentów poszczególnych materiałów, 
− sprawdzenie jakości stosowanych materiałów, 
− sprawdzenie szczelności warstw izolacyjnych, sprawdzenie poprawności wykonania spadków, 
− sprawdzenie estetyki wykonania, czy użyte materiały wolne są od uszkodzeń, 
− sprawdzenie poprawności i ciągłości ułożenia warstw izolacji termicznej, 
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− sprawdzenie poprawności zamocowania oraz wykonania elementów konstrukcyjnych, 
− sprawdzenie jakości oraz poprawności ułożenia izolacji. 
− odbiór podłoża: sprawdzenie spadków, równości, czystości i suchości podłoża, 
− sprawdzenie jakości paroizolacji, 
− sprawdzenie czy nie wystąpiły zmarszczenia, pęcherze i czy izolacja jest jednolita, 
− prawidłowość wykonania zakładów poszczególnych arkuszy, 
− sprawdzenie czy izolacja jest dobrze zespolona z podłożem, 
− jakość wykonania izolacji w załamaniach powierzchni, narożach. 

 
płyty styropianowe 

− sprawdzenie płyt  – czy nie występują uszkodzenia i wgniecenia, 
− sprawdzenie grubości warstw, 
− sprawdzenie poprawności z DP oraz wytycznymi producenta, 
− sprawdzenie poprawności sposobu zamocowania, 
− sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej, 

 
03.2  WYKOŃCZENIE POSADZEK 
 
03.2.3. POSADZKA W POM TECHNICZNYCH 
Kontrola jakości polega na : 

− sprawdzeniu przygotowania podłoża pod malowanie ( czy jest równe, bez zabrudzeń czy uszkodzeń), 
− kontrola jakości powłok malarskich ( barwa, krycie, odporność na zmywanie i wycieranie), 
− kontrola przyczepności do podłoża,  
− kontrola zgodności z DP. 

 
 
03.3 ŚCIANY WEWNĘTRZNE 
03.3.  ŚCIANY WEWNĘTRZNE: MATERIAŁY, TYNKI 
03.3.1 TYNK GIPSOWY 
03.3.2 TYNK CEMENTOWO WAPIENNY kat III (w pom. mokrych) 

− kontrola równości podłoża, podłoże musi być czyste, wolne od kurzu i zanieczyszczeń (złuszczenia                    
i obsypania powierzchni należy oczyścić drucianą szczotką lub cykliną), 

− kontrola wymaganej prostoliniowości dla ścian wewnętrznych, sufitów oraz naroży, 
− kontrola jakości oraz estetyki wykonania – powierzchnia otynkowanej ściany musi być równa, bez nierówności 

oraz uszkodzeń mechanicznych, 
− kontrola grubości nałożonej warstwy, 
− należy sprawdzić przyczepność tynku do podłoża  np. przez opukiwanie lekkim młotkiem. Po odgłosie należy 

ustalić, czy tynk dobrze przylega do podłoża (dźwięk czysty), czy też jest odspojony (dźwięk głuchy)., 
W przypadkach wątpliwych można dokonać sprawdzenia wielkości siły przyczepności tynku do podłoża  
wg PN. 

− kontrola wyglądu powierzchni tynku: niedopuszczalne są wykwity, zacieki, odparzenia i pęcherze, pęknięcia               
i spęcznienia, nierówności, odchylenia od pionu lub poziomu. 

 
03.3.3 ŚCIANKA DZIAŁOWA WEWNĘTRZNA Z DYLI GIPSOWYCH 
03.3.4 OBUDOWA KOMINÓW Z CEGŁY PEŁNEJ 

− sprawdzenie przygotowania podłoża pod ściankę, 
− kontrola zgodności z PW oraz instrukcjami montażu wydanymi przez producenta, 
− kontrola geometrii ścianki – czy jest ona wypoziomowana, 
− kontrola sposobu zamocowania, spoinowania klejem, 
− przed ułożeniem nadproży sprawdzić szerokość otworu i poziom ich ułożenia, 
− należy sprawdzić wymiary i kąty ścian, poprawność ułożenia dyli gipsowych, 
− przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów. 

 
03.3.5. POSZYCIE Z PŁYT GKF (PODDASZE) (na systemowych profilach stalowych) 
Kontrola jakości wykonania ścian z płyt gk polega na sprawdzeniu: 

− równości powierzchni płyt, 
− narożników i krawędzi (czy nie ma uszkodzeń), 
− wymiarów płyt (zgodność z tolerancją), 
− wilgotności i nasiąkliwości, 
− elementów składowych np.: jakości użytych materiałów, rodzaju użytych elementów łącznikowych, 
− montażu konstrukcji nośnej ścian, 
− wypoziomowania konstrukcji nośnej, 
− ułożenia materiałów izolacyjnych poprawiających akustykę ściany, 
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− wykonania poszycia z płyt gipsowo – kartonowych - jakości i estetyki, 
− wykonania całości prac zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz wytycznymi producenta. 

 
03.3.6. KRATKI WENTYLACYJNE  
03.3.7 PARAPETY WEW. 

− sprawdzenie poprawności użytych materiałów oraz wykonania zgodnie z DP, 
− sprawdzenie estetyki zamontowania, 
− kontrola czy produkt nie posiada uszkodzeń mechanicznych, 
− kontrola poprawności zamocowania, 
− kontrola wymaganych atestów. 

 
03.4  WYKOŃCZENIE STROPÓW I SUFITÓW 
03.4.1. POSZYCIE Z PŁYT GKF (PODDASZE) (na systemowych profilach stalowych) 
03.4.2. WEŁNA MINERALNA  
Należy zwrócić uwagę na: 

− równość powierzchni płyt, 
− narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 
− wymiary płyt (zgodne z tolerancją), 
− kontrola elementów składowych w tym: wieszaków zgodnie z nośnością i rozpiętością punktów montażowych, 

jakości użytych materiałów rusztu stropu podwieszonego, rodzaju użytych elementów łącznikowych, 
− kontrola  wyznaczenia i montażu konstrukcji nośnej sufitów podwieszonych, 
− kontrola rozstawu wieszaków nośnych, 
− kontrola wypoziomowania konstrukcji nośnej, 
− kontrola poprawności zamocowania izolacji z wełny mineralnej, 
− kontrola poprawności osadzenia opraw oświetleniowych. 

 
03.4.3. TYNK CEM-WAP 
03.4.4  TYNK GIPSOWY 
- wg wytycznych pkt.  03.3.1 / 03.3.2 
 
03.5 SCHODY  I BALUSTRADY WEW. 

− kontrola jakości oraz zabezpieczenia antykorozyjnego elementów stalowych, 
− kontrola zgodności wykonania z dokumentacja projektową, 
− kontrola jakości oraz ilości elementów montażowych oraz poprawności ich wykonania. 

profile stalowe: 
− kontrola jakości oraz zabezpieczenia antykorozyjnego elementów balustrady, 
− kontrola zgodności wykonania z dokumentacja projektową, 
− kontrola jakości oraz ilości elementów montażowych oraz poprawności ich wykonania, 
− kontrola wymaganej wysokości balustrady, 

pochwyt: 
− kontrola jakości zamocowania pochwytu do konstrukcji nośnej balustrady, 
− kontrola usytuowania pochwytu, 
− kontrola  malarskich, 
− kontrola powierzchni pochwytu ( powierzchnia musi być gładka i równa, niedopuszczalne są nierówności lub 

wady uniemożliwiające bezpieczne użytkowanie), 
− kontrola bezpiecznego łączenia odcinków pochwytu ( powinny być połączone ze sobą w taki sposób aby 

umożliwić bezpieczne i wygodne użytkowanie). 
 
03.6 DODATKOWE ELEMENTY WYPOSA ŻENIA  

− kontrola zgodności parametrów elementów z DP oraz obowiązującymi normami, 
− kontrola poprawności oraz bezpieczeństwa zamocowania,  
− kontrola estetyki wykonania i zamocowania (czy zamocowanie jest stabilne, bez widocznych śladów uszkodzeń, 

czy elementy działają prawidłowo). 
 
 
 
 
 
 
 
 
VI. ODBIÓR ROBÓT 
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Wymagania ogólne: 
 
 Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robót Budowlano – 
Montażowych. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie  z postanowieniami Kontraktu oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
 
Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

− Dokumentacja Projektowa, 
− Dziennik Budowy, 
− Dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów, 
− Świadectwa jakości dostarczone przez dostawców, 
− Protokoły odbiorów częściowych. 

 
 Jeżeli wszystkie badania dadzą wynik dodatni, wykonaną  pracę należy uznać za zgodną z wymaganiami 
normy.           
W przypadku, gdy chociaż jedno badanie da wynik ujemny, Wykonawca jest wówczas zobowiązany doprowadzić prace 
do stanu odpowiadającego wymaganiom normy i przedstawić je do ponownego odbioru. 
 Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie 
właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy.  
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym. 
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
 
1. STAN SUROWY: 
 
01.6. FUNDAMENTY 

− przy  badaniach  w  czasie  odbioru  robót  pomocne  są  wyniki  badań  dokonanych  przed przystąpieniem             
do robót i w trakcie ich wykonywania,  

− badania izolacji powłokowych z mas przy ich odbiorze należy przeprowadzać po ich całkowitym wyschnięciu             
i utwardzeniu,  
 
Ocena jakości izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych obejmuje:  

− sprawdzenie wyglądu zewnętrznego (równości, ciągłości, miejsc przebić i dylatacji oraz zakończeń krawędzi 
izolacji),  

− sprawdzenie ilości warstw i ich grubości,  
− sprawdzenie przyczepności lub przylegania izolacji do podłoża,  
− sprawdzenie przylegania izolacji do podłoża można przeprowadzić wzrokowo i za pomocą młotka drewnianego 

przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na każde 10-20 m2  powierzchni 
zaizolowanej, przy opukiwaniu młotkiem charakterystyczny głuchy dźwięk świadczy o nieprzyleganiu                            
i niezwiązaniu izolacji z podłożem.  

− sprawdzenia grubości powłok wykonywanych z mas hydroizolacyjnych można dokonać metodami  
nieniszczącymi  w  trakcie ich  nakładania  (20  punktów  kontrolnych  na  obiekt  lub 100 m2 izolowanej 
powierzchni) lub niszczącymi na wykonanej w trakcie robót powierzchni referencyjnej,   

− badania niszczące na uszczelnianej powierzchni przeprowadzać tylko w uzasadnionych przypadkach.   
− wszystkie prace ulegające zakryciu muszą podlegać odbiorom przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 
− podczas procedur odbiorczych należy stosować się do informacji zawartych w niniejszej Specyfikacji  

i do wytycznych zawartych w Polskich Normach, Aprobatach Technicznych, literaturze technicznej, instrukcjach 
technicznych wydawanych przez polskie placówki naukowe oraz instrukcjach stosowania poszczególnych 
wyrobów budowlanych, 

− sprawdzenie zgodności wykonania zgodnie z DP, 
 
odbiór gotowych powłok izolacyjnych polega na sprawdzeniu : 
− wyglądu zewnętrznego nawierzchni, obrzeży ( równomierność rozłożenia , jednolitości , braku prześwitów), 
− odporność powłok na ścieranie, 
− odporności na uderzenie, 
− twardości. 
 
Ocieplenie: 

− częściowy odbiór robót powinien być przeprowadzony przed wykonaniem warstw wierzchnich, 
− podstawę do odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: 

  a) dokumentacja techniczna, 
  b) dziennik budowy, 
  c) zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
  d) protokoły odbioru materiałów i wyrobów. 
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geomembrana : 

− sprawdzenie poprawności zamocowania, 
− kontrola poprawności ułożenia. 

 
01.2. ŚCIANY KONSTRUKCYJNE ZEWN ĘTRZNE I WEWNĘTRZNE  
odbiór robót powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. 
podstawę do odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty : 

− dokumentacja techniczna, 
− dziennik budowy, 
− świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, 
− protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
− protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 
− wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 

 
01.3 DACH 

− zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z wprowadzonymi 
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 

o jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
o prawidłowości przygotowania podkładu, 
o prawidłowości wykonania pokrycia i obróbek blacharskich. 

− przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań, 
− dokonanych przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania, 
− do badań odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót i po opadach deszczu. 
− odbiorem końcowym powinny być objęte roboty ciesielskie całkowicie zakończone. Do odbioru końcowego 

wykonawca obowiązany jest przedstawić następujące dokumenty: 
o dokumentacje techniczna obiektu, 
o protokół odbioru lub zapis w dzienniku budowy stwierdzający prawidłowość wykonania robót 

poprzedzających roboty ciesielskie, 
o protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia (atesty) jakości użytych materiałów , 
o zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonani robót, 
o pisemne uzasadnienie odstępstw od dokumentacji, potwierdzone przez nadzór techniczny. 

− badania konstrukcji przy odbiorze końcowym. Odbiór końcowy zakończonych konstrukcji ciesielskich polega na 
sprawdzeniu: 

o  zgodności konstrukcji z dokumentacja techniczną i wymaganiami warunków technicznych, 
o prawidłowości kształtów i wymiarów głównych konstrukcji, 
o prawidłowości oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementów składowych, 
o prawidłowości wykonania złączy między poszczególnymi elementami konstrukcji, 
o dopuszczalnych odchyłek wymiarowych oraz odchyleń od kierunku poziomego i pionowego. 

− jeżeli wszystkie przeprowadzone sprawdzenia dadzą wynik pozytywny, należy uznać wykonanie robót 
ciesielskich za właściwe. 

− przy kryciu dachówką elementami ulegającymi zakryciu są podkłady i częściowo obróbki blacharskie. Odbiór 
podkładów i obróbek blacharskich ulegających zakryciu musi być dokonany przed rozpoczęciem układania 
pokrycia. 

 
02. ELEWACJE:  
02.1  WYKOŃCZENIE ŚCIAN I COKOŁU 

− poszczególne etapy odbioru robót ustali Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, 
− prace ociepleniowe jak: przygotowanie podłoża, przyklejenie płyt, wykonanie warstwy zbrojącej, gruntowanie 

powinny być odebrane przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. Podlegają one zasadom 
odbioru robót zanikających. 

− rozbiórka rusztowań z zakończonego fragmentu ocieplenia ścian dopuszczalna jest po wykonaniu odbioru 
częściowego. Odbioru częściowego dokonuje przedstawiciel Zamawiającego i Inspektor Nadzoru. 

− odbiór końcowy obejmuje ocenę zgodności wyglądu wykonania ocieplenia z dokumentacją techniczną,  
a także ocenę jakości wbudowanych materiałów, 

− podstawę do odbioru końcowego stanową następujące dokumenty: 
− dokumentacja techniczna, 
− dziennik budowy, 
− zaświadczenia o jakości dostarczonych na budowę materiałów, 
− protokoły odbioru robót zanikających, 
− protokoły odbioru robót częściowych, 

− roboty uzna się za odebrane, jeśli są wykonane zgodnie z projektem, 
− przy odbiorze tynków należy sprawdzić ukształtowanie powierzchni, kąty między powierzchniami, wyokrąglenia 
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powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. 
 ODBIÓR NIE POWINIEN DOPUŚCIĆ: 

− wykwitów w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków lub klinkieru roztworów soli 
przenikających z podłoża, pleśni itp. 

− trwałych śladów zacieków na powierzchni, odstawania, odparzenia i pęcherzy wskutek niedostatecznej 
przyczepności okładziny lub tynku do podłoża, 

− ubytków powstałych w wyniku mechanicznego uszkodzenia. 
 
02.2  STOLARKA OKIENNA,  DRZWIOWA, OKNA POŁACIOWE 

Sprawdzaniu podlegają: 
− zgodność z dokumentacja techniczną, 
− rodzaj zastosowanych materiałów, 
− prawidłowość montażu, 
− pion i poziom zamontowanej stolarki i ślusarki, 
− pion i poziom zamontowanego parapetu, 
− poprawność zamontowania nawiewników okiennych, 
− przedmiot reklamacji w czasie odbiorów stanowią wszelkie mechaniczne uszkodzenia na powierzchni drzwi, 

szyb, uszczelek i okuć, 
− szczelność zamocowanych elementów, 
− w przypadku udzielenia przez producenta wieloletniej gwarancji na zamontowaną stolarką, ślusarkę i ścianki 

należy ściśle przestrzegać warunków montażu określonych przez producenta, aby gwarancja w pełnym 
zakresie została przeniesiona na użytkownika. 

 
02.3.  PARAPETY ZEW 

− odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanych parapetów i połączenia ich z  murem         
i oknem, 

− jakość osadzenia, spadków i uszczelnienia parapetów nie mogą budzić żadnych zastrzeżeń. 
 
02.4  DASZKI NAD WEJ ŚCIAMI, AKCESORIA DACHOWE, OBRÓBKI BLACHARSKIE  

− odbiór poprawności wykonania zgodnie z DP, wytycznymi producentów poszczególnych materiałów oraz sztuką 
budowlaną, 

− sprawdzenie jakości stosowanych materiałów, 
− sprawdzenie poprawności zamocowania poszczególnych elementów, 
− protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 
− zgodność wymiarów, 
− daszki wg wytycznych pkt. 1.2 

 
02.5  WYKOŃCZENIE BALKONÓW  
do odbioru robót wykonanych wykonawca zobowiązany jest przedłożyć: 

− świadectwa dostaw materiałów, 
− protokół odbiorów częściowych, 
− zapisy w dzienniku budowy, 

 
Przy odbiorze posadzki sprawdzeniu podlegają:  

− wygląd zewnętrzny, 
− związanie posadzki z podkładem, 
− prawidłowość powierzchni, grubość posadzki, szerokość prostoliniowość spoin oraz ich wypełnienia, 
− wykończenie posadzki, zamontowanie cokołów, dylatacji,  
− wykonana posadzka powinna być równa, gładka i pozioma, 
− wykonane posadzki nie powinny posiadać odchyleń powierzchni od poziomu lub założonego spadku na całej 

długości i szerokości posadzki przekraczających ±5 mm. 
− na powierzchni posadzki nie mogą odznaczać się nierówności podkładu oraz nie mogą występować plamy   

i uszkodzenia mechaniczne, 
− posadzki powinny być dokładnie oczyszczone z przypadkowych zanieczyszczeń.  
− odbiór polegał będzie również na sprawdzeniu prawidłowego rozłożenia wełny mineralnej / styropianu, 

sprawdzeniu odpowiedniego wypoziomowania wylewki. 
 
02.6. INNE 
02.6.1 PRZEPIERZENIA TARASÓW 
02.6.2 NUMERY POLICYJNE 
02.6.3 SKRZYNKI POCZTOWE 

− sprawdzenie estetyki i jakości wykonanych robót, 
− sprawdzenie działania mechanizmów drzwiowych (zawiasów, zamków) podczas użytkowania - otwierania              
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i zamykania drzwiczek (powinny otwierać się swobodnie, pozostawać nieruchome, w dowolnym wychyleniu, 
okucia powinny działać bez zahamowań), 

− sprawdzenie zgodności  z dokumentacją projektową (wymiary, kierunek otwierania), 
− sprawdzenie dokładności, jakości oraz estetyki wykonania powłok zewnętrznych. 

 
02.6.4 BALUSTRADA  

Dla dokonania oceny jakości należy sprawdzać: 
− zgodność wymiarów, 
− jakość użytych materiałów, 
− prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
− prawidłowość i trwałość zakotwienia, 
− jakość gotowej powierzchni antykorozyjnej i wykończeniowej, 
− zgodność z wymaganiami określonymi Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 
− należy sprawdzić czy wykonane balustrady mają wystarczające zabezpieczenie przed wypadnięciem przez nie 

osób.  
− kontrola zgodności parametrów elementów z DP oraz obowiązującymi normami, 
− kontrola poprawności zamocowania,  
− kontrola estetyki wykonania i zamocowania (czy zamocowanie jest stabilne, bez widocznych śladów uszkodzeń, 

czy elementy działają prawidłowo) 
dokumenty  potwierdzające jakość materiałów, świadectwa jakości dostarczonych przez dostawców. 
  
03. WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE: 
03.1.  PODŁOŻA POD POSADZKI 

− odbiór polegał będzie na sprawdzeniu jakość wykonanej posadzki, wypoziomowania, równości, wytworzonych 
spadków,  

− czystości i suchości podłoża a także prawidłowego rozłożenia styropianu i paroizolacji, 
 
do odbioru robót wykonanych wykonawca zobowiązany jest przedłożyć: 

− świadectwa dostaw materiałów, 
− protokół odbiorów częściowych, 
− zapisy w dzienniku budowy. 

 
03.2  WYKOŃCZENIE POSADZEK 

do odbioru robót wykonanych wykonawca zobowiązany jest przedłożyć: 
− świadectwa dostaw materiałów, 
− protokół odbiorów częściowych, 
− zapisy w dzienniku budowy, 

 
Przy odbiorze posadzki sprawdzeniu podlegają:  

− wygląd zewnętrzny, 
− związanie posadzki z podkładem, 
− wykonana posadzka powinna być równa, gładka i pozioma, 
− wykonane posadzki nie powinny posiadać odchyleń powierzchni od poziomu lub założonego spadku na całej 

długości i szerokości posadzki przekraczających ±5 mm. 
− na powierzchni posadzki nie mogą odznaczać się nierówności podkładu oraz nie mogą występować plamy   

i uszkodzenia mechaniczne, 
− posadzki powinny być dokładnie oczyszczone z przypadkowych zanieczyszczeń.  
− odbiór polegał będzie również na sprawdzeniu prawidłowego rozłożenia wełny mineralnej / styropianu, 

sprawdzeniu odpowiedniego wypoziomowania wylewki. 
  POSADZKA W POM TECHNICZNYCH 

Przy odbiorze posadzki sprawdzeniu podlegają:  
− wygląd zewnętrzny, 
− związanie posadzki z podkładem, 
− prawidłowość powierzchni, grubość posadzki, szerokość prostoliniowość spoin oraz ich wypełnienia, 
− wykończenie posadzki, zamontowanie cokołów, sprawdzenie spoin, 
− wykonana posadzka powinna być równa, gładka i pozioma,  
− wykonane posadzki nie powinny posiadać odchyleń powierzchni od poziomu lub założonego spadku na całej 

długości i szerokości posadzki przekraczających ±5 mm. 
− na powierzchni posadzki nie mogą odznaczać się nierówności podkładu oraz nie mogą występować plamy  

i uszkodzenia mechaniczne, 
− posadzki powinny być dokładnie oczyszczone z przypadkowych zanieczyszczeń. 
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03.3 ŚCIANY WEWNĘTRZNE 
03.3.  ŚCIANY WEWNĘTRZNE: MATERIAŁY, TYNKI 
03.3.1 TYNK GIPSOWY 
03.3.2 TYNK CEMENTOWO WAPIENNY kat III (w pom. mokrych) 

Przy odbiorze sprawdzeniu podlegają:  
− sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową, 
− dobór środka gruntującego do rodzaju materiału wykończeniowego, 
− sprawdzenie estetyki oraz jakości wykonania: tynk musi być suchy, stabilny i czysty, niedopuszczalne są 

wykwity, zacieki, odparzenia i pęcherze, pęknięcia i spęcznienia, nierówności, odchylenia od pionu lub poziomu, 
− sprawdzenie powierzchni oraz narożników, (czy są proste, bez wybrzuszeń czy nierówności), 
− sprawdzenie obecności uszkodzeń mechanicznych. 

 
03.3.3 ŚCIANKA DZIAŁOWA WEWNĘTRZNA Z DYLI GIPSOWYCH 
03.3.4 OBUDOWA KOMINÓW Z CEGŁY PEŁNEJ 

− sprawdzenie jakości oraz estetyki montażu ścianek, 
− sprawdzenie odchyłek wymiarów - odchyłki w wymiarach poziomych ścian nie powinny przekraczać 20mm,          

a odchyłki w pionie 5mm., 
− poprawności wykonania zgodnie z projektem, obowiązującymi normami oraz wymaganiami producenta  

(dokumentów  potwierdzających jakość materiałów, świadectw jakości dostarczonych przez dostawców, 
protokoły odbiorów częściowych), 

− odbiór robót murowych i nadproży powinien się odbywać przed tynkowaniem ścian i innymi robotami 
wykończeniowymi. 

 
03.3.5. POSZYCIE Z PŁYT GKF (PODDASZE) (na systemowych profilach stalowych) 

Odbiór ścianek i poszycia z płyt gk polega na sprawdzeniu:  
− odporności na uderzenia, 
− nośności i sztywności, 
− odporności na zawilgocenie, 
− ochrony cieplnej, akustycznej i przeciwpożarowej, 
− dokumentów  potwierdzających jakość materiałów, świadectw jakości dostarczonych przez dostawców, 
− trwałości eksploatacyjnej i estetyki, 
− higieny i zdrowotności. 

 
03.3.6. KRATKI WENTYLACYJNE  
03.3.7 PARAPETY WEW. 

− sprawdzenie czy produkt nie posiada uszkodzeń mechanicznych, 
− sprawdzenie poprawności zamocowania, 
− sprawdzenie dokumentów potwierdzających jakość materiałów, świadectw jakości dostarczonych przez 

dostawców. 
  
 
03.4  WYKOŃCZENIE STROPÓW I SUFITÓW 
03.4.1. POSZYCIE Z PŁYT GKF (PODDASZE) (na systemowych profilach stalowych)  
- wytyczne wg pkt. 03.3.5 
03.4.2. WEŁNA MINERALNA  
Sprawdzeniu przy odbiorze podlega: 

− zgodność z dokumentacją techniczną, 
− rodzaj zastosowanych materiałów, 
− prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, estetyka wykonania, 

poprawność lokalizacji i sposobu osadzenia opraw oświetleniowych, 
− wichrowatość powierzchni, geometria sufitu, odchylenia od normy, 
− prostolinijność krawędzi przycięcia płaszczyzn, 
− dokumenty potwierdzające jakość materiałów, świadectwa jakości dostarczonych przez dostawców. 

  
03.4.3. TYNK CEM-WAP 
03.4.4 TYNK GIPSOWY 
-wytyczne wg pkt 03.3.1 / 03.3.2 
 
03.5 SCHODY  I BALUSTRADY WEW. 

Dla dokonania oceny jakości balustrad należy sprawdzać: 
− zgodność wymiarów, jakość materiałów, z których balustrada została wykonana, 
− prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
− prawidłowość i trwałość zakotwienia, 
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− jakość gotowej powierzchni antykorozyjnej i wykończeniowej, 
− zgodność z wymaganiami określonymi Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 
− sprawdzenie czy balustrady mają wystarczające zabezpieczenie przed wypadnięciem przez nie osób, 
− balustrady powinny mieć rozwiązania uniemożliwiające wspinanie się na nie oraz zsuwanie się po poręczy, 
− sprawdzenie powierzchni pochwytu – czy jest gładki, stabilnie zamocowany do konstrukcji balustrady. 

 
03.6 DODATKOWE ELEMENTY WYPOSA ŻENIA  

− kontrola zgodności parametrów elementów z DP oraz obowiązującymi normami, 
− kontrola poprawności zamocowania,  
− kontrola estetyki wykonania i zamocowania (czy zamocowanie jest stabilne, bez widocznych śladów uszkodzeń, 

czy elementy działają prawidłowo) 
− dokumenty  potwierdzające jakość materiałów, świadectwa jakości dostarczonych przez dostawców. 
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VII NORMY I PRZEPISY ZWIĄZNE: 
 
PN-EN 13163:2004/AC:2006   Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) 

produkowane fabrycznie 
PN-EN 14934:2009   Lekkie wyroby wypełniające i izolacyjne do zastosowań w budownictwie lądowym i 

wodnym – Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie –
Specyfikacja. 

PN-EN 13164:2013-05E    Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego 
(XPS) produkowane fabrycznie -- Specyfikacja 

PN-EN 14307+A1:2013    Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych -- 
Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie – Specyfikacja 

 PN-EN 13500:2005P   Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Zewnętrzne zespolone systemy 
ocieplania (ETICS) z wełną mineralną Specyfikacja 

PN-EN 14064-2:2010E  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z wełny mineralnej (MW) w 
postaci niezwiązanej formowane in situ - Część 2: Specyfikacja wyrobów po 
zastosowaniu 

PN-EN 14303+A1:2013   Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych - 
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z wełny mineralnej (MW) 
produkowane fabrycznie -- Specyfikacja 

PN-EN 13707+A2:2012P   Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe na osnowie do pokryć 
dachowych. Definicje i właściwości. 

PN-EN 13252:2002P    Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów 
stosowanych w systemach drenażowych 

PN-EN 1848-2:2003P    Elastyczne wyroby wodochronne Określanie długości, szerokości, prostoliniowości i 
płaskości Część 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji 
wodochronnej dachów 

PN-EN 1107-2:2002P   Elastyczne wyroby wodochronne Określanie stabilności wymiarów Część 2: Wyroby 
z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachów 

PN-EN 1928:2002P  Elastyczne wyroby wodochronne Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych i 
kauczuku do izolacji wodochronnej dachów Określanie wodoszczelności 

PN-EN 1850-2:2004P   Elastyczne wyroby wodochronne Określanie wad widocznych Część 2: Wyroby z 
tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachów 

PN-EN 1931:2002P   Elastyczne wyroby wodochronne Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych i 
kauczuku do izolacji wodochronnej dachów Określanie przenikania pary wodnej 

PN-B-20130:1997P   Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie-Płyty styropianowe 
PN-EN 13813:2003E   Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. Materiały. Właściwości i 

wymagania  
PN-ENV 1628:2006E    Okna, drzwi, żaluzje. Odporność na włamanie. Metoda badania dla określenia 

odporności na obciążenie statyczne 
PN-EN 13126-8:2007P    Okucia budowlane. Wymagania i metody badań dotyczące okuć do okien i drzwi 

balkonowych. Część 8: Okucia rozwierano-uchylne, uchylno-rozwierane i tylko 
rozwierane 

PN-EN 1026:2001P   Okna i drzwi Przepuszczalność powietrza Metoda badania 
PN-EN 12208:2001P   Okna i drzwi Wodoszczelność Klasyfikacja 
PN-EN 12860:2002P   Kleje gipsowe do płyt gipsowych Definicje, wymagania i metody badań 
PN-EN 14496:2007P   Kleje gipsowe do płyt zespolonych do izolacji cieplnej i akustycznej oraz do płyt 

gipsowo-kartonowych. Definicje, wymagania i metody badań 
PN-C-81901:2002P  Farby olejne i alkidowe 
PN-EN ISO 4618:2007P   Farby i lakiery. Terminy i definicje 
PN-C-81100:1998P   Zestaw farb pęczniejących ogniochronnych 
PN-C-81921:2004P   Farby akrylowe rozpuszczalnikowe 
PN-C-81914:2002P   Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz 
PN-C-81906:2003P   Wodorozcieńczalne farby i impregnaty do gruntowania 
PN-EN 1008:2004P   Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu 

PN-EN 771-3:2011E   Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 3: Elementy murowe z betonu 
kruszywowego (z kruszywami zwykłymi i lekkimi) 

PN-EN 15435:2008E   Prefabrykaty z betonu. Pustaki szalunkowe z betonu zwykłego i lekkiego. Cechy 
wyrobu i właściwości użytkowe 

PN-EN 1996-3:2010/NA:2010P  Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych. Część 3: Uproszczone metody 
obliczania murowych konstrukcji niezbrojonych 

PN-EN 1996-1-1:2010/NA:2010P  Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych. Część 1-1: Reguły ogólne dla 
zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych 

PN-EN 934-1:2009P   Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 1: Wymagania podstawowe 
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PN-EN 13139:2013-08E   Kruszywa do zaprawy 
PN-C-89085-02:1989P   Żywice epoksydowe. Metody badań. Pobieranie próbek 
PN-EN 13318:2002P   Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania Terminologia 
PN-EN 13892-1:2004P   Metody badania materiałów na podkłady podłogowe Część 1: Pobieranie, 

wykonywanie i przechowywanie próbek do badań 
PN-B-01808:1988P   Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Zasady określania uszkodzeń 

powłok zabezpieczających konstrukcje stalowe i żelbetowe 
PN-EN 10020:2003P   Definicja i klasyfikacja gatunków stali 
PN-EN 10027-2:1994P   Systemy oznaczania stali. System cyfrowy 
PN-EN 10027-1:2007P   Systemy oznaczania stali. Część 1: Znaki stali 
PN-EN 10162:2005P   Kształtowniki stalowe wykonane na zimno. Warunki techniczne dostawy. Tolerancje 

wymiarów i przekroju poprzecznego 
PN-EN ISO 4618:2007P   Farby i lakiery. Terminy i definicje 
PN-EN ISO 11998:2007P   Farby i lakiery. Oznaczanie odporności powłok na szorowanie na mokro i ich 

podatności na czyszczenie  
PN-EN ISO 11998:2007P  Farby i lakiery. Oznaczanie odporności powłok na szorowanie na mokro i ich 

podatności na czyszczenie 
PN- EN 12258-2:2006P   Aluminium i stopy aluminium. Terminy i definicje. Część 2: Analiza chemiczna 
PN-EN 622-1:2005P   Płyty pilśniowe. Wymagania techniczne. Wymagania ogólne 
PN-EN 501:1999P   Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z cynku do pokryć 

dachowych układanych na ciągłym podłożu 
PN-B-10260:1969P   Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-B-24620:1998P   Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 
PN-B-27617/A1:1997   Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. (Zmiana A1) 
PN-EN 12431:2001   Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Określanie grubości wyrobów do izolacji 

podłóg pływających 
PN-EN 13496:2003P  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Określanie właściwości mechanicznych 

siatek z włókna szklanego 
PN-EN 13494:2003P   Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie przyczepności między 

warstwą zaprawy klejącej i warstwą zbrojoną a materiałem do izolacji cieplnej 
PN-EN 14933:2009P  Lekkie wyroby wypełniające i izolacyjne do zastosowań w budownictwie lądowym i 

wodnym. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja 
PN-EN 13499:2005P   Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Zewnętrzne zespolone systemy 

ocieplania (ETICS) ze styropianem Specyfikacja 
PN-B-24620:1998P   Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 
PN-EN 14967:2007P   Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do poziomej izolacji 

przeciwwilgociowej. Definicje i właściwości 
PN-EN 13970:2006/A1:2007P  Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do regulacji przenikania pary 

wodnej. Definicje i właściwości 
PN-EN 13969:2006/A1:2007P  Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej 

łącznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej części podziemnych. 
Definicje i właściwości 

PN-EN 1996-2:2010P  Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych. Część 2: Wymagania projektowe, 
dobór materiałów i wykonanie murów 

PN-EN 1996-1-2:2010P   Eurokod 6 -- Projektowanie konstrukcji murowych -- Część 1-2: Reguły ogólne -- 
Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe 

PN-EN 1996-2:2010/Ap1:2010   Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych. Część 2: Wymagania projektowe, 
dobór materiałów i wykonanie murów 

PN-EN 1996-1-1:2010/NA:2010P  Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych. Część 1-1: Reguły ogólne dla 
zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych 

PN-EN 13279-2:2006P   Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe. Część 2: Metody badań 
PN-EN 13279-1:2009P    Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe. Część 1: Definicje i wymagania 
PN-EN 520+A1:2012P    Płyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody badań 
PN-EN 14353+A1:2012P   Metalowe narożniki i profile specjalne do stosowania z płytami gipsowo-kartonowymi. 

Definicje, wymagania i metody badań 
PN-EN 14496:2007P   Kleje gipsowe do płyt zespolonych do izolacji cieplnej i akustycznej oraz do płyt 

gipsowo-kartonowych. Definicje, wymagania i metody badań 
PN-EN 14195:2006P   Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z płytami gipsowo-

kartonowymi. Definicje, wymagania i metody badań 
PN-EN 13963:2008P   Materiały do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych. Definicje, wymagania i metody 

badań 
PN-EN 20140-2:1999P   Akustyka. Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej 

elementów budowlanych. Wyznaczanie, weryfikacja i zastosowanie danych 
określających dokładność 

PN-B-94701:1999P    Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych. 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
OSIEDLE MIESZKANIOWE „GISZOWIEC - KASZTANY” - II ETAP  

– Budynek mieszkalny wielorodzinny 1,2,3,4  
ARCHITEKTURA 

69 
 

PN-B-94702:1999P  Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 
PN-B-02361:2010P  Pochylenia połaci dachowych. 
PN-EN 336:2004P  Drewno konstrukcyjne. Wymiary, odchyłki dopuszczalne. 
PN-EN 15228:2009E    Drewno konstrukcyjne. Drewno konstrukcyjne zabezpieczone przez korozją 

biologiczną.  
PN-EN 1912:2012E   Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości. Wizualny podział na klasy i gatunki. 
PN-EN 338:2011P   Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości.   
PN-B-10243:1963P  Roboty pokrywcze dachówką cementową. Wymagania i badania techniczne przy 

odbiorze. 
PN-EN 490:2012E   Dachówki i kształtki dachowe cementowe do pokryć dachowych i okładzin ściennych. 

Charakterystyka wyrobu 
  
  Inne:  
 

− Atesty Higieniczne PZH, Polskie Normy i Normy Branżowe, 
− Aprobaty techniczne ITB, Atesty niepalności, 
− Deklaracje zgodności, Warunki techniczne wykonania i odbioru robót, 
− Instrukcje techniczne producenta stosowanych materiałów. Aprobaty Techniczna produktów. 
− Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych , 
− Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej w sprawie przepisów bezpieczeństwa i higieny 

pracy, 
− Ustawa o systemie oceny zgodności, 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny 

spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów 
budowlanych oznakowaniem CE, 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek 
notyfikowanych upoważnionych do ich wydawania, 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych 
oraz sposobu oznakowania ich znakiem budowlanym, 

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie określenia wykazu wyrobów 
budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów 
wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej. 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu prowadzenia Krajowego Wykazu 
Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych, 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu, 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie próbek wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu, 

 
UWAGA:   
 Wszystkie normy, rozporz ądzenia oraz przepisy nale ży rozpatrywa ć z późniejszymi aktualizacjami. 
 Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy  
 od obowi ązku stosowania wymogów okre ślonych prawem polskim.   
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3. KONSTRUKCJA  
 
 
SPIS TREŚCI:  
 
3.1 ZAKRES ROBÓT 
3.2 MATERIAŁY 
3.3 SPRZĘT I TRANSPORT 
3.4 WYKONANIE ROBÓT 
3.5 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
3.6 ODBIÓR ROBÓT 
3.7 NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE 
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3.1. ZAKRES ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące jakości, bezpieczeństwa i inne, dotyczące wykonania robót zostały określone w rozdziale 
pierwszym, punkcie 1.1.3 oraz 1.1.5. niniejszej specyfikacji. 
Poniżej przedstawiono szczegółowe wymagania dotyczące zakresu robót dla branży konstrukcyjnej. 
 

LP. ZAKRES ROBÓT 
 

STAN ZEROWY 
   

03.01 Wykop pod  fundamenty    

03.02 Wymiana gruntu i wykonanie nasypów    

03.03 Beton wyrównawczy    

03.04 Płyta fundamentowa    

03.05 Ścianki i belki fundamentowe    

STAN SUROWY ZAMKNIĘTY 
   

03.06 Ściany monolityczne nadziemia     

03.07 Nadproża, wieńce w ścianach monolitycznych    

03.08 Stropy częściowo prefabrykowane typu filigran    

03.09 Klatka schodowa monolityczna    

03.010 Konstrukcja dachowa drewniana    

 
W punkcie niniejszym podano podstawowe grupy robót budowlano-montażowych  w zakresie konstrukcji budynków.   
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykonania tych robót w pełnym zakresie, tzn. wraz z robotami towarzyszącymi, 
nie wymienionymi  w tych punktach.  
Wszystkie roboty budowlano-montażowe należy wykonywać zgodnie z projektami wykonawczymi, dotyczącymi 
odpowiedniego rodzaju robót. 
W przypadkach wymagających wyjaśnień, uściśleń lub wprowadzenia zmian  w zastosowanych rozwiązaniach 
konstrukcyjnych Wykonawca ma obowiązek powiadomienia (w formie wcześniej uzgodnionej) projektanta i inspektora 
nadzoru  w celu podjęcia decyzji technicznych w proponowanym przez Wykonawcę zakresie. 
Projekty uzupełniające opracowane przez Wykonawcę lub firmy współpracujące podlegają bezwzględnemu pisemnemu 
zatwierdzeniu przez projektanta konstrukcji  i generalnego projektanta pod rygorem ich nieważności. 
 
3.2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące jakości, dopuszczeń i inne, dotyczące materiałów wykorzystanych przy wykonywaniu 
wszystkich zakresów robót, zostały określone w rozdziale pierwszym, punkcie 1.2. niniejszej specyfikacji. 

Przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych należy stosować materiały i wyroby budowlane : 
- dopuszczone do jednostkowego stosowania w określonym obiekcie budowlanym 
- dopuszczone do jednostkowego stosowania w budownictwie  

 
Przydatność materiału lub wyrobu do stosowania musi być potwierdzona przynajmniej jednym z następujących 
dokumentów : 

- Kryteria Techniczne w odniesieniu do wyrobów podlegających certyfikacji na znak bezpieczeństwa, zgodnie  
z przepisami o badaniach i certyfikacji; 

- Właściwą przedmiotową Polską Normą; 
- Aprobatą Techniczną w odniesieniu do wyrobu, dla którego nie ustanowiono Polskiej Normy lub wyrobu, 

którego właściwości użytkowe różnią się od właściwości  podanych w Polskiej Normie. 
 

Dla każdego stosowanego materiału lub wyrobu, w tym także poszczególnych składników należy zachować 
wymagania dotyczące transportu, przechowywania i składowania zawarte w odpowiednich tematycznych normach  
i przepisach związanych z tymi normami oraz w innych dokumentach np. instrukcjach producentów. 
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W przypadkach wymagających dodatkowych wyjaśnień lub uściśleń Wykonawca ma obowiązek : 
- uzyskać brakujące dane bezpośrednio od producenta danego materiału lub wyrobu, 
- sprawdzić poprawność i zgodność otrzymanych danych z obowiązującymi normami  i innymi dokumentami. 

Poniżej przedstawiono szczegółowe wymagania dotyczące materiałów dla zakresu robót jak w punkcie 3.1. 
 

LP. MATERIAŁ OPIS WYMAGA Ń 

STAN ZEROWY 

 
03.01 

  
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zlokalizować 
 i oznaczyć przebiegające  w pobliżu instalacje podziemne. Pod 
budynkami  wykonać wykop  szerokoprzestrzenny. 
Z obrysu budynku usunąć w poziomie posadowienia nasypy 
niekontrolowane oraz ewentualnie pojawiające sie grunty 
słabonośne do poziomu piasków średnich warstwy II. Powstałą 
różnicę poziomów pomiędzy dnem wykopu a poziomem 
posadowienia uzupełnić podsypką z piasku średniego 
zagęszczanego warstwami o miąższości ok. 30 cm do ID=0,45.  
Minimalna miąższość podsypki wynosi 30 cm. 
Pod budynkiem pod warstwą nasypów występują piaski 
średniozagęszczone warstwy II. 
Nie wolno dopuścić do zalania wykopu wodami opadowymi, 
gruntowymi jak również do jego przemrożenia. Napływające 
wody należy odpompować poza wykop. Roboty wykonywać na 
krótko przed przystąpieniem do robót fundamentowych. Wykop 
należy odebrać protokolarnie przez uprawnionego geotechnika, 
stwierdzając jego przydatność do zabudowy.  
Warstwy gruntu uplastycznione pod wpływem wilgoci usunąć  
i zastąpić odpowiednim nasypem.  
Należy do minimum ograniczyć wpływ pracującego sprzętu na 
podłoże, ze względu na dużą wrażliwość gruntów wstrząsy. 
Ze względu na występujące w przedmiotowym terenie wpływy 
eksploatacji górniczej, podczas realizacji i eksploatacji obiektów 
prowadzić monitoring polegający na obserwacji wizualnej 
 i w razie potrzeb geodezyjnej. 
Zakres prowadzenia monitoringu zostanie ustalony  
w porozumieniu z przedstawicielem wykonawcy robót ziemnych 
i fundamentowych. Okresu monitorowania budynków po 
zakończeniu budowy zostanie ustalony w oparciu o wyniki 
obserwacji prowadzonych na etapie budowy. 
Ze względu na punktowo wykonane badania geotechniczne 
oraz zmienność warstw gruntowych, roboty związane  
z wykopami i nasypami należy prowadzić pod stałym nadzorem 
geotechnicznym. Wykop i nasypy należy odebrać protokolarnie 
przez uprawnionego geologa, stwierdzając przydatność gruntu 
zabudowy.  
W poziomie posadowienia płyt fundamentowych powinny 
znajdować się grunty o nośności min. 120 kPa. 
 

 
03.02 

 
Pospółka 

 
Wykonać warstwę zbudowaną z piasku średniego lub pospółki 
stabilizowanej cementem 1:12 zagęszczane warstwami  
o miąższości 30cm do Id=0,5.  
Minimalny  wskaźnik zagęszczenia Is ≥  0,97 
W poziomie posadowienia płyt fundamentowych powinny 
znajdować się grunty o nośności min. 120 kPa. 
Sprawdzenie nośności oraz wymianę gruntu wykonać IN SITU 
przez uprawnionego geologa. 
 

 
03.03 

 
Beton wyrównawczy 
klasy C12/15 

 
Beton zatarty pod ułożenie izolacji wodoszczelnej 
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03.04 

 
Beton żwirowy  
 
 

 
Beton płyty fundamentowej zagęszczać, pielęgnować, nawilżać 
w okresie wiązania, chronić przed nadmiernym 
nasłonecznieniem lub mrozem, wykonać szczelny.  
Z fundamentu wyprowadzić zbrojenie startowe dla ścian. 
Zbrojenie układać starannie. 
Grubość płyty fundamentowej- 30cm. Płytę fundamentową 
wykonać z betonu żwirowego klasy B30 (C25/30) , szczelnego,  
zbrojonego krzyżowo stalą klasy A-IIIN. Pod płytą ułożyć 
warstwę betonu podkładowego grubości ~10 cm i przekładkę 
poślizgową z dwóch warstw papy niepiaskowej. 
 

 
03.05 

 
Beton żwirowy  
  

 
Beton w ściankach i belkach fundamentowych zagęszczać 
 i pielęgnować. Elementy wykonać gładkie, bez raków. 
Zbrojenie układać starannie. 
Zaprojektowano ściany fundamentowe żelbetowe gr. 20 i 24 cm 
z betonu żwirowego klasy B30 (C25/30)  zbrojonego prętami  
ze  stali klasy A-IIIN zakotwionymi w płycie fundamentowej.  
Ze ścian fundamentowych zostanie wyprowadzone zbrojenie 
startowe dla żelbetowych ścian parteru.  
 

STAN SUROWY ZAMKNIĘTY 

 
03.06 

 
Beton żwirowy  
  

 
Beton w ścianach  zagęszczać, pielęgnować, nawilżać  
w okresie wiązania, chronić przed nadmiernym 
nasłonecznieniem lub mrozem, wykonać szczelny. Ściany zbroić 
dodatkowo nad otworami i przy narożach otworów oraz 
skrzyżowaniach ścian. 
Ściany wykonać gładkie, bez raków. 
Zbrojenie układać starannie. 
Ściany nadziemia zaprojektowano grubości 20 cm i 24 cm  
z betonu żwirowego klasy B30 (C25/30)  zbrojonego prętami  ze  
stali klasy A-IIIN. W ścianach wykonać otwory  okienne 
i drzwiowe dozbrojone obwodowo. 
 
 

 
03.07 

 
Beton żwirowy  
  

W ścianach nad otworami wykonać nadproża grubości ściany, 
zbrojone stalą klasy A-III N.  
W stropie na ostatnim poziomie wykonać zaprojektowano 
krawędziową belkę stropu, stanowiącą również oparcie krokwi 
dachowych. Zbrojenie stalą klasy A-IIIN, beton klasy B30 
(C25/30).  
Na ścianach w grubości stropu wykonać wieńce żelbetowe  
o szerokości równej grubości ściany i wysokości 25 cm. Wieńce 
zbrojone stalą klasy A-III N, beton klasy B30 (C25/30). 
Beton w nadprożach zagęszczać, pielęgnować, nawilżać  
w okresie wiązania, chronić przed nadmiernym 
nasłonecznieniem lub mrozem, wykonać szczelny. 
Zbrojenie układać starannie. 
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03.08 

 
Płyty prefabrykowane typu 
filigran 
 
 

 
Zaprojektowano płyty stropowe żelbetowe gr. 18 cm.  Schemat 
statyczny stropów to płyty dwukierunkowo zbrojone, ciągłe. 
Płyty oparte na ścianach żelbetowych i na belkach żelbetowych 
oraz podwieszone do żelbetowych ścianek kolankowych dachu.  
Płyty wykonać na bazie prefabrykatów filigran z dozbrojeniem 
na budowie podpór i styków prefabrykatów oraz dozbrojeniem 
koniecznym do przeniesienia wpływów eksploatacji górniczej.. 
Beton uzupełniający rozmieszczać równomiernie oraz 
pielęgnować w okresie dojrzewania. Prefabrykowane płyty 
filigran układać na rygach.  
Ułożenie prefabrykatów w stropie, zbrojenie płyt 
prefabrykowanych, zbrojenia nadbetonu nad podporami,  
wykonać na podstawie projektu wykonawczego, którego 
opracowanie zapewni dostawca stropów. Projekt stropów 
filigran przedstawić do akceptacji. 
Beton uzupełniający stropów klasy B30 (C25/30). 
Płyty prefabrykowane zazbrojone i ułożone  
w stropie wg opracowania Dostawcy prefabrykatów. 
Płyty montować na wypoziomowanych rygach i odpowiednio 
podstemplować 
Beton zagęszczać i pielęgnować. 
W stropach pozostawić otwory na piony kominowe i przejścia 
instalacyjne  
Zbrojenie podporowe układać starannie. 
 

03.09 Beton żwirowy  
 

Na poszczególne poziomy budynku prowadzą schody 
zabiegowe, żelbetowe monolityczne gr. 20 cm. Płyty schodowe 
oparte na ścianach żelbetowych oraz płytach stropowych. Beton 
klasy B30 (C25/30) stal klasy A-IIIN.  

 
03.10 

 
Konstrukcja drewniana 

Zaprojektowano więźbę dachową o konstrukcji krokwiowej. 
Krokwie o wymiarach przekroju poprzecznego 10x22,5 cm  
w rozstawie co 90 cm. Krokwie 2-przęsłowe ciągłe opartej na 
ścianach żelbetowych, żelbetowych belko-ścianach 
kolankowych oraz na stalowej płatwi kalenicowej z HEB 180. 

Krokwie ci ągłe oparte na podporach po średnich bez 
podci ęcia, za po średnictwem dodatkowych elementów 
oporowych, tzw. siodełek. 
Pokrycie dachu dachówką ceramiczną o ciężarze nie 
przekraczającym 90 kg/m2. 
Ze względu na zastosowane okładziny z płyt gipsowych na 
poddaszu i zabezpieczenie ich przez niepożądanym pękaniem  
i zarysowaniem, ograniczono dopuszczalne wartości ugięć 
elementów konstrukcyjnych dachu do L/300. 
Ze względu na zastosowane okładziny z płyt gipsowych na 
poddaszu i zabezpieczenie ich przez niepożądanym pękaniem 
 i zarysowaniem, ograniczono dopuszczalne wartości ugięć 
elementów konstrukcyjnych dachu do L/300. 
Więźbę dachową należy stężyć przeciwwiatrowo systemowymi 
taśmami stalowymi np. Strong-Tie.  

 
3.3. SPRZĘT I TRANSPORT 
 
SPRZĘT 
 
3.3.1. OGÓLNE WYMAGANIA 
Wyposażenie  w sprzęt i urządzenia powinno  być określone w projekcie organizacji robót na danym obiekcie. 
Sprzęt używany w robotach budowlano - montażowych musi odpowiadać wymaganym przepisom eksploatacyjnym  
w zakresie: 
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- wymagań użytkowych, 
- utrzymania odpowiedniego stanu technicznego, 
- częstotliwości i zakresu kontroli stanu technicznego, 
- przestrzegania warunków BHP i ochrony p.poż w czasie użytkowania sprzętu.  
Sprzęt, jeśli wymaga tego [7], powinien posiadać certyfikat B, C Є.  
Powinien odpowiadać wszystkim przepisom zgodnie z pkt 1.3.4. wstępu.  Wykonawca zobowiązany jest sprawdzić 
ważność odpowiednich dokumentów. 
Środki transportu muszą spełniać wymagania podane w normach i przepisach branżowych. 
 
3.3.2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
3.3.2.1. Sprzęt stosowany do robót budowlano - montażowych musi być użytkowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem  
w zakresie zgodnym z dokumentacją techniczno - ruchową.  
 
3.3.2.2. Przeglądy techniczne i naprawy muszą być prowadzone przez autoryzowane firmy wskazane przez producenta 
sprzętu i posiadające wymagane uprawnienia do konserwacji i napraw sprzętu.  
 
TRANSPORT 
 
3.3.3. OGÓLNE WYMAGANIA 
Środki transportu muszą spełniać wymagania podane w normach i przepisach branżowych. 
 
3.3.4.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU MATERIAŁÓW 
3.3.4.1. Sposób i warunki transportu materiałów i wyrobów budowlanych muszą być zgodne z odpowiednimi normami  
w zakresie: 
- ilości przewożonego materiału, 
- sposobu jego układania na środku transportowym,  
- sposobu zabezpieczenia przewożonego ładunku,  
- sposobu załadunku u dostawcy i wyładunku w miejscu docelowym.  
 
3.3.4.2. Transport poziomy i pionowy na placu budowy  
Maszyny, sprzęt i urządzenia służące do transportu używane w obrębie placu budowy muszą spełniać warunki 
techniczne i odbiorowe zgodne z obowiązującymi przepisami transportowymi, branżowymi i technicznymi.  
 
WYKONANIE ROBÓT 
 
3.4.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA 
Roboty budowlano - montażowe należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi: 
- normami podstawowymi,  
- normami związanymi z normami podstawowymi, 
- "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych"  
Wydawnictwo "Verlag Dashőfer" Warszawa 2009 - sprawdzając aktualność norm i przepisów związanych wymienionych 
w tym opracowaniu; 
- przepisami technicznymi odpowiednimi dla danego rodzaju robót, 
- przepisami bhp i ochrony p.poż w zakresie obowiązującym dla danego zakresu robót, 
- projektami wykonawczymi branżowymi, 
- projektami  wykonawczymi uzupełniającymi projekty branżowe, 
- projektami wykonawczymi organizacji robót i zagospodarowania placu budowy,  
- projektami wykonawczymi technologii robót,  
- ustaleniami podjętymi w czasie pełnienia nadzoru autorskiego. 
 
3.4.2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW ROBÓT 
Obowiązują zasady podane w pkt 3.5.1. za szczególnym uwzględnieniem obowiązujących norm dla danego zakresu 
robót.   
 
KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
3.5.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKO ŚCI ROBÓT 
Jakość robót budowlano-montażowych jest sprawdzana przez osoby upoważnione, wymienione w odpowiednich 
przepisach Prawa Budowlanego. 
 
3.5.2. BADANIA I POMIARY (SPOSÓB I CZ ĘSTOTLIWOŚĆ) 
3.5.2.1. Sposób badań przeprowadzanych dla poszczególnych robót lub ich fragmentów musi dokładnie odpowiadać 
wymaganiom podanym w odpowiednich przepisach.  
 
3.5.2.2. Dokumenty powstałe w wyniku przeprowadzonych badań i pomiarów należy traktować jako część składową 
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protokołów odbioru i załączyć do dziennika budowy - dotyczy to m.in. powykonawczych operatów geodezyjnych, 
protokołów z pomiarów geometrycznych oraz  rzeczywistych odchyłek montażowych.   
 
3.5.3. OCENA WYNIKÓW BADA Ń 
3.5.3.1. Ocena wyników badań powinna być zgodna z wymaganiami obowiązującymi dla kontrolowanego zakresu robót.   
 
3.5.3.2. Nie dopuszcza się zwiększania lub zmniejszania zakresu badań i ich interpretacji niezgodnej z obowiązującymi 
aktami prawnymi  i normalizacyjnymi.       
   
ODBIÓR ROBÓT 
 
3.6.1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT 
3.6.1.1.  Odbiór robót /w ka żdym zakresie/ nale ży przeprowadzi ć zgodnie z : 
- obowiązującymi normami i przepisami, 
- "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych"  
Wydawnictwo "Verlag Dashőfer" Warszawa 2009 - sprawdzając aktualność norm  i  przepisów związanych 
wymienionych w tym opracowaniu 
 
3.6.1.2.  Niezbędne dokumenty wymagane przy czynno ściach odbiorowych to : 
- protokoły z odbioru wykopów i wzmocnień gruntu przez uprawnionego geologa,  
- protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- protokoły badań próbek betonu - świadectwa jakości,  
- protokoły odbioru urządzeń dźwigowych,  
- powykonawcze operaty geodezyjne, 
- wymagane dokumentacje projektowe powykonawcze, 
- karty gwarancyjne 
- wymagane certyfikaty techniczne i aprobaty techniczne 
 
3.6.2.  ODBIÓR CZĘŚCIOWY, KOŃCOWY I OSTATECZNY POSZCZEGÓLNYCH ROBÓT. 
Dla odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu obowiązują zasady podane w pkt 3.7.1 oraz dodatkowo 
wymagane protokoły odbioru podłoża gruntowego i podsypek piaskowych,  potwierdzone przez uprawnionego geologa. 
 
NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
3.7.1.  NORMY PODSTAWOWE 
Obowiązują wszystkie Polskie Normy, wymienione w [8, 9] oraz inne Polskie Normy podstawowe, związane  
z wymienionymi w pkt 3.1.3.  robotami w zakresie materiałów  i wyrobów budowlanych, składowania, sprzętu, transportu, 
wykonania, kontroli jakości   i odbioru, wraz ze związanymi z nimi normami branżowymi i zakładowymi,                                
ze szczególnym uwzględnieniem następujących norm: 
Każdorazowo należy sprawdzić aktualność normy. 
 
3.7.1.1.  Przyj ęto obci ążenia normowe wg 
PN-B-02000:1982   Obciążenia budowli. 
PN-B-02001:1982   Obciążenia stałe. 
PN-B-02003:1982   Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe. 
PN-B-02004:1982   Obciążenia pojazdami 
PN-B-02010:1980/Az1   Obciążenie śniegiem. 
PN-B-02011:1977/Az1   Obciążenie wiatrem. 
PN-B-02015:1986   Obciążenie temperaturą 
 
3.7.1.2.  Roboty ziemne  
PN-B-03020:1981   Posadowienie bezpośrednie budowli. 
PN-B-06050   Geotechnika. Roboty ziemne; Wymagania ogólne 
PN-B-04481              Grunty budowlane. Badanie próbek gruntów 
BN- 77/8931-12        Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntu 
BN- 76/B-03001        Konstrukcje i podłoża budowli 
BN- 81/B-03020        Posadowienie bezpośrednie budowli 
BN- EN-932-1:1999  Badania podstawowych właściwości kruszyw 
 
3.7.1.3.  Tolerancje w budownictwie 
PN-ISO 3443-1:1994   Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny   i   określania.   
PN-ISO 3443-6:1994   Tolerancje w budownictwie. Ogólne zasady ustalania kryteriów odbioru, kontrola zgodności 

wymiarów z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna – Metoda 1  
PN-ISO 3443-7:1994   Tolerancje w budownictwie.  

Ogólne zasady ustalania kryteriów odbioru, kontrola zgodności wymiarów z wymaganymi 
tolerancjami i kontrola statystyczna - Metoda 2 (Metoda kontroli statystycznej)  
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PN-ISO 3443-8:1994   Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót budowlanych  
PN-ISO 4464:1994     Tolerancje w budownictwie. Związki pomiędzy różnymi rodzajami odchyłek i tolerancji  

Stosowanymi w wymaganiach  
PN-87/B-2355  Tolerancje wymiarów w budownictwie. Postanowienia ogólne. 
PN-62/B-02356 Koordynacja wymiarowa w budownictwie.  Tolerancje wymiarów elementów budowlanych  

z betonów  
 
PN-80/B-10021  Prefabrykaty budowlane z betonu.  Metody pomiaru cech  geometrycznych  
PN-ISO 7976-1:1994 Tolerancje w budownictwie.  Metody pomiaru budynków i elementów budowlanych. 
PN-ISO 7976-2:1994 Tolerancje w budownictwie.  Metody pomiaru budynków i elementów budowlanych.     
    Usytuowanie punktów pomiarowych  
 
3.7.1.4.  Konstrukcje betonowe i żelbetowe  
PN-63/B-06251  Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne  
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone 
PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatów żelbetowych.  Wymagania w zakresie 

wykonywania badania przy odbiorze  
PN-B-19502:1596 Prefabrykaty z betonu. Płyty żebrowe  
PN-B-19507:1997 Prefabrykaty z betonu. Elementy klatek schodowych  
PN-92/B-03380  Elementy prefabrykowane z betonu. Płyty stropowe płaskie  
PN-62/B-10144  Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze  
PN-80/B – 10021  Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 
PN - B -19306:1999 Prefabrykaty budowlane z betonu.  
                Elementy ścienne drobnowymiarowe. Bloczki 
PN-79/M-47340.00 Betonowanie. Podział.  
PN-80/M-47340.02 Betonowanie. Ogólne wymagania i badania.  
PN-89/H-84023-06 Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu 
PN-82/H-93215  Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu.  
 
3.7.1.5.  Beton i zaprawy budowlane 
PN-88/B-06250   Beton zwykły  
PN-85/B-23010  Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia  
PN-EN 934-2: 1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania 
PN-B-19701:1997 Cement. Cementy powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności. 
PN-B-30020-1999 Wapno budowlane, wymagania 
PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykle  
PN-87/B-01100  Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia  
PN-78/B-01101  Kruszywa sztuczne. Podział, nazwy i określenia  
PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych  
PN-86/B-06712  Kruszywa mineralne do betonu  
PN-66/B-06714  Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne budowlane.  Badania techniczne  
 
3.7.1.6.  Konstrukcje stalowe  
PN-90/B-03200  Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-B-06200:1997  Konstrukcje stalowe budowlane.  
    Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe  
PN-63/B-06201 Konstrukcje stalowe z cienkościennych kształtowników  profilowanych na zimno. Wymagania 

i badania techniczne przy odbiorze  
PN-ISO-8501           Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów 
PN-71/H-97053  Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne  
PN-EN-22063  Powłoki metalowe i inne nieorganiczne. Natryskiwanie cieplne. Cynk, aluminium i ich stopy 
 
3.7.1.7  Rusztowania i deskowania  
PN-B-03163-1:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.   
PN-B-03163-2:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.   
PN-B-03163-3:1998  Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania przy odbiorze.   
PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne parametry.  
PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur.  
PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe.  
PN-M-47900-4:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza.  
PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwa monolitycznego. Deskowania uniwersalne. Terminologia, 

podział i główne elementy składowe.  
3.7.1.8  Roboty murowe  
PN-68/B-10020  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze  
PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie. 
PN-B-03340: 1999  Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie. 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
OSIEDLE MIESZKANIOWE „GISZOWIEC - KASZTANY” - II ETAP  

– Budynek mieszkalny wielorodzinny 1,2,3,4  
KONSTRUKCJA 

78 

 

PN-75/B-12003  Cegły pełne i bloki drążone wapienno-piaskowe 
PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport 
PN-B-12054:1996 Wyroby budowlane silikatowe. Kształtki ścienne 
PN-B-12055:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki ścienne modularne. 
PN-B-12057:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki ceramiczne do ścian działowych. 
PN-B-12062:1997 Wyroby budowlane silikatowe. Elementy elewacyjne 
PN-B-12066:1998 Wyroby budowlane silikatowe. Cegły, bloki, elementy 
PN-EN-772-9:2000 Metody badań elementów murowych 
 
3.7.1.9  Maszyny i urz ądzenia do robót budowlano - monta żowych  
PN-M-42250:1998 Maszyny i urządzenia budowlane. Klasyfikacja  
PN-90/M-47300  Maszyny i urządzenia do robót budowlanych stanu surowego. Podział i terminologia  
PN-86/M-47251  Maszyny i urządzenia budowlane. Dopuszczalny poziom dźwięku i metody badań  
PN-75/M-47371.01 Maszyny i urządzenia do transportu masy betonowej. Środki transportu kołowego 

specjalistyczne. Podział  
PN-75/M-47500 Maszyny i urządzenia do robót budowlanych wykończeniowych. Podział, określenia i symbole 

klasyfikacyjne  
 
3.7.2.   NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-83/Z-083000  Ochrona pracy. Procesy produkcyjne. Ogólne wymagania bezpieczeństwa 
PN-N-18001:1999 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wymagania 
 
3.7.3.   INNE DOKUMENTY 
Aprobaty Techniczne w odniesieniu do wyrobów dla którego nie ustanowiono Polskiej normy lub wyrobów, których 
właściwości użytkowe różnią się od właściwości podanych w Polskiej Normie; 
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych" Wydawnictwo "Verlag Dashőfer" 
Warszawa 2009 - sprawdzając aktualność norm  i przepisów związanych wymienionych w tym opracowaniu; 
Instrukcje, certyfikaty, wytyczne i świadectwa ITB, przepisy i instrukcje producentów lub dostawców wyrobów 
budowlanych 
 
UWAGI KOŃCOWE 
01. Wykopy chronić przed napływem wody opadowej i gruntowej . 
02.  Grunty słabonośne w poziomie posadowienia płyt fundamentowych oraz posadzek  na    gruncie  należy 

wymienić lub wzmocnić. 
03. Nośność  gruntu należy sprawdzić w wykopie przez uprawnionego geodetę. 
04. Beton zagęszczać i pielęgnować. 
05.  Montaż konstrukcji prowadzić z zachowaniem zasad stateczności ustrojów pod stałym nadzorem osób 
uprawnionych. Należy również dbać o zachowanie przepisów BHP. 
06.  Poszczególne roboty jak i elementy obiektu wykonywać zgodnie z zaleceniami producentów, PN, wytycznymi 
realizacji i odbioru robót oraz z tak zwaną „sztuką budowlaną”. 
07.  Wszystkie urządzenia montować na amortyzatorach elastomerowych. 
08.  Dla zabezpieczenia szczelin dylatacyjnych w stropach i ścianach na poszczególnych kondygnacjach przyjąć 
rozwiązania systemowe. 
09.  Generalny Wykonawca zobowiązany jest do wykonania projektów wykonawczych i zatwierdzenia ich przez 
projektanta. 
10.  Rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi. 
11.  Roboty należy przeprowadzić zgodnie z : 
obowiązującymi normami i przepisami 
 „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych”  – Wydawnictwo VERLAG DASHOFER  Warszawa  
– sprawdzając aktualność norm  i przepisów wymienionych w tym opracowaniu. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa  i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych [Dziennik Ustaw Nr 47]. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi [Dz.U. nr 151]. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia [Dz.U.Nr 120] 
 
Na Generalnym Wykonawcy robót spoczywa obowiązek wyznaczenia kierownika budowy i opracowanie planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz ustalenie szczegółowego zakresu robót budowlanych, stwarzających zagrożenia 
bezpieczeństwa  i zdrowia ludzi.  
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ST–V / IS – Specyfikacja techniczna – Instalacja wodno kanalizacyjna 

 
1.  Wstęp 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest instalacja wodno - kanalizacyjna, dla projektowanego budynku nr 1,2,3,4, 
mieszkalnego, wielorodzinnego dla osiedla „Giszowiec-Kasztany”, etap II, w Katowicach. 

 
1.1 Zakres stosowania 

 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1. 

1.2 Zakres robót obj ętych specyfikacj ą techniczn ą. 
 

Specyfikacja obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie prac wymienionych  
w punkcie 1. 

Swoim zakresem obejmuje w szczególności:  
1. Wykonanie instalacji wody zimnej i ciepłej w budynku. 
2. Wykonanie instalacji kanalizacyjnej odprowadzającej ścieki z przyborów sanitarnych zainstalowanych  

w budynku. 
3. Wykonanie instalacji deszczowej z zewnętrznych rur spustowych. 
 

2. Materiały 

Należy stosować materiały krajowe i zagraniczne posiadające aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty 
Badawcze. Wszystkie elementy mające styczność z wodą pitną powinny być wykonane z materiałów nie wpływających 
ujemnie na jakość wody i posiadających świadectwo dopuszczenia do stosowania wydane przez jednostkę uprawnioną 
przez Ministra Zdrowia. 

 
2.1 Elementy instalacji wodnej 
 
Instalację wody zimnej i ciepłej wykonać z rur i łączników wielowarstwowych PE stabilizowanych, łączonych za pomocą 
złączek zaciskowych. Do wykonania instalacji projektuje się zastosowanie rury z wkładką z perforowanej folii 
aluminiowej. W przejściach przez mury, stropy zamontować tuleje ochronne. Wszystkie przewody izolować otuliną 
termoizolacyjną z pianki polietylenowej. 

Przewody instalacji wody ciepłej i zimnej prowadzić w warstwach podłogowych, podejścia do przyborów w bruzdach 
ściennych. Dla rur układanych w podłodze minimalne przekrycie wylewką betonową wynosi 4cm, a dla rur prowadzonych 
w bruzdach ściennych minimalna grubość warstwy tynku wynosi 3cm. Dla wzmocnienia tynku zaleca się stosowanie 
siatki tynkarskiej. 

 
Inne elementy:  

1. Pianka polietylenowa do uszczelnienia końców ochronnych 
2. Elastyczne podłączenia baterii. 
3. Armatura czerpalna z odcięciami na podejściach  
4. Zawory kulowe, zawory do spłuczek  . 
5. Tuleje ochronne na przejściach przez przegrody  
6. Izolacja termiczna 
7. wodomierze z łącznikami,  
8. zawory antyskażeniowe i odcinające,  

 

2.2 Elementy instalacji kanalizacyjnej 

Instalację kanalizacyjną wykonać z  rur  PP do kanalizacji niskoszumowej tak jak kolana, trójniki, rewizje. 
Instalację kanalizacji deszczowej wykonać w systemie Galeco lub innych równoważnym. 

3. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
materiałów i jakość wykonywanych robót. Dotyczy to zarówno czynności wykonywanych w miejscu robót jak i przy 
czynnościach pomocniczych (rozładunek, transport). 
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4. Transport 

Należy stosować jedynie takie środki transportu, które nie wpływają niekorzystnie na jakość wykonywanych robót.  
Na środkach transportu materiały należy zabezpieczyć przed ich przemieszczaniem. Powinny być poukładane zgodnie  
z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę. 

 
5. Wykonywanie robót 

Do rozpoczęcia montażu instalacji wodnych i kanalizacyjnych można przystąpić po stwierdzeniu kierownika budowy,             
iż możliwe jest wykonywanie robót zgodnie z przepisami bezpieczeństwa pracy. Roboty należy przeprowadzać zgodnie 
 z dokumentacją techniczną. Ewentualne odstępstwa muszą być zaakceptowane przez Inwestora i projektanta. 

 

5.1 Instalacja wodna 

5.1.1 Przewody 
Instalację wody zimnej i ciepłej wykonać z rur i łączników wielowarstwowych PE stabilizowanych, łączonych za pomocą 
złączek zaciskowych. Do wykonania instalacji projektuje się zastosowanie rury z wkładką z perforowanej folii 
aluminiowej. W przejściach przez mury, stropy zamontować tuleje ochronne. Wszystkie przewody izolować otuliną 
termoizolacyjną z pianki polietylenowej. 

Przewody instalacji wody ciepłej i zimnej prowadzić w warstwach podłogowych, podejścia do przyborów w bruzdach 
ściennych. Dla rur układanych w podłodze minimalne przekrycie wylewką betonową wynosi 4cm, a dla rur prowadzonych 
w bruzdach ściennych minimalna grubość warstwy tynku wynosi 3cm. Dla wzmocnienia tynku zaleca się stosowanie 
siatki tynkarskiej. Woda zimna i ciepła w mieszkaniach będzie prowadzona w warstwach posadzki i w ściankach 
instalacyjnych lub bruzdach ściennych.  

Przewody układane pod tynkiem powinny być izolowane tak, aby izolacja przejęła występujące wydłużenia cieplne. 
Niedopuszczalne jest wypełnienie przestrzeni bruzd materiałami budowlanymi. Przed zakryciem rur wykonać płukanie 
przewodów, próbę szczelności i dokonać odbioru częściowego instalacji. Przejścia przewodów przez ściany  
i stropy wykonać w tulejach ochronnych z PE. W miejscach tych nie dokonywać połączeń rur. Rury i konstrukcje 
wsporcze należy zabezpieczyć przed korozją.  
Izolacja cieplna winna być wykonana zgodnie z zasadami wydanymi przez producenta materiałów izolacyjnych 
odpowiednio dla rurociągów prowadzonych wewnątrz pomieszczeń (grubość izolacji zależna od średnicy rurociągu). 
Rury ciepłej wody użytkowej (w tym również cyrkulacyjne) powinny mieć izolacje cieplną o grubości ścianki nie mniejszej 
niż 20 mm dla rur o średnicy do 22 mm, 30 mm dla rur o średnicy 22–35 mm oraz równą średnicy wewnętrznej rury dla 
rur o średnicy 35-100mm,  przy czym przewodność cieplna materiału izolacyjnego nie powinna być większa niż 0,036 
W/(m·K). 
 
 
W czasie budowy należy przewody wody zimnej i ciepłej zabezpieczyć przed zniszczeniem. 

5.1.2 Armatura 

Zastosowana armatura powinna odpowiadać warunkom pracy instalacji (ciśnienie i temperatura). W miejscach 
przeznaczonych pod umywalkami i zlewozmywakami należy zamontować zawory odcinające kulowe kątowe. Połączenie 
z bateriami wykonać połączeniem elastycznym. Na wejściu do każdego mieszkania należy zamontować zawory 
odcinające i wodomierze do pomiaru zużytej wody, zarówno na zimnej jak i na ciepłej wodzie. Na pionach zamontować 
zawory odcinające z bocznym spustem w celu odwodnienia instalacji. Wyposażenie toalet i łazienek (wanny, prysznice, 
miski ustępowe, wc w zakresie najemców) 

5.2 Instalacja kanalizacyjna 

5.2.1 Przewody 

Część instalacji kanalizacji sanitarnej prowadzona jest pod posadzką. Tę część kanalizacji wykonać z rur 
grubościennych HT/PVC.  

Instalacja kanalizacji sanitarnej prowadzona jest w ściankach instalacyjnych lub po ścianach wewnętrznych budynku. 
Instalację  w budynku wykonać z rur PP do kanalizacji niskoszumowej. Zmiany średnicy rur wykonywać redukcjami 
asymetrycznymi . Przed zakryciem rur sprawdzić szczelność połączeń. Wszystkie podejścia kanalizacyjne i przewody 
odpływowe układać z minimalnym spadkiem 2%. Zmiany kierunków prowadzenia rur kanalizacyjnych o 90° wykonać 
dwoma łukami 45°. Podłączenia przewodów poziomych powinno być wykonane za pomocą trójnika o kącie nie większym 
niż 45°. Przejścia przez ściany wykonać z zastosowaniem specjalnych kształtek przejściowych prostopadle do przegrody 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
OSIEDLE MIESZKANIOWE „GISZOWIEC - KASZTANY” - II ETAP  

– Budynek mieszkalny wielorodzinny 1,2,3,4  
INSTALACJE WODNO - KANALIZACYJNE 

81 
 

tak, aby kielichy rur nie znajdowały się w murze. Przez ściany p.po ż. rury prowadzi ć w odpowiednich przepustach. 
Prowadzenie przewodów pokazano na rzutach i rozwinięciach.  

 
5.2.2 Piony kanalizacyjne 

We wskazanych na rzutach miejscach zamontować piony kanalizacyjne, wyprowadzić je ponad dach (zakończyć 
wywiewkami). U podstawy każdego pionu zamontować rewizje. Wszystkie piony kanalizacyjne prowadzone sprowadzić  
w szachtach instalacyjnych lub po wierzchu ścian. 
Prowadzenie pionu po wierzchu ściany należy obudować w sposób zapewniający tłumienie hałasu. Pion należy 
mocować do ściany za pomocą uchwytów wykonanych jako punkt stały pod stropem kondygnacji i drugi przesuwny  
w środku piętra. Konstrukcja uchwytów powinna zapewnić odizolowanie przewodów od przegród budowlanych. 
Pomiędzy przewodem a obejmą należy stosować podkładki elastyczne. 

 

6. Kontrola jako ści robót 
 

Kontrola jakości wykonanych robót obejmuje: 

1. Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z dokumentacją projektową co do zgodności zabudowanych 
materiałów oraz tras i rozprowadzenia instalacji. 

2. Sprawdzenie poprawności i jakości wykonania montażu wszystkich elementów i połączeń. 
3. Sprawdzenie poprawności wykonania izolacji przewodów, mocowań zabezpieczenia antykorozyjnego. 
4. Wykonanie próby szczelności 
5. Wykonanie próby ciśnieniowej 
Wszystkie badania powinny być przeprowadzone przed zakryciem instalacji. Wyniki przeprowadzonych badań 
powinny być ujęte w formie protokołu. 

6.1 Próba szczelno ści 

Dla instalacji wody po zakorkowaniu otworów w przewodach należy instalację napełnić wodą wodociągową lub z innego 
źródła, dokładnie odpowietrzając przewody. Po napełnieniu przeprowadzić kontrolę zwracając uwagę czy połączenia 
przewodów  i armatury są szczelne. 

Szczelność podejść i pionów kanalizacji sanitarnej należy sprawdzić w czasie swobodnego przepływu wody. 
Kanalizacyjne przewody odpływowe dla ścieków sanitarnych sprawdza się na szczelność po napełnieniu wodą powyżej 
kolana łączącego pion z poziomem poprzez oględziny. 

 

6.2 Próba ci śnieniowa 

Próbę ciśnieniową wykonać dla instalacji wodnej po pozytywnej próbie szczelności. Za pomocą ręcznej pompki lub 
specjalnego agregatu pompowego należy podnieść ciśnienie w instalacji do wartości 1,5 krotnej wartości najwyższego 
ciśnienia roboczego, lecz nie mniejszej niż 0,9 MPa. Instalację uważa się za szczelną, jeżeli na zamontowanym 
manometrze w ciągu dwóch godzin spadek ciśnienia nie będzie większy niż 0,02 MPa.  

 
7. Obmiar robót 
 
Jednostką obmiaru robót jest 1 m wykonanej instalacji wodnej lub kanalizacyjnej. 

8. Odbiór robót 
 
Należy przeprowadzić zależnie od konieczności odbiory międzyoperacyjne, częściowe i odbiór końcowy. Wszystkie 
odbiory przeprowadzić zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych 
Część II – Instalacje Sanitarne i Przemysłowe”. 

8.1 Odbiór cz ęściowy 

Odbiorowi częściowemu należy poddać te części robót, które zanikają w czasie postępu robót (bruzdy, przebicia), oraz 
elementy których sprawdzenie jest niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego (instalacje prowadzone pod 
tynkiem, zaizolowane). Każdorazowo po przeprowadzonym odbiorze częściowym należy sporządzić protokół i dokonać 
wpisu w dzienniku budowy. 
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8.2 Odbiór ko ńcowy 

Przy odbiorze końcowym należy przedłożyć: 
1. Protokoły odbiorów częściowych, protokoły z prób szczelności i próby ciśnieniowej 
2. Dokumentację techniczną z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót 
3. Dziennik budowy 
4. Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych elementów 
 
W szczególności należy skontrolować: 
1. Użycie właściwych materiałów  
2. Prawidłowość wykonania połączeń  
3. Jakość zastosowanych materiałów uszczelniających oraz wykonania izolacji antykorozyjnej i cieplnej 
4. Wielkość spadków i wymiar średnic przewodów 
5. Prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległość między nimi 
6. Zgodność wykonania instalacji z dokumentacją projektową 

 
9. Przepisy zwi ązane 

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych Część II – Instalacje Sanitarne              
i Przemysłowe” 
PKTSGGiK – Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych 
PN-EN ISO 3183:2013-05 - wersja angielska - Przemysł naftowy i gazowniczy -- Rury stalowe do rurociągowych 
systemów transportowych 
PN-EN 10219-1:2007 - wersja polska 
Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonane na zimno ze stali konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych -- 
Część 1: Warunki techniczne dostawy 
PN-EN 10219-2:2007 - wersja polska 
Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonane na zimno ze stali konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych -- 
Część 2: Tolerancje, wymiary i wielkości statyczne 
PN-EN 10224:2006 - wersja polska 
Rury i złączki ze stali niestopowej do transportu wody i innych płynów wodnych -- Warunki techniczne 
PN-H-74220:1984 - wersja polska 
Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego przeznaczenia 
PN-EN 1329-1:2014-03 - wersja angielska, Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budynków -- 
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu 
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Szczegółowa specyfikacja techniczna instalacji centr alnego ogrzewania. 

 
Kod CPV : 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewa nia 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych  
w zakresie montażu instalacji centralnego ogrzewania dla projektowanego budynku nr 1,2,3,4, mieszkalnego, 
wielorodzinnego dla osiedla „Giszowiec-Kasztany”, e tap II, w Katowicach. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.3. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych specyfikacj ą 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu następujących prac: 

• wykonać montaż poziomych przewodów rozdzielczych  
• wykonać montaż pionów  
• wykonać montaż podejść (gałązek) do grzejników 
• wykonać montaż armatury regulacyjnej 
• na wszystkich trasach prowadzenia przewodów należy przestrzegać minimalnych wymaganych odległości 

pomiędzy podporami stałymi i przesuwnymi. 
• wszystkie przejścia przez ściany prowadzić w rurach ochronnych, wolną przestrzeń wypełnić materiałem 

miękkim, np. wełną mineralną 
• należy zapewnić możliwość samokompensacji wydłużeń cieplnych przewodów 
• rozmieszczenie podpór stałych i przesuwnych wykonać zgodnie z wytycznymi producenta dla technologii 

zastosowanych rur 
• wykonać wszystkie niezbędne próby odbiorowe, m.in. próby ciśnieniowe 
• wykonać montaż izolacji rurociągów w postaci otulin termoizolacyjnych. 

 
1.4. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami nadzoru inwestycyjnego. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji „Ogólne wymagania techniczne � 
 
2. Materiał 
 
Instalację c.o. wykonać z rur wielowarstwowych PE stabilizowanych (z wkładką aluminiową) łączonych za pomocą 
złączek zaciskowych. Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki płytowe z zasilaniem dolnym typu kompaktowego.  
Na rzutach dobrano grzejniki na parametry wody grzewczej 80/60ºC. 
Źródłem ciepła dla instalacji c.o. będzie indywidualna dla każdego mieszkania stacja cieplna typu Logoterm 
 
2.1.  Warunki dostawy 
 
Poszczególne elementy powinny spełniać wymogi określone w dokumentacji projektowej. 
 
2.2. Transport i składowanie 
 
Warunki transportu poszczególnych elementów instalacji c.o. określone są przez producentów. Magazynowane rury 
powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi wpływami czynników atmosferycznych, w tym promieni słonecznych, czy 
opadów atmosferycznych. Dłuższe składowanie powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych lub 
zadaszonych.  
Rury o różnych średnicach i grubościach winny być składowane oddzielnie. Rury powinny być składowane na równym 
podłożu na podkładach i przekładkach drewnianych, a wysokość stosu nie powinna przekraczać 1,5 m.  
 
Kształtki, złączki i inne materiały ( uszczelki, środki do czyszczenia itp ) powinny być składowane w sposób 
uporządkowany, z zachowaniem wyżej omówionych środków ostrożności. 
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2.3. Kontrola jako ści 
 
Kontrola, jakości dostarczanych materiałów polega na ocenie zgodności dostawy z parametrami technicznymi 
materiałów określonymi w odpowiednich atestach, świadectwach dopuszczenia oraz dokumentacji projektowej. 

 
3. Sprzęt 
 

Wykonawca przystępujący do wykonania prac winien wykazać się możliwością korzystania z maszyn i sprzętu 
gwarantujących właściwą to jest spełniającą wymagania Specyfikacji Technicznej, jakość robót. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu, na 
jakość wykonywanych prac, zarówno w miejscu tych prac, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w 
czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez wykonawcę winien uzyskać 
akceptację Nadzoru Inwestycyjnego. 

 
4. Transport 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną, na jakość 
wykonywanych robót. Materiały przewożone na środkach transportu powinny być zabezpieczone przed ich 
przemieszczeniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę. 

5. Wykonanie robót 
 
5.1. Zasady ogólne 
 
Instalację c.o. wykonać z rur wielowarstwowych PE stabilizowanych (z wkładką aluminiową) łączonych za pomocą 
złączek zaciskowych. Rozprowadzenie na każdej kondygnacji prowadzić w posadzce, piony i podejścia prowadzić w 
bruzdach ściennych. Wszystkie przewody izolować otuliną termoizolacyjną z pianki polietylenowej. 
Źródłem ciepła dla instalacji c.o. będzie indywidualna dla każdego mieszkania stacja cieplna typu Logoterm   
 
 Centralnym źródłem ciepła dla projektowanego osiedla będzie osiedlowa stacja wymienników ciepła zasilająca 
niskoparametrową wodą grzewczą w ciepło 4 budynki  z 24 mieszkaniami. 
Do budynku zostanie doprowadzone przyłącze cieplne z rur preizolowanych PEX-A. Każde przyłącze zasilać będzie 2 
odrębne układy cieplne (2 mieszkania).  
Dla każdego mieszkania przewidziano indywidualna stację cieplną typu Logoterm, która zasilać będzie w ciepło 
instalacje c.o. oraz instalację c.w.u. (z cyrkulacją). Proponuje się zastosować stację Logoterm SATURN (wydatek c.w.u. 
12l/min.) lub SATURN PowerPack2 (większy wydatek c.w.u. 17 l/min.) firmy Meibes lub inną równoważną. Stacja będzie 
zlokalizowana na parterze w miejscu wskazanym na rysunku (układ przyłączeniowo-pomiarowy). 

 

5.2. Grzejniki 
Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki płytowe z zasilaniem dolnym typu kompaktowego.  Na rzutach dobrano 
grzejniki na parametry wody grzewczej 80/60ºC. 
 
5.3. Sieć hydrauliczna 
 
5.3.1. Ruroci ągi rozprowadzaj ące 
 
Wszystkie rurociągi, kanały i izolację należące do konkretnych systemów wytwórcy należy układać zgodnie z Instrukcją 
Montażu wytwórcy. 
Całość instalacji wykonać z rur i łączników polipropylenowych. Do wykonania instalacji projektuje się zastosowanie rury 
z wkładką z perforowanej folii aluminiowej. Połączenia rur i kształtek wykonane są przez zgrzewanie, za pomocą 
specjalnych zgrzewarek. W przejściach przez mury, stropy zamontować tuleje ochronne. Przewody instalacji 
centralnego ogrzewania prowadzić w warstwach podłogowych, podejścia do grzejników w bruzdach ściennych. Dla rur 
układanych w podłodze minimalne przekrycie wylewką betonową wynosi 4cm, a dla rur prowadzonych w bruzdach 
ściennych minimalna grubość warstwy tynku wynosi 3cm. Dla wzmocnienia tynku zaleca się stosowanie siatki 
tynkarskiej. Zmiana systemu rur wymaga przeliczenia instalacji na nowe orurowanie. 
 
 5.3.2. Armatura odcinaj ąca i regulacyjna 
 

Główna regulacja instalacji grzewczej będzie wykonana na podejściach do pionów gdzie należy zainstalować regulatory 
różnicy ciśnień. Dla każdego mieszkania przewidziano indywidualna stację cieplną typu Logoterm, która zasilać będzie 
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w ciepło instalacje c.o. oraz instalację c.w.u. (z cyrkulacją). Proponuje się zastosować stację Logoterm SATURN 
(wydatek c.w.u. 12l/min.) lub SATURN PowerPack2 (większy wydatek c.w.u. 17 l/min.) firmy Meibes lub inną 
równoważną. Stacja będzie zlokalizowana na parterze w miejscu wskazanym na rysunku (układ przyłączeniowo-
pomiarowy). 
Logotherm to mieszkaniowa stacja wymiennikowa z płytą główną do montażu naściennego. Urządzenie przygotowuje 
ciepłą wodę użytkową w układzie przepływowym i reguluje mieszkaniowy układ centralnego ogrzewania. Logoterma 
wyposażona jest w zintegrowaną konsolę zaworową. Podstawowymi cechami układu to: 
– jednoznaczne rozliczenie na podstawie jednego licznika ciepła i wodomierza 
– indywidualne możliwości sterowania c.o. dzięki programatorowi temperatury 
– możliwość realizowania funkcji c.o. przez cały rok 
– wyeliminowanie warunków sprzyjających wtórnemu zanieczyszczeniu (np. bakterii Legionella). 
Uwaga: Wszystkie nazwy własne produktów i materiałó w przywołane w specyfikacji słu żą okre śleniu 
pożądanego standardu wykonania i okre ślenia wła ściwo ści i wymogów technicznych zało żonych  
w dokumentacji technicznej dla danych rozwi ązań. 
 

6. Kontrola jako ści robót 
 
6.1. Zabezpieczenie antykorozyjne i antykondensacyj ne 
 

Izolacja termiczna oraz antykondensacyjna winna być wykonana zgodnie z zasadami wydanymi przez producenta 
materiałów izolacyjnych odpowiednio dla rurociągów prowadzonych wewnątrz pomieszczeń (grubość zależna od 
średnicy rurociągu oraz od parametrów czynnika, jak i parametrów temperaturowo – wilgotnościowych otoczenia).  

 
6.2. Próby ci śnieniowe 
 
6.2.1. Próba hydrauliczna instalacji centralnego ogr zewania  
 
Próbę hydrauliczną - instalacji cieplnej należy przeprowadzić w następujący sposób: 

Napełnianie powinno odbywać się od dołu instalacji przez powrót. 

Podwyższenia ciśnienia w instalacji (lub jej części) do ciśnienia próbnego należy dokonać pompką hydrauliczną 
wyposażoną w zawory odcinające i manometr. 

Ciśnienie próbne powinno być mierzone w najniższym punkcie instalacji manometrem tarczowym cechowanym o dużej 
tarczy z podziałką, co 0,01 MPa. 

Podczas próby prędkość wzrostu ciśnienia od ciśnienia roboczego do próbnego nie powinna przekraczać 0,01 MPa na 
minutę. 

Ciśnienie próbne dla instalacji wynosi: ciśnienie robocze instalacji + 0,02 MPa. 

Najpierw sprawdzamy instalację pod ciśnieniem statycznym słupa wody. Niedopuszczalne są przecieki instalacji. 

W czasie przeprowadzania próby należy starać się o utrzymanie stałej temperatury wody, gdyż jej zmiany ze względu na 
rozszerzalność cieplną PP-R mogą zafałszować wyniki. 

Należy wykonać trzy testy o różnym czasie trwania: 0,5 godz., 1,0 godz. i 2 godz, a wartość spadku ciśnienia w próbie 
zasadniczej dwugodzinnej powinna wynosić nie więcej niż 0,02 MPa. Pomiędzy każdą próbą instalacja powinna 
znajdować się w stanie bezciśnieniowym. 

Prawidłowość regulacji należy ocenić na podstawie temperatury powrotu. W trakcie tej próby sprawdzamy, czy nie 
wystąpiły przecieki, oceniamy poprawność działania instalacji i prawidłowe działanie urządzeń. 

Po zakończeniu próby sprawdza się czy nie powstały uszkodzenia, odkształcenia trwałe lub inne defekty 
dyskwalifikujące instalację. 

Zaleca się, aby instalacja po próbach była obserwowana przez trzy doby. 

Próba hydrauliczna - wodna może być wykonana po przepłukaniu instalacji i ustaleniu jej czystości. 

Próbę należy przeprowadzić przed zakryciem bruzd, kanałów, przed zabetonowaniem rur układanych podpodłogowo, 
przed zamurowaniem przejść przez ściany. 

 Całość robót wykonać zgodnie z niniejszym projektem oraz obowiązującymi „Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru końcowego robót budowlano - montażowych” – „Instalacje sanitarne i przemysłowe” i obowiązującymi 
przepisami BHP w zakresie robót budowlano-montażowych. 
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Instalacja podlega rozruchowi. 
Instalacje eksploatowane zgodnie z instrukcjami obsługi i DTR – urządzeń 

Próby podzielone są na trzy kategorie: 

a) Próby przeprowadzane przez Wykonawcę we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność, z których musi 
dostarczyć protokół; 

b) Próby i sprawdziany rezultatu przeprowadzane przez Inspektora Nadzoru.  
c) Próby i sprawdziany funkcjonowania przeprowadzone przez Wykonawcę, na polecenie organów Kontroli 

Technicznej i nadzorowane przez jej przedstawicieli. 
Za każdym razem Wykonawca powinien zapewnić obecność Kierownika Budowy i jeśli istnieje taka potrzeba, 
obecność techników z odpowiednim wyposażeniem pomiarowym i regulacyjnym. 

6.2.2. Rozruch instalacji 
 

Podłączenie automatyki oraz rozruch urządzeń musi być wykonany przez firmę serwisującą urządzenia grzewcze. 

7. Obmiar robót 
 
Ogólne zasady obmiaru podano w specyfikacji „Ogólne wymagania techniczne�. 
Jednostką obmiarową jest komplet wykonanych prac dla poszczególnych elementów objętych niniejszą Specyfikacją 
Techniczną.  

 
8. Odbiór robót 
  
Odbiór robót obejmuje: 

-  odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu: obudowania, czy bruzdy ścienne itp 
-  odbiór ostateczny ( całego zakresu prac ) 
-  odbiór pogwarancyjny ( po upływie okresu gwarancyjnego ) 

Odbiór ostateczny dokonywany jest po całkowitym zakończeniu robót na podstawie wyników pomiarów i badań 
jakościowych. 
Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez Nadzór Inwestycyjny 
przy udziale Wykonawcy. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji „Ogólne wymagania techniczne� 
 
9. Podstawa płatno ści 
 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji „Ogólne wymagania techniczne�. 

Płatność za wykonane prace objęte niniejszą specyfikacją należy przyjmować zgodnie z oceną, jakości użytych 
materiałów i jakości wykonania robót na podstawie wyników pomiarów i badań. 
Cena wykonania robót obejmuje wykonanie pełnego zakresu prac podanego w punkcie 1.3  
 
10. Przepisy zwi ązane 
 
PN-B-02421:2000   - Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Izolacja cieplna rurociągów, armatury  

i urządzeń - Wymagania i badania 
PN-64/B-10400  Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.  

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze 
PN-93/C-04607  Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące  

jakości wody 
PN-EN 215:2005 -     Termostatyczne zawory grzejnikowe -- Wymagania i metody badań 
PN-EN 442-1:2015-02 - Grzejniki i konwektory -- Część 1: Wymagania i warunki techniczne 
PN-EN 442-2:2015-02 - Grzejniki i konwektory-- Część 2: Moc cieplna i metody badań) 
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Szczegółowa specyfikacja techniczna instalacji wenty lacji mechanicznej 
 
Kod CPV:  Grupa    – 45300000-0 
  klasa     – 45330000-9 
  kategoria – 45331210-1 
 
1. Wstęp 
1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie 
montażu instalacji wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach projektowanych budynków wielorodzinnych nr 1,2,3,4 
dla osiedla „Giszowiec-Kasztany”, etap II, w Katowicach. 

 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Tec hnicznej 
 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.3. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych Szczegółow ą Specyfikacj ą Techniczn ą 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie nowej 
instalacji wentylacji. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 

- część wentylacyjna: 
o montaż przewodów wentylacyjnych 
o montaż elementów wentylacyjnych (wentylatory nawiewne i wywiewne, nawiewniki, kratki wywiewne 

czerpnie, wyrzutnie, tłumiki) 
o montaż urządzeń (wentylatory nawiewne i wywiewne) 
o badania instalacji (próby szczelności) 
o uruchomienie wentylatorów  
o włączenie układu sterowania w układach wywiewnych. 

 
1.4. Ogólne wymagania 
 

- wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo 
Budowlane, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe”. 

- Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji wentylacji do wprowadzonych zmian 
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienie zaprojektowanych materiałów  - w przypadku niemożliwości ich 
uzyskania – przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany  
i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości 
funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zmiany materiałów i elementów określonych                    
w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej, zwiększenia 
energochłonności instalacji lub zwiększenia hałasu lub drgań. Roboty budowlane należy realizować zgodnie      
z  „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne       
i przemysłowe”, Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 

 
2. Materiały 
 

Do wykonania instalacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiały 
użyte do wykonania instalacji muszą posiadać znak CE lub deklarację zgodności producenta odnoszącą się do 
aktualnej aprobaty technicznej lub Polskiej Normy. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację 
Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonany według wymagań i w sposób określony 
aktualnymi normami. 

2.1 Nawiewniki  

Dobrano nawiewniki okienne higrosterowane EXR.302.HP firmy  AERECO. W nawiewnikach o zmiennym 
strumieniu przepływu powietrza, stopień otwarcia nawiewnika zmienia się automatycznie (bez ingerencji użytkownika) w 
zależności od wilgotności względnej powietrza w pomieszczeniu - działanie w zakresie wilgotności od 35% (nawiewnik 
zamknięty, przepływ 7 m3/h przy różnicy ciśnień 10 Pa) do 70% (nawiewnik otwarty, przepływ 28 m3/h przy różnicy 
ciśnień 10 Pa). Uzależnienie stopnia otwarcia nawiewnika od poziomu wilgotności w pomieszczeniu pozwala na 
znaczne oszczędności energii cieplnej zużywanej do ogrzania powietrza wentylacyjnego. Nawiewniki posiadają 
możliwość: ręcznego przymknięcia (ograniczenie przepływu do 7 m3/h przy różnicy ciśnień 10 Pa) oraz ręcznego 
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maksymalnego otwarcia (uzyskanie przepływu 28 m3/h przy różnicy ciśnień 10 Pa). Dzięki możliwości ręcznego 
maksymalnego otwarcia praca nawiewników zmienia się z higrosterowanej na ciśnieniową. Zastosowany okap z 
regulacją przepływu powietrza AC oprócz funkcji ochrony pomieszczenia przed deszczem i owadami dodatkowo 
zabezpiecza przed skutkami zbyt dużego napływu powietrza. Opatentowany system regulacji sprawia, że przepływ 
powietrza jest redukowany gdy podciśnienie jest zbyt duże (poz. 10 Pa), zapewniając większy komfort w budynkach 
wysokich oraz narażonych na silne podmuchy wiatru. Nawiewniki posiadają Aprobatę Techniczną wydaną przez ITB - 
AT-15-8700/2011. Celem poprawnego ich działania oraz zgodnie z PN83/B03430 ze zmianą AZ3 z 2000 roku należy 
zamontować je w górnej części okien. Otwory montażowe należy wykonać zgodnie z załączoną kartą katalogową. 
Proponowana lokalizacja nawiewników pokazana została na rzutach. 

2.2 Kratki wyci ągowe  

Kratki wyciągowe higrosterowane typu BXC 273 firmy AERECO.  Ich maksymalny wydatek powietrza 
usuwanego wynosi 85 m3/h. Kratki sterowane są poziomem wilgotności w pomieszczeniach tzn. stopień otwarcia 
przepustnicy zmienia się wraz ze zmianą wilgotności powietrza wewnętrznego. Nie wymagają dodatkowego zasilania. 
Podczas montażu istnieje możliwość zmiany ustawienia przepustnicy stałej kratki przez co wydatek można zwiększyć do 
maksymalnej wartości 120 m3/h. Dodatkowo Kratki wyciągowe higrosterowane typu BXC 275 firmy AERECO  są 
wyposażone w czujnik obecności uruchamiający przepływ maksymalny na kratce. Wymagane zasilanie bateryjne 2 x 
1,5 V AAA.  

2.3 entylatory  

Wentylator dachowy CAT.HB  

Wentylator CAT firmy  AERECO sterowany jest automatyką Higrobalance  która kontroluje sposób pracy 
wentylatora dopasowując go do automatycznych nastaw kratek higrosterowanych. Poprawna praca modułu sterowania 
jest zależna od prawidłowego montażu czujnika. Zaleca się wprowadzenie czujnika do kanału poprzez gumową dławicę. 
Przy montażu należy zwrócić uwagę aby czujnik znajdował się w środku kanału wentylacyjnego. Nie może on dotykać 
ścianek kanału. Czujnik powinien się znajdować w odległości nie mniejszej niż 50 cm od wentylatora (przepustnicy, 
tłumika) ze względu na nierównomierny rozkład przepływu powietrza w kanale. Moduł sterowania jest przeznaczony do 
montażu na zewnątrz w pobliżu wentylatora. Zastosowana obudowa hermetyczna o IP55 w II klasie izolacji pozwala na 
montaż urządzenia na dachu lub poddaszu w pobliżu wentylatora. Spowodowane to jest koniecznością wprowadzenia 
do kanału wentylacyjnego czujnika przepływu.  

Na dachu przed wentylatorami należy zamontować skrzynkę rozprężną  lub podstaw ę tłumi ącą SBC i 
tłumik  półelastyczny  SAS firmy  AERECO zgodnie z częścią rysunkową projektu. 

2.4 Przewody i Kształtki wentylacyjne  

Instalacje wykonać należy z przewodów z blachy stalowej ocynkowanej typu SPIRO z kształtkami 
z fabrycznie zamontowanymi uszczelkami EPDM. Przewody wentylacyjne zaleca się izolować akustycznie matami 
lamelowymi LAMELLA MAT z okładziną z folii aluminiowej o grubości min 20 mm.  

 
  2.5. Przewody wentylacyjne 
 

- instalacja wykonana będzie z przewodów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym i okrągłym, łączonych za 
pomocą połączeń kołnierzowych i mufowych, wykonanych z blachy ocynkowanej. 

- dostarczone na budowę powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych wżerów i ubytków 
spowodowanych korozją lub uszkodzeniami. 

- Wszystkie przewody wentylacyjne powinny spełniać wymagania §153 „Rozporządzenia Ministra Infrastruktury          
z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie”. 

 
  2.6. Izolacja termiczna 
 

- Wszystkie kanały wentylacyjne nawiewne należy zaizolować izolacją ze spienionego kauczuku. 
- Izolację prowadzoną na zewnątrz budynku należy zabezpieczyć blachą aluminiową. 
- Izolacja musi posiadać ważną aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie 
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Uwaga: Wszystkie nazwy własne produktów i materiałó w przywołane w specyfikacji słu żą okre śleniu 
pożądanego standardu wykonania i okre ślenia wła ściwo ści i wymogów technicznych zało żonych w 
dokumentacji technicznej dla danych rozwi ązań. 

 
3. Sprzęt  
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz 
w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 

 
4. Transport i składowanie 
 
4.1. Wentylatory nawiewne i wywiewne  
 

- transport wentylatorów wentylacyjnych musi odbywać się zgodnie z zaleceniami producenta, urządzenia 
powinny być fabrycznie zabezpieczone do transportu; zabezpieczenia transportowe można demontować 
dopiero na miejscu montażu; urządzenia należy zdejmować z samochodu i transportować za pomocą wózka 
widłowego 

 
4.2. Przewody wentylacyjne 
 

- przewody wentylacyjne należy odpowiednio zabezpieczyć przed transportem, należy unikać zanieczyszczania 
elementów i uszkadzania podczas transportu, załadunku, wyładunku i składowania. 

 
4.3. Elementy sterowania i automatyki 
 

- elementy automatyki wentylacji należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych i suchych. Elementy 
powinny być dostarczane w oryginalnych nieuszkodzonych opakowaniach. 

 
5. Izolacja termiczna 
 

- materiały przeznaczone do wykonania izolacji termicznych powinny być przewożone krytymi środkami 
transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem 

- wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w pomieszczeniach 
krytych i suchych 

- materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i krawędzie 
nieuszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny 
mieścić się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach przedmiotowych 

 
6. Wykonanie robót 
 
6.1. Monta ż przewodów wentylacyjnych 
 

- przewody wentylacyjne prostokątne łączone będą za pomocą połączeń kołnierzowych 
- przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (możliwe do wyeliminowania), 

mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej). 
- przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają 

uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne 
elementy). Elementów pękniętych, lub w inny sposób uszkodzonych, nie wolno używać 

- montaż elementów wentylacyjnych pod stropem pomieszczeń wykonywać z rusztowania 
- przejścia przewodów przez przegrody budowlane zabezpieczyć (np. wełną mineralną) nie dopuszczając do 

bezpośredniego kontaktu przewodu z przegrodą 
- kolejność wykonywania robót: 

o wyznaczenie miejsca ułożenia przewodów 
o wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów 
o zaizolowanie elementów wentylacyjnych 
o ewentualne domierzenie i dopasowanie kształtek i przewodów 
o podwieszenie przewodów i innych elementów wentylacyjnych do stopów lub ścian budynku na 

zawiesiach  
o montaż rur i przewodów 
o połączenie elementów wentylacyjnych 
o wykonanie prób szczelności instalacji wentylacji 
o zaizolowanie połączeń kołnierzowych instalacji wentylacji 

montaż przewodów wentylacyjnych pod stropem pomieszczenia powinien odbywać się we współpracy z wykonawcą 
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oświetlenia z uwzględnieniem opraw oświetleniowych oraz uwag architektów. 

6.2. Monta ż wentylatorów  
 

- montaż wentylatorów należy przeprowadzić zgodnie z wytycznymi producenta 
 

7. Badania i uruchomienie instalacji 
 
7.1. Instalacja wentylacji 
 

- przed badaniem szczelności przewodów wentylacyjnych należy dokładnie zaślepić wszystkie króćce (instalacja 
nie powinna mieć zamontowanych nawiewników do skrzynek rozprężnych). 

- próbę należy przeprowadzić za pomocą urządzenia (wentylator z kryzą pomiarową i elementem mierzącym 
przepływ powietrza) połączonego do nie zaślepionego króćca przewodu 

- próbę należy uznać za pozytywną jeżeli zostaną spełnione warunki podane w §153. pkt. 4 „Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie”. 

− Z próby ciśnieniowej należy sporządzić protokół. 
 

7.2. Uruchomienie 
 

- uruchomienia urządzeń powinien dokonać serwis producenta we współpracy z firmą montującą instalację. 
Sposób i warunki uruchomienia podaje producent urządzeń 

- z uruchomienia należy sporządzić protokół 
 

7.3. Regulacja 
 

- po uruchomieniu należy przeprowadzić regulację hydrauliczną instalacji wentylacyjnej; w tym celu należy 
dokonywać pomiarów ciśnień na rurkach impulsowych skrzynek regulacyjnych i za pomocą cięgien 
odpowiednio ustawić przepustnice regulacyjne skrzynek; regulację przeprowadzać z zamocowanymi 
nawiewnikami 

- regulację ilości powietrza na wentylatorze ustawić za pomocą zadajnika programatora 
- z regulacji należy sporządzić protokoły 

 
 
8. Kontrola jako ści robót  
 

− Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich 
faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano -montażowych Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe". 

− Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta. 
− Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy 

robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót 
uznać za niezgodną z wymaganiami normy po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 

 
9. Odbiór robót 
 

Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania 
i odbioru robót budowlano montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe". 
− W stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory międzyoperacyjne: 

o przejścia dla przewodów przez ściany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworów, 
− Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz przydatność robót 

i elementów do prawidłowego montażu. 
− Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego odbioru 

technicznego instalacji. 
− Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

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

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

dostawców materiałów), 
− protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
− protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji, 
− protokół przeprowadzenia regulacji hydraulicznej 

− Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
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− zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy 
dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 

− protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek, 
− aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia), 
− protokoły badań szczelności instalacji.  
 

10. Obmiar robót  
 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne". 
 
11. Podstawa płatno ści  
 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne". 
 
12. Przepisy zwi ązane 
 
PN-EN 1507:2007 -   Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym -- Wymagania dotyczące  

         wytrzymałości  i szczelności) 
PN-EN 12792:2006 - Wentylacja budynków -- Symbole, terminologia i oznaczenia na rysunkach) 
PN-EN 12599:2013-04 - Wentylacja budynków -- Procedury badań i metody pomiarowe stosowane podczas odbioru  

              instalacji wentylacji i klimatyzacji) 
PN-B-03430:1983/Az3:2000 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności  

publicznej - Wymagania 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne  i przemysłowe", 
Arkady, Warszawa 1988. 
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE I SŁABOPR ĄDOWE WEWNĘTRZNE 
 
Kody CPV: 
45315100-9 Instalacyjne roboty elektryczne 
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 
45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego 
45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych 
45314310-7 Układanie kabli 
45312311-0 Montaż instalacji piorunochronnej 
 

1. WSTĘP 
2. MATERIAŁY 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6. ODBIÓR ROBÓT – INFORMACJE OGÓLNE 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
8. PRACE ODBIORCZE 
9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 
10. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 
11. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
układaniem i montażem elementów instalacji elektrycznej i słaboprądowej dla Etapu II zadania budowy budynków 
osiedla mieszkaniowego "Giszowiec-Kasztany”, przy ul. Górniczego Stanu w Katowicach.  
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą określeniu pożądanego standardu 
wykonania, właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą 
spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki 
budowlanej. 

1.3. Zakres robót obj ętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie nowych 
instalacji elektrycznych i teletechnicznych. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej 
wymienionych robót: 

• wykonanie projektu wykonawczego, 
• układ zasilania i rozdziału energii elektrycznej do poszczególnych mieszkań w budynkach, 
• wykonanie instalacji gniazda wtyczkowych ogólnych, 
• wykonanie instalacji oświetlenia ogólnego w budynku,  
• wykonanie instalacji siłowej, 
• wykonanie instalacji uziemiającej i piorunochronnej, 
• wykonanie instalacji połączeń wyrównawczych, 
• wykonanie ochrony przeciwporażeniowej, 
• wykonanie ochrony przeciwprzepięciowej, 
• budowę tras kablowych, 
• budowę punktu dystrybucyjnego przed budynkiem, 
• ułożenie wszystkich materiałów w sposób i w miejscu zgodnym z dokumentacją techniczną, 
• budowę skrzynek teletechnicznych i gniazd słaboprądowych (RTV/SAT, RJ-45) w poszczególnych 

mieszkaniach, 
• układanie kabli i przewodów słaboprądowych, 
• terminowanie kabli w osprzęcie przyłączeniowym, 
• wykonanie oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich wyznaczonych kabli i przewodów 

słaboprądowych 
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• przeprowadzeniem wymaganych prób i badań oraz potwierdzenie protokołami kwalifikującymi montowany 
element instalacji słaboprądowych, 

• wykonanie dokumentacji powykonawczej, 
• prace wykończeniowe. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Inżynier Budowy  – przedstawiciel Zamawiającego na budowie, upoważniony do pełnienia nadzoru nad procesem 
inwestycyjnym i do występowania w jego imieniu  
w sprawach związanych z realizacją zadania. 
Kierownik Budowy  – przedstawiciel Wykonawcy na budowie, upoważniony do kierowania robotami i występowania w 
jego imieniu w sprawach związanych z realizacją zadania. 
Polecenie In żyniera  – wszelkie polecenia przekazywane przez Inżyniera Budowy w formie pisemnej, dotyczące 
sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 
Ksi ążka Obmiarów  – zeszyt służący do wpisywania przez Kierownika Budowy obmiarów dokonywanych robót. 
Dziennik Budowy  – książka służąca do wpisywania przez Kierownika Budowy, Inżyniera Budowy oraz inne osoby 
upoważnione, uwag dotyczących realizacji budowy. 
Specyfikacja techniczna  – dokument zawierający zespół cech wymaganych dla procesu wytwarzania lub dla samego 
wyrobu, w zakresie parametrów technicznych, jakości, wymogów bezpieczeństwa, wielkości charakterystycznych a 
także, co do nazewnictwa, symboliki, znaków i sposobów oznaczania, metod badan i prób oraz odbiorów i rozliczeń. 
Aprobata techniczna  – dokument stwierdzający przydatność dane wyrobu do określonego obszaru zastosowania. 
Zawiera ustalenia techniczne, co do wymagań podstawowych wyrobu oraz metodykę badan dla potwierdzenia tych 
wymagań.  
Deklaracja zgodno ści  – dokument w formie oświadczenia wydany przez producenta, stwierdzający zgodność z 
kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacja techniczna 
dla danego materiału lub wyrobu. 
Certyfikat zgodno ści  – dokument wydany przez upoważnioną jednostkę badającą (certyfikującą), stwierdzający 
zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacja 
techniczna dla badanego materiału lub wyrobu. 
Cześć czynna  – przewód lub inny element przewodzący, wchodzący w skład instalacji elektrycznej lub urządzenia, 
który w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej może być pod napięciem a nie spełnia funkcji przewodu 
ochronnego. 
Połączenia wyrównawcze  – elektryczne połączenie części przewodzących dostępnych lub obcych w celu wyrównania 
potencjału. 
Kable i przewody  – materiały służące do dostarczania energii elektrycznej, sygnałów, impulsów elektrycznych w 
wybrane miejsce. 
Osprz ęt instalacyjny do kabli i przewodów  – zespół materiałów dodatkowych, stosowanych przy układaniu 
przewodów, ułatwiający ich montaż oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczający przed uszkodzeniami, 
wytyczający trasy ciągów równoległych przewodów itp. 
Grupy materiałów stanowiących osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów: 

• przepusty kablowe i osłony krawędzi, 
• koryta i korytka instalacyjne, 
• kanały i listwy instalacyjne, 
• rury instalacyjne, 
• systemy mocujące, 
• puszki elektroinstalacyjne, 
• końcówki kablowe, zaciski i konektory, 
• pozostały osprzęt (oznaczniki przewodów, linki nośne i systemy naciągowe, dławice, złączki i szyny, zaciski 

ochronne itp.). 
Urządzenia elektryczne  – wszelkie urządzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do wytwarzania, 
przekształcania, przesyłania, rozdziału lub wykorzystania energii elektrycznej. 
Odbiorniki energii elektrycznej  – urządzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inną formie energii 
(światło, ciepło, energia mechaniczna itp.). 
Klasa ochronno ści  – umowne oznaczenie, określające możliwości ochronne urządzenia, ze względu na jego cechy 
budowy, przy bezpośrednim dotyku. 
Oprawa o świetleniowa (elektryczna)  – kompletne urządzenie służące do przymocowania i połączenia z instalacja 
elektryczna jednego lub kilku źródeł światła, ochrony źródeł światła przed wpływami zewnętrznymi i ochrony środowiska 
przed szkodliwym działaniem źródła światła, a także do uzyskania odpowiednich parametrów świetlnych (bryła 
fotometryczna, luminacja), ułatwia właściwe umiejscowienie  
i bezpieczną wymianę źródeł światła, tworzy estetyczne formy wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami 
dodatkowymi są osłony lub elementy ukierunkowania źródeł światła w formie: klosza, odbłyśnika, rastra. 
Stopie ń ochrony IP  – określona umowna miara ochrony przed dotykiem elementów instalacji elektrycznej oraz przed 
przedostaniem się ciał stałych, wnikaniem cieczy (szczególnie wody) i gazów, a która zapewnia odpowiednia obudowa. 
Obwód instalacji elektrycznej  – zespół elementów połączonych pośrednio lub bezpośrednio ze źródłem energii 
elektrycznej za pomowca chronionego przed przetężeniem wspólnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio 
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połączonych przewodów elektrycznych. W skład obwodu elektrycznego wchodzą przewody pod napięciem, przewody 
ochronne oraz wszelkie urządzenia zmieniające parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i 
sygnalizacyjne, związane z danym punktem zasilania w energie (zabezpieczeniem). 
Przygotowanie podło ża – zespół czynności wykonywanych przed zamocowaniem osprzętu instalacyjnego, urządzenia 
elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, układaniem kabli i przewodów majaczy na celu zapewnienie możliwości 
ich zamocowania zgodnie z dokumentacja. 
Do prac przygotowawczych zalicza się następujące grupy czynności: 

• wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych, 
• kucie bruzd i wnęk, 
• osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie, 
• montaż uchwytów do rur i przewodów, 
• montaż konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wiązkowych,  
• montaż korytek, listew i rur instalacyjnych, 
• oczyszczenie podłoża – przygotowanie do klejenia. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakości wykonania oraz za zgodność robót z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania 

Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą ustaleniu pożądanego standardu 
wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla 
projektowanych rozwiązań. Dopuszcza się zamieszczenie rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby) innych producentów 
pod warunkiem: 

• spełniania tych samych właściwości technicznych, 
• przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, 

uzyskanie akceptacji projektanta). 
Do wykonania i montażu instalacji, urządzeń elektrycznych i odbiorników energii elektrycznej w obiektach budowlanych 
należy stosować przewody, kable, osprzęt oraz aparaturę i urządzenia elektryczne posiadające dopuszczenie do 
stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub jego 
upoważniony przedstawiciel: dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego 
systemu oceny zgodności, wydał deklaracje zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane 
specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Międzynarodowa Komisje Elektrotechniczna (IEC) i wprowadzone do 
zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa Międzynarodowej 
Komisji Ds. Przepisów Dotyczących Zatwierdzenia Sprzętu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne, oznakował 
wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi przepisami, wydał deklaracje zgodności z 
uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w określonymi przez Komisje Europejska wykazie 
wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność 
wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualną 
dokumentacją projektową, sporządzona przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona. 
Zastosowanie innych wyrobów, wyżej niewymienionych, jest możliwe pod warunkiem posiadania przez nie 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzględnienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczącym montażu 
urządzeń elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym. 

2.2. Rodzaje materiałów 

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

2.2.1. Kable i przewody 

Zaleca się, aby kable i przewody energetyczne układane w budynkach posiadały izolacje wg wymogów środowiska, w 
którym będą instalowane. Jako materiał przewodzący stosować miedź. Napięcia znamionowe dla linii kablowych: 0,6/1 
kV, a przekroje żył: 1,5 do 240 mm².  
Stosować przewody instalacyjne z izolacją i powłoką ochronną do układania na stałe, w osłonach lub bez, klejonych 
bezpośrednio do podłoża lub układanych na linkach nośnych, a także natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilość żył 
zależy od przeznaczenia danego rodzaju przewodu. Napięcia znamionowe izolacji wynoszą: 450/750 V.  W zależności 
od wymogów, przekroje układanych przewodów mogą wynosić od 1 do 10 mm².  

2.2.2. Osprz ęt instalacyjny do kabli i przewodów 

Przepusty kablowe i osłony krawędzi - dla ochrony izolacji przewodów przy przejściach przez ścianki konstrukcji 
wsporczych należy stosować przepusty ochronne. Kable i przewody układane bezpośrednio na podłodze należy chronić 
poprzez stosowanie osłon (rury instalacyjne, listwy podłogowe). Drabinki instalacyjne wykonane z perforowanych taśm 
stalowych cynkowanych, jako mocowane systemowo lub samonośne stanowią osprzęt różnych elementów instalacji 
elektrycznej. Pozwalają na swobodne mocowanie nie tylko kabli i przewodów, ale także innego wyposażenia, dodatkowo 
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łatwo z nich budować skomplikowane ciągi drabinkowe. Koryta i korytka instalacyjne wykonane z perforowanych 
cynkowanych taśm stalowych, siatek lub z tworzyw sztucznych w formie prostej lub grzebieniowej. Wszystkie rodzaje 
koryt powinny posiadać zestawy elementów dodatkowych, ułatwiających układanie linii oraz zapewniające utrudniony 
dostęp do kabli i przewodów dla nieuprawnionych osób. Systemy koryt metalowych posiadać będą łączniki łukowe, 
umożliwiające płynne układanie kabli sztywnych (np. o większych przekrojach żył). Kanały i listwy instalacyjne wykonane 
z tworzyw sztucznych, blach stalowych cynkowanych lub jako kombinacja metal-tworzywo sztuczne, ze względu na 
miejsce montażu mogą być ścienne, przypodłogowe, sufitowe, podłogowe; odporne na temperaturę otoczenia w 
zakresie od – 5 do + 60ºC. Kanały o większej szerokości posiadają przegrody wewnętrzne stałe lub mocowane dla 
umożliwienia prowadzenia różnych rodzajów instalacji w ciągach równoległych we wspólnym kanale lub listwie. Zasady 
instalowania równoległego różnych sieci przy wykorzystaniu kanałów i listew instalacyjnych należy przyjąć wg zaleceń 
producenta i odpowiedniej normy PN. Kanały pionowe występują w odmianie podstawowej i o podwyższonych 
wymaganiach estetycznych, jako słupki lub kolumny aktywacyjne. Osprzęt kanałów i listew można podzielnic na dwie 
grupy: ułatwiający prowadzenie instalacji oraz pokrywy i stanowiący wyposażenie użytkowe jak gniazda i przyciski 
instalacyjne silno- i słaboprądowe, elementy sieci telefonicznych, transmisji danych oraz audio-video.  
Rury instalacyjne wraz z osprzętem (rozgałęzienia, tuleje, łączniki, uchwyty) wykonane z tworzyw sztucznych albo 
metalowe, głównie stalowe, niepalnych lub trudno zapalnych, które nie podtrzymują płomienia, a wydzielane przez rury 
w wysokiej temperaturze gazy nie są szkodliwe dla człowieka. Rurowe instalacje wnętrzowe powinny być odporne na 
temperaturę otoczenia w zakresie od – 5 do + 60ºC, a ze względu na wytrzymałość, wymagają stosowania rur z tworzyw 
sztucznych lekkich i średnich. Jednocześnie podłączenia maszyn narażonych na uszkodzenia mechaniczne należy 
wykonywać przy użyciu rur stalowych. Dobór średnicy rur instalacyjnych zależy od przekroju poprzecznego kabli i 
przewodów wciąganych oraz ich ilości wciąganej do wspólnej rury instalacyjnej. Rury z tworzyw sztucznych mogą być 
gładkie lub karbowane i jednocześnie giętkie lub sztywne; średnice typowych rur gładkich: od ø 16 do ø 63 mm (większe 
dla kabli o dużych przekrojach żył wg potrzeb do 200 mm2) natomiast średnice typowych rur karbowanych: od ø 16 do ø 
54 mm. Rury stalowe czarne, malowane lub ocynkowane mogą być gładkie lub karbowane – średnice typowych rur 
gładkich (sztywnych): od ø 13 do ø 42 mm, średnice typowych rur karbowanych giętkich: od ø 7 do ø 48 mm  
i sztywnych od ø 16 do ø 50 mm. Dla estetycznego zamaskowania kabli i przewodów w instalacjach podłogowych 
stosuje się giętkie osłony kablowe – spiralne, wykonane z taśmy lub karbowane rury z tworzyw sztucznych. Kanały 
podłogowe poziome wykonane z blach aluminiowych jako perforowane lub pełne. Osprzęt kanałów podłogowych 
stanowią elementy ułatwiające prowadzenie instalacji oraz pokrywy i podłogowe punkty aktywacyjne jak ramki i puszki 
montażowe wraz z wypustami do montażu osprzętu podtynkowego, z pierścieniem ø 40 mm, różnego typu\. Montaż 
kanałów podłogowych może odbywać się w podkładzie betonowym, warstwie wyrównawczej z możliwością regulacji do 
25 mm rzedniej góry kanału, a także w podłogach pustakowych lub podniesionych. 

2.2.3. Systemy mocuj ące przewody, kable, instalacje wi ązkowe i osprz ęt 

Uchwyty do mocowania kabli i przewodów – klinowane w otworze z elementem trzymającym stałym lub zaciskowym, 
wbijane i mocowane do innych elementów np. paski zaciskowe lub uchwyty kablowe przykręcane; głównie z tworzyw 
sztucznych (niektóre elementy mnoga być wykonane także z metalu). Uchwyty do rur instalacyjnych – wykonane z 
tworzyw i w typowych wielkościach takich jak rury instalacyjne – mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykręcanie 
(otwarte lub zamykane). Puszki elektroinstalacyjne mogą być standardowe i do ścian pustych, służą do montażu gniazd 
i łączników instalacyjnych, występują, jako łączące, przelotowe, odgałęźne lub podłogowe i sufitowe. Wykonane są z 
materiałów o niepalnych lub trudnopalnych, które nie podtrzymują płomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze 
przez puszkę gazy nie są szkodliwe dla człowieka, jednocześnie zapewniają stopień ochrony min. IP 2X. Dobór typu 
puszki uzależniony jest od systemu instalacyjnego. Ze względu na system montażu – występują puszki natynkowa, 
podtynkowe, natynkowo – wtynkowe, podłogowe. W zależności od przeznaczenia puszki musza spełniać następujące 
wymagania, co do ich wielkości: puszka sprzętowa ø 60 mm, sufitowa lub końcowa ø 60 mm lub 60x60 mm, rozgałęźna 
lub przelotowa ø 70 mm lub 75 x 75 mm – dwu- trzy- lub czterowejściowa dla przewodów o przekroju żyły do 6 mm². 
Puszki elektroinstalacyjne do montażu gniazd i łączników instalacyjnych powinny być przystosowane do mocowania 
osprzętu za pomowca „pazurków” i / lub wkrętów.  
Końcówki kablowe, zaciski i konektory wykonane z materiałów dobrze przewodzących prąd elektryczny jak aluminium, 
miedz, mosiądz, montowane poprzez zaciskanie, skręcanie lub lutowanie; ich zastosowanie ułatwia podłączanie i 
umożliwia wielokrotne odłączanie i przyłączanie przewodów do instalacji bez konieczności każdorazowego 
przygotowania końców przewodu oraz umożliwia systemowe izolowanie za pomowca osłon izolacyjnych. Pozostały 
osprzęt – ułatwia montaż i zwiększa bezpieczeństwo obsługi; wyróżnić można kilka grup materiałów: oznaczniki 
przewodów, dławnice, złączki i szyny, zaciski ochronne itp. 

2.2.4. Sprzęt instalacyjny 

Łączniki ogólnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, natynkowych i natynkowo-wtynkowych: 
Łączniki podtynkowe powinny być przystosowane do instalowania w puszkach ø 60 mm za pomowca wkrętów lub 
„pazurków”. 
Łączniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane są do instalowania bezpośrednio na podłożu (ścianie) za 
pomowca wkrętów. 
Zaciski do łączenia przewodów winny umożliwiać wprowadzenie przewodu o przekroju 1,0÷2,5 mm2. 
Obudowy łączników powinny być wykonane z materiałów niepalnych lub niepodtrzymujących płomienia. 
Podstawowe dane techniczne: 

• napięcie znamionowe: 250 V; 50 Hz, 
• prąd znamionowy: do 16 A, 
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• stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X, 
• stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44. 

2.2.5. Gniazda wtykowe 

Gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia do montażu w instalacjach podtynkowych, natynkowych i natynkowo-
wtynkowych: 
Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zostać wyposażone w styk ochronny i przystosowane do instalowania w 
puszkach ø 60 mm za pomowca wkrętów lub „pazurków”. 
Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny być wyposażone w styk ochronny i przystosowane do 
instalowania bezpośredniego na podłożu za pomocą wkrętów lub przyklejane.  
Gniazda natynkowe 3-fazowe musza być przystosowane do 5-cio żyłowych przewodów, w tym do podłączenia styku 
ochronnego oraz neutralnego. Zaciski do połączenia przewodów winny umożliwiać wprowadzenie przewodów o 
przekroju od 1,5÷6,0 mm2 w zależności od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego. Obudowy gniazd należy 
wykonać z materiałów niepalnych lub niepodtrzymujących płomienia. 
Podstawowe dane techniczne gniazd: 

• napięcie znamionowe: 250 V lub 250/400 V; 50 Hz, 
• prąd znamionowy: 16 A dla gniazd 1-fazowych, 
• prąd znamionowy: 16 A do 32 A dla gniazd 3-fazowych, 
• stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X, 
• stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44. 

2.2.6. Sprzęt oświetleniowy 

Montaż opraw oświetleniowych należy wykonywać na podstawie projektu wykonawczego zawierającego, co najmniej: 
• dobór opraw i źródeł światła, 
• plan rozmieszczenia opraw, 
• plan instalacji zasilającej oprawy. 

Oprawy oświetleniowe należy dobierać z katalogów producentów, odpowiednio do potrzeb oświetleniowych 
pomieszczenia i warunków środowiskowych. Wypusty sufitowe i ścienne powinny być przystosowane do instalowania 
opraw oświetleniowych, przy czym przekrój przewodów ułożonych na stałe nie może być mniejszy od 1,5 mm2 a 
napięcie izolacji nie może być mniejsze od 750 V. 
Pod względem ochrony przed dotknięciem części opraw będących pod napięciem oraz przedostawaniem się ciał stałych 
i wody do opraw. Oprawy oświetleniowe w lokalach mieszkalnych w zakresie najemcy. Należy wykonać podejścia pod 
punkty świetlne umożliwiające montaż opraw. 

2.3. Warunki przyj ęcia na budow ę materiałów do robót monta żowych 

Wyroby do robót montażowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:  
• są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznej ST, są właściwie oznakowane i opakowane, 
• spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
• producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 

zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatów, również karty katalogowe 
wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów.  

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych – wyrobów i materiałów nieznanego pochodzenia. Przyjęcie 
materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

2.4. Warunki przechowywania materiałów do monta żu instalacji elektrycznych 

Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz 
wymaganiami odpowiednich norm. W szczególności kable i przewody należy przechowywać na bębnach lub w 
krążkach, końce przewodów producent zabezpiecza przed przedostawaniem się wilgoci do wewnątrz i wyprowadza 
poza opakowanie dla ułatwienia kontroli parametrów (ciągłość żył, przekrój). Pozostały sprzęt, osprzęt i oprawy 
oświetleniowe wraz z osprzętem pomocniczym należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach, kartonach, 
opakowaniach foliowych. Szczególnie należy chronić przed wpływami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz 
zawilgoceniem. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche i 
zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

2.5. Materiały zamienne 

Jeśli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze, co najmniej jeden tydzień 
przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inwestora. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inwestora.  
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3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI  

3.1. Wymagania ogólne 

Prace można wykonywać przy pomocy wszelkiego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

4.1. Transport materiałów 

Podczas transportu materiałów ze składu przyobiektowego na obiekt należy zachować ostrożność, aby nie uszkodzić 
materiałów do montażu. Minimalne temperatury dopuszczające wykonywanie transportu wynoszą dla bębnów: – 15°C i 
– 5°C dla krążków, ze względu na możliwość uszkodzenia izolacji. Należy stosować dodatkowe opakowania w 
przypadku możliwości uszkodzeń transportowych. 

5. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Szczegółowy wykaz oraz zakres pomontażowych badań kabli i przewodów zawarty jest w PN-HD 60364-6:2016-07 i 
PN-E-04700:1998/Az1:2000. Ponadto należy wykonach sprawdzenia odbiorcze składające się z oględzin częściowych i 
końcowych polegających na kontroli: 

• zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym, 
• zgodności połączeń z podanymi w dokumentacji powykonawczej, 
• stanu kanałów i listew kablowych, kabli i przewodów, osprzętu instalacyjnego do kabli i przewodów, stanu i 

kompletności dokumentacji dotyczącej zastosowanych materiałów, 
• sprawdzenie ciągłości wszelkich przewodów występujących w danej instalacji, 
• poprawności wykonania i zabezpieczenia połączeń śrubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych 

protokołem przez wykonawce montażu, 
• poprawności wykonania montażu sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej, 
• poprawności zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oświetleniowych, 
• pomiarach pomontażowych. 

5.2. Protokoły bada ń 

Wykonawca będzie przekazywać Inwestorowi oryginały protokołów pomiarowych. Pomiary ochronne mogą wykonywać 
osoby posiadające odpowiednie uprawnienia SEP. Wyniki badań będą przekazywane Inwestorowi na formularzach 
według dostarczanego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

5.3. Certyfikaty 

Inspektor Budowy może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
• Certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych. 

• Deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: 
• Polską Normą; 
• Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 

certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do roboty 
będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta a w razie potrzeby poparte wynikami 
badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucane. 

5.4. Zasady post ępowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiałam i 

Wszystkie materiały, urządzenia i aparaty niespełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, 
zostaną odrzucone. Jeśli materiały niespełniające wymagań zostały wbudowane lub zastosowane, to na polecenie 
Inspektora nadzoru wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. Na pisemne wystąpienie Wykonawcy 
Inspektor nadzoru może uznać wadę za niemająca zasadniczego wpływu na jakości funkcjonowania instalacji i ustalić 
zakres i wielkości potrąceń za obniżoną jakości. 

6. ODBIÓR ROBÓT – INFORMACJE OGÓLNE 

6.1. Odbiór zanikowy 
Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w 
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dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru Robót dokonuje Inspektor Budowy. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora Budowy. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 
trzech dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 

6.2. Odbiór cz ęściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót wykonuje się 
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru dokonuje Inspektor Budowy. 

6.3. Odbiór ko ńcowy 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowości do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 
Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Budowy. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontrolnych. Odbioru ostatecznego dokona 
komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona 
ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST.  
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 nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisje ze jakość wykonanych Robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie 
odbiega od wymaganej Dokumentacji Projektowej 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 kontraktowych. 

6.4. Dokumenty odbioru ko ńcowego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru ostatecznego robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

• dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami oraz dodatkowo, jeśli została sporządzona w trakcie 
realizacji Kontraktu; 

• specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub zamienne); 
• ustalenia technologiczne; 
• dokumenty zainstalowanego wyposażenia; 
• dziennik Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały); 
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST; 
• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wybudowanych materiałów zgodnie z ST; 
• opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do 

dokumentów odbioru wykonanych zgodnie z ST. 
W przypadku, gdy wg komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.  
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

6.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonywanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych 
dokumentacji „Odbiór ostateczny Robót” 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

7.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją techniczną i umową oraz za jakości 
zastosowanych materiałów i jakości wykonanych robót. Roboty winny być wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami 
ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
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7.2. Monta ż przewodów instalacji elektrycznych 

Zakres robót obejmuje: 
• przemieszczenie materiałów w strefie montażowej, 
• złożenie na miejscu montażu wg projektu, 
• wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montażu osprzętu, 
• roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym jak: kucie bruzd w podłożu, przekucia ścian i 

stropów, osadzenie przepustów, zdejmowanie pokryw kanałów instalacyjnych, wykonanie ślepych otworów 
poprzez podkucie we wnęce albo kucie rzeczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworów w sufitach, 
ścianach lub podłożach, 

• osadzenie kołków osadczych plastikowych oraz dybli, skrub kotwiących lub wsporników, konsoli, wieszaków 
wraz z zabetonowaniem, 

• montaż na gotowym podłożu elementów osprzętu instalacyjnego do montażu kabli i przewodów, 
• łuki z rur sztywnych należy wykonywać przy użyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich 

układania. Przy kształtowaniu łuku spłaszczenie rury nie może być większe niż 15% wewnętrznej średnicy rury,  
• kładzenie rur należy wykonach za pomowca przewidzianych do tego celu złączek (lub przez kielichowanie), 
• puszki powinny być osadzone na takiej głębokości, aby ich górna (zewnętrzna) krawędź po otynkowaniu ściany 

była zrównana (licowana) z tynkiem, 
• przed zainstalowaniem należy w puszce wyciąć wymagana liczbę otworów dostosowanych do średnicy 

wprowadzanych rur, 
• koniec rury powinien wchodzić do środka puszki na głębokość do 5 mm, 
• wciąganie do rur instalacyjnych i kanałów zakrytych drutu stalowego o średnicy 1,0 do 1,2 mm dla ułatwienia 

wciągania kabli i przewodów wg dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej ST, układanie (montaż) 
kabli i przewodów zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej ST. W przypadku łatwości wciągania kabli i przewodów, wciąganie drutu 
prowadzącego, stalowego nie jest konieczne. Przewody musza być ułożone swobodnie i nie mnoga być 
narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia, 

• oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej ST lub normami (PN-EN 
60446:2008 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyna, oznaczanie i 
identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi), 

• roboty o charakterze ogólnobudowlanym po montażu kabli i przewodów jak: zaprawianie bruzd, naprawa ścian 
i stropów po przekuciach i osadzeniu przepustów, montaż pokryw kanałów instalacyjnych, 

• przeprowadzenie prób i badań. 

7.3. Monta ż opraw o świetleniowych i sprz ętu instalacyjnego, urz ądzeń i odbiorników energii elektrycznej 

Elementy te należy montować w końcowej fazie robót, aby uniknąć niepotrzebnych zniszczeń i zabrudzeń. Oprawy do 
stropu montować wkrętami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kołkach rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga 
dotyczy sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej montowanego na ścianach. Przed 
zamocowaniem opraw należy sprawdzić ich działanie oraz prawidłowość połączeń. Źródła światła i zapłonniki do opraw 
należy zamontować po całkowitym zainstalowaniu opraw. Należy zapewnić równomierne obciążenie faz linii zasilających 
przez odpowiednie przyłączanie odbiorów 1-fazowych. Mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtykowych w puszkach 
powinno zapewniać niezbędna wytrzymałość na wyciąganie wtyczki i gniazda. Gniazda wtykowe i łączniki należy 
instalować w sposób niekolidujący z wyposażeniem pomieszczenia. W sanitariatach należy przestrzegać zasady 
poprawnego rozmieszczania sprzętu z uwzględnieniem przestrzeni ochronnych. Położenie wyłączników klawiszowych 
należy przyjmować takie, aby w całym pomieszczeniu było jednakowe. Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym należy 
instalować w takim położeniu, aby styk ten występował u góry. Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych należy 
podłączać w taki sposób, aby przewód fazowy dochodził do lewego bieguna, a przewód neutralny do prawego bieguna. 
Przewód ochronny biedacy żyła przewodu wielożyłowego powinien miech izolacje będąca kombinacja barwy zielonej i 
żółtej. Typy opraw, trasy przewodów oraz sposób ich prowadzenia wykonach zgodnie z planami Instalacji i schematami. 

7.4. Monta ż rozdzielnic mieszkaniowych TM 

Rozdzielnice mieszkaniowe nN 400/230 VAC zrealizowane będą na bazie typowych kompletnych obudów podtynkowych  
o następujących parametrach technicznych: Un=500 V, In=63 A, IP 31 i klasie izolacji 1 lub 2. Rozdzielnice 
przystosowane do zabudowy aparatury rozdzielczej modułowej.  
Zakres prac obejmuje: 
Montaż rozdzielnic TM wraz z wyposażeniem. 
Zastosowane materiały: 
Rozdzielnica TM wyposażona zgodnie ze schematem ideowym. Stosować aparaty elektryczne produkowane w Polsce. 

7.5. Układ zasilania i rozdziału energii elektryczn ej w budynku 

Rozdział energii w obiekcie będzie wykonany w oparciu WLZ-ty kablowe typu YKYżo 5x10 mm2, wyprowadzone z 
zestawów pomiarowo-rozliczeniowych ZP. 
Zakres prac obejmuje: 

• ułożenie kabli - przewodów od zestawu ZP do poszczególnych tablic mieszkaniowych, 
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• wykonanie połączeń w rozdzielnicach TM i zestawach ZP. 

7.6. Wykonanie instalacji gniazd wtyczkowych ogólny ch 

Instalację wewnętrzną gniazd jednofazowych należy wykonać przewodami YDY ułożonym p/t,. Gniazda montować do 
puszek p/t za pomocą wkrętów.  
Zakres prac obejmuje: 

• wykucie ślepych otworów pod puszki osprzętowe 60; 
• montaż na zaprawie gipsowej ww. puszek; 
• wykucie otworów pod puszki; 
• wykucie bruzd pod przewody zasilające; 
• ułożenie przewodów zasilających wraz z połączeniami w puszkach instalacyjnych. 

Zastosowane materiały: 
• przewód YDYżo 3x2,5mm2; 
• puszki p/t osprzętowe 60; 
• gniazda 1f p/t.  

7.7. Wykonanie instalacji gniazd wtyczkowych ogólny ch 

Rozmieszczenie opraw przedstawiono na rysunkach. Załączanie oświetlenia odbywać się będzie za pomocą łączników 
montowanych przy wejściach do danych pomieszczeń. Osprzęt w puszkach należy montować za pomocą wkrętów.  
Zakres prac obejmuje: 
wykucie ślepych otworów pod puszki osprzętowe 60; 

• montaż na zaprawie gipsowej ww. puszek; 
• wykucie bruzd pod przewody zasilające; 
• ułożenie przewodów zasilających wraz z połączeniami w puszkach instalacyjnych; 
• montaż łączników w puszkach osprzętowych; 
• montaż wszystkich kompletnych opraw na sufitach wraz z podłączeniem; 

Zastosowane materiały: 
• przewód YDY 2x1,5 mm2; 
• przewód YDYżo 3x1,5 mm2;  
• przewód YDYżo 4x1,5 mm2;  
• puszki p/t osprzętowe 60; 
• łączniki p/t.  

7.8. Wykonanie instalacji siłowej 

Instalację zasilającą urządzenia gospodarstwa domowego należy wykonać przewodami YDY ułożonym p/t. Zasilanie 
wykonać z poszczególnych tablic elektrycznych mieszkaniowych TM. 
Zakres prac obejmuje: 

• wykucie bruzd pod przewody zasilające;  
• ułożenie przewodów zasilających wraz z połączeniami.  

Zastosowane materiały: 
przewód YDYżo 5x2,5 mm2. 

7.9. Wykonie instalacji uziemiaj ącej i piorunochronnej 

Budynki wyposażone będą w  instalację uziemienia, oraz instalację piorunochronną.  
Zakres prac obejmuje:  
Instalacje zwodów poziomych niskich wykonać przewodami FeZn ø8. Zwody prowadzić wzdłuż kalenicy i mocować za 
pomocą uchwytów gąsiorowych. Do zwodów poziomych podłączyć metalowe części znajdujące się na powierzchni 
dachów.  
Złącza kontrolne zabudować w głowicach odgromowych. Do złącz doprowadzić przewody odprowadzające i 
uziemiające. Przewody odprowadzające prowadzić na uchwytach dystansowych.  
Jako uziemienie wykonać uziomy otokowe budynków oraz połączyć je ze sobą. Na uziom wykorzystać płaskownik FeZn 
30x4. Uziomy układać wokół budynków w ziemi na głębokości  min. 0,6 m w odległości min. 1 m od krawędzi budynku. 
W miejscach skrzyżowań i zbliżeń z innymi instalacjami podziemnymi, płaskownik należy układać  w przepustach 
wykonanych z rury ochronnej PCV np. Arot APS ø50 lub równoważnej. Instalacje odgromowe wykonać zgodnie z normą 
PN-EN 62305 „Ochrona odgromowa”. 
Po zakończeniu prac wykonać pomiar rezystancji i kontrolę stanu instalacji piorunochronnej. 
Zastosowane materiały: 

• bednarka Fe/Zn 25x4; 
• uchwyty dachowe; 
• rury izolacyjne; 
• złącza kontrolne, 
• złącza krzyżowe 4-otworowe; 
• złącze kontrole 2-otworowe; 
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• drut Fe/Zn 8. 

7.10. Wykonanie instalacji poł ączeń wyrównawczych 

Dla uziemienia urządzeń i przewodów, na których nie występuje trwale potencjał elektryczny należy wykonach instalacje 
połączeń wyrównawczych w każdym mieszkaniu i budynkach. Instalacja ta składa się z połączenia wyrównawczego: 
głównego (główna szyna wyrównawcza GSU), miejscowego (dodatkowego – dla części przewodzących, jednocześnie 
dostępnych) i nieuziemionego.  
Zakres prac obejmuje: 
połączenie przewodów ochronnych głównych i miejscowych do szyn wyrównawczych; 
połączenie rury ciepłej i zimnej wody, centralnego ogrzewania itp. do szyn wyrównawczych.  

7.11. Wykonanie ochrony przeciwpora żeniowej 

Ochrona będzie obejmowała: 
• system samoczynnego wyłączania napięcia w układzie TN-C-S;  
• wyłączniki ochronne różnicowoprądowe o prądzie ∆In = 30 mA; 
• główne i miejscowe połączenia wyrównawcze. 

Zastosowane materiały: 
wyłączniki różnicowoprądowe w tablicach mieszkaniowych ∆In = 30 mA. Dla obwodów gniazd wtyczkowych zasilających 
urządzenia elektroniczne stosować wyłączniki różnicowoprądowe z członem typu A, a w pozostałych typu AC.  

7.12. Wykonanie ochrony przeciwprzepi ęciowej 

Przewiduje się ochronę przeciwprzepięciową przed przepięciami atmosferycznymi zredukowanymi i łączeniowymi. 
Projektuje się ochronę przeciwprzepięciową w oparciu o ochronniki klasy I i II ochrony.  
W rozdzielnicach mieszkaniowych TM zabudować ochronniki kl. I i II.  
W wybranych gniazdach wtyczkowych zasilających urządzenia elektroniczne w mieszkaniach zabudować ochronniki  
kl. III.  

7.13. Wykonanie  przeciwpo żarowego wył ącznika pr ądu PWP 

Każdy z budynków wyposażony zostanie w przeciwpożarowy wyłącznik prądu PWP zabudowany w oddzielnym 
przedziale danego zestawu ZPx. Przedział wyłącznika będzie oznaczony tabliczką z napisem “Przeciwpożarowy 
wyłącznik prądu (PWP)”. Drzwiczki przedziału będą w wykonaniu z szybą ochronną. 
Zakres prac obejmuje: 

• wyposażenie przedziału zestawu w rozłącznik izolacyjny. 
Zastosowane materiały: 

• rozłącznik izolacyjny.   

7.14. Budowa gniazd logicznych, antenowych i szafek  telekomunikacyjnych 

W mieszkaniach zabudować telekomunikacyjne szafki mieszkaniowe. W szafce zbiegają się kable telekomunikacyjne z 
głowicy teletechnicznej oraz gniazd teletechnicznych zamontowanych w mieszkaniu. 
W szafce znajdzie się miejsce przeznaczone do montażu paneli krosowych. Panele pozwolą uporządkować kable 
doprowadzone do mieszkania i dokonać przyłączenia urządzeń konwertujących medium transmisyjne: modemy TVK, 
routery, wzmacniacze RTV, multiswitche z wejściami optycznymi, rozgałęźniki itp. Szafka umożliwia prostą realizację 
zakończenia okablowania: miedzianego (skrętek komputerowych, kabli koncentrycznych) oraz światłowodów. W szafce 
przewidzieć możliwość montaż dowolnych złączy w standardzie Keystone, jednego podwójnego złącza typu SC/APC 
oraz 4 złączy typu F. 
Urządzenia aktywne można będzie w szybki i łatwy sposób zamontować na prefabrykowanej tylnej ścianie szafki.  
W ściance znajdą się otwory do przewlekania pasków rzepowych, tasiemek instalacyjnych do przytwierdzenia urządzeń. 
Dodatkowo w szafce zamontowane będą dwa gniazdo 230 V. 
Punkty dostępowe do systemu mogą przybierać różne formy: gniazd podtynkowych, gniazd natynkowych, gniazd w 
puszkach podłogowych, gniazd w słupkach instalacyjnych, gniazd instalowanych na meblach. Przy doborze typów 
osprzętu i serii należy się kierować warunkiem odpowiedniego dopasowania do kształtu gniazd RJ45/RTV-SAT, 
warunkiem zapewnienia co najmniej zbliżonym wyglądem (zaakceptowanym przez Inwestora) do gniazd instalacji 
elektrycznej.  

7.15. Instalacja orurowania dla instalacji teletech nicznych  

Instalacji orurowania powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacja i urządzeniami, powinna być możliwie prosta i 
dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz remontów. W przypadku długich odcinków biegnących równolegle do siebie, 
należy zachować odległość między instalacjami lub stosować metalowe przegrody. Minimalna odległość między kablami 
informatycznymi i lampami fluoroscencyjnymi, neonowymi i próżniowo-łukowymi (lub innymi o wysokim poziomie prądu 
rozładowania) powinna wynosić 130 mm. Kable stosowane w różnych celach (np. zasilające energią elektryczną i 
informatyczne) nie powinny być umieszczane w tych samych wiązkach. Różne wiązki powinny być oddzielone 
elektromagnetycznie od siebie. Szczegółowe informacje w normie PN-EN 50174-1:2009.  
Orurowanie wykonać rurami wzmocnionymi z pilotem. Rury zakończyć w gniazdach końcowych. Przewidzieć dodatkowo 
rezerwową rurę dla każdego gniazda.  
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7.16. Przejścia przez ściany i stropy 

Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania: 
• wszystkie przejścia obwodów instalacji okablowania strukturalnego przez ściany i stropy  muszą być chronione 

przed uszkodzeniami; 
• przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych; 
• obwody instalacji okablowania  przechodząc przez podłogi muszą być chronione do wysokości bezpiecznej 

przed przypadkowymi uszkodzeniami. 
Jako osłony przed przypadkowymi uszkodzeniami mechanicznymi należy stosować rury stalowe, rury z tworzyw 
sztucznych, korytka blaszane itp. 

8. Prace odbiorcze 

8.1. Warunki odbioru instalacji i urz ądzeń zasilaj ących 

8.1.1.Wstępny odbiór instalacji – próby monta żowe 

Instalacje elektryczne po ich wykonaniu podlegają próbom pomontażowym, które polegają na m.in. sprawdzeniu: 
• zgodności wykonania wszystkich instalacji z dokumentacją oraz z ewentualnymi zmianami i odstępstwami, 

potwierdzonymi odpowiednimi zapisami w Dzienniku Budowy, a także zgodności z przepisami szczegółowymi, 
odpowiednimi Polskimi Normami oraz wiedzą techniczną; 

• jakości wykonania instalacji; 
• skuteczności działania zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń prądem elektrycznym;  
• spełnienia przez instalację elektryczną wymagań w zakresie minimalnych dopuszczalnych oporności izolacji 

przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów; 
• zgodności oznakowania z Polskimi Normami. 

Sprawdzenie skuteczności działania zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń prądem elektrycznym, o której mowa 
wyżej należy dokonywać dla wszystkich obwodów instalacji elektrycznej - od złącza do gniazd wtyczkowych i 
odbiorników. 
Po wykonaniu prób montażowych należy sporządzić następujące dokumenty: 

• protokoły z oględzin stanu sprawności połączeń sprzętu, zabezpieczeń, aparatów i okablowania; 
• protokoły z wykonywanych pomiarów rezystancji izolacji instalacji elektrycznej oraz ciągłości przewodów 

ochronnych, w tym głównych i dodatkowych (miejscowych) połączeń wyrównawczych; 
• protokoły z wykonania pomiarów impedancji pętli zwarcia, rezystancji uziemień oraz prądu zadziałania 

urządzeń ochronnych różnicowoprądowych. 
Kontrola jakości wykonania instalacji elektrycznej, o której mowa wyżej powinna obejmować przede wszystkim 
sprawdzenie: 

• zgodności zastosowanych do wbudowania wyrobów i zainstalowanych urządzeń z dokumentacją techniczną 
normami i certyfikatami; 

• prawidłowości wykonania połączeń przewodów; 
• poprawności wykonania okablowania oraz zachowania wymaganych odległości od innych instalacji i urządzeń; 
• prawidłowości zamontowania urządzeń elektrycznych, w tym aparatów oraz sprzętu i osprzętu w dostosowaniu do 

warunków środowiskowych i warunków pracy w miejscu ich zainstalowania; 
• prawidłowego oznaczenia obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków itp. 
• prawidłowego umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych oraz innych informacji; 
• prawidłowego oznaczenia przewodów neutralnych, ochronnych; 
• prawidłowości doboru urządzeń i środków ochrony od wpływów zewnętrznych (warunków środowiskowych w 

jakich pracują); 
• spełnienia dodatkowych zaleceń projektanta lub inspektora budowy, wprowadzonych do dokumentacji 

technicznej. 

8.1.2. Instalacje elektryczne 

W trakcie prób montażowych instalacji elektrycznych należy ją poddać szczegółowym oględzinom i próbom, obejmującym także 
niezbędny zakres pomiarów w celu sprawdzenia czy spełniają wymagania dotyczące ochrony ludzi, zwierząt i mienia przed 
zagrożeniami. Osoby wykonujące pomiary powinny posiadać odpowiednie kwalifikacje, potwierdzone uprawnieniami do wykonywania 
badań. W czasie wykonywania prób należy zachować szczególną ostrożność celem zapewnienia bezpieczeństwa ludziom oraz 
uniknięcia uszkodzeń obiektu lub zainstalowanego wyposażenia. Oględziny należy wykonać przed przystąpieniem do prób i po 
odłączeniu zasilania urządzenia. Celem oględzin jest stwierdzenie, czy zainstalowane urządzenia, aparaty i środki zabezpieczeń i 
ochrony spełniają wymagania bezpieczeństwa zawarte w odpowiednich normach przedmiotowych (stwierdzenie zgodności ich 
parametrów technicznych z wymaganiami norm), czy zostały prawidłowo dobrane i zainstalowane oraz oznaczone zgodnie z projektem, 
czy nie mają widocznych uszkodzeń wpływających na pogorszenie bezpieczeństwa. 
Podstawowy zakres oględzin obejmuje przede wszystkim sprawdzenie prawidłowości: 

• ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym; 
• ochrony przed pożarem i przed skutkami cieplnymi; 
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• doboru przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia oraz doboru i nastawienia urządzeń 
zabezpieczających; 

• zabudowania odpowiednich urządzeń odłączających i łączących; 
• oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych; 
• umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji oraz oznaczenia obwodów, 

bezpieczników, łączników, zacisków, itp.; 
• połączeń przewodów. 

Podstawowe czynności jakie powinny być wykonane podczas oględzin, a także wymagania norm, których spełnienie należy 
stwierdzić w trakcie wykonywania poszczególnych sprawdzeń, podane są poniżej. 

8.1.2.1. Ochrona przed pora żeniem pr ądem elektrycznym 

Przed przystąpieniem do odbioru wykonawca określi, jakie środki ochrony przed dotykiem bezpośrednim (ochrona podstawowa) i 
pośrednim (ochrona dodatkowa) przewidziano do zastosowana oraz stwierdzi prawidłowość dobrania środków ochrony przed 
porażeniem. 
Zastosowane środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym powinny spełniać: 

• Wymagania ogólne podane w normie PN-HD 60364-4-41:2007 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-41: 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przeciwporażeniowa. 

8.1.2.2. Ochrona przed po żarem i skutkami cieplnymi 

Wykonawca określi czy: 
• instalacje i urządzenia elektryczne nie stwarzają zagrożenia pożarowego dla materiałów lub podłoża, na których są 

zainstalowane; 
• urządzenia mogące powodować powstawanie łuku elektrycznego są odpowiednio zabezpieczone przed jego 

negatywnym oddziaływaniem na otoczenie; 
• dostępne części urządzeń i aparatów nie zagrażają poparzeniem; 
• urządzenia wytwarzające promieniowanie cieplne, skupione lub zogniskowane, nie zagrażają wystąpieniem 

niebezpiecznych temperatur. 
Powyższych ustaleń dokonuje się przez stwierdzenie spełnienia wymagań norm PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego 
napięcia -- Część 4-42: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego oraz PN-
IEC603 64-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Dobór środków ochrony w 
zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa. 

8.1.2.3. Dobór przewodów do obci ążalno ści pr ądowej, spadku napi ęcia oraz dobór i nastawienie urz ądzeń 
zabezpieczaj ących i sygnalizacyjnych 

Wykonawca określi prawidłowość doboru parametrów technicznych dostosowanych do warunków pracy urządzeń: 
• zabezpieczających przed prądem przeciążeniowym, 
• zabezpieczających przed prądem zwarciowym, 
• różnicowoprądowym, 
• zabezpieczających przed zanikiem napięcia 
• do odłączania izolacyjnego. 

Sprawdzenie prawidłowości doboru przewodów, urządzeń zabezpieczających o których mowa wyżej, dokonuje się przez: 
• Stwierdzenie spełnienia warunków technicznych doboru przekroju przewodów i kabli do obciążeń prądem elektrycznym. 
• Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać instalacje elektroenergetyczne; 
• Dla doboru i montażu wyposażenia elektrycznego - PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje w obiektach budowlanych. Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia wspólne. 
• Dla aparatury łączeniowej i sterowniczej PN-HD 60364-5-53:2016-02 Instalacje w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza dla urządzeń do odłączenia izolacyjnego i łączenia. PN-HD 
60364-5-537:2017-01 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 
Aparatura łączeniowa i sterownicza. 

Dla urządzeń zabezpieczających przed prądem przetężeniowym - PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne w obiektach 
budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przed prądem przetężeniowym. 

8.1.2.4. Umieszczenie odpowiednich urz ądzeń odł ączających i ł ączących 

Należy sprawdzać, czy instalacja i urządzenia spełniają wymagania w zakresie odłączania od napięcia zasilającego całej instalacji oraz 
każdego jej obwodu: 

• wynikającym z potrzeb sterowania; 
• wynikających z wymagań bezpieczeństwa przy zachowaniu zasad; 
• odłączenia izolacyjnego i łączeń roboczych; 
• wyłączania do celów konserwacji; 
• wyłączania awaryjnego; 
• wynikającym z odłączenia w celu wykonania konserwacji urządzeń mechanicznych. 

Wymagania dla urządzeń do odłączania izolacyjnego i łączenia podane są w normie PN-HD 60364-5-537:2017-01 Instalacje 
elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza. Urządzenia do 
odłączania izolacyjnego i łączenia. 
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8.1.2.5. Oznaczenia przewodów neutralnych i ochronn ych 

Sprawdzenie prawidłowości oznaczania przewodów neutralnych N i ochronnych PE oraz ochronno-neutralnych PEN polega na 
stwierdzeniu odpowiedniego oznaczenia wszystkich przewodów ochronnych, neutralnych i ochronno-neutralnych oraz stwierdzeniu, że 
kolory zielono-żółty i jasnoniebieski - nie zostały zastosowane do oznaczenia przewodów fazowych. 
Oznaczenia przewodów powinny spełniać wymagania norm PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. PN-EN 60446:2002 Oznaczenia identyfikacyjne 
przewodowi elektrycznych barwami lub cyframi. 

8.1.2.6. Umieszczenie schematów, tablic ostrzegawcz ych lub innych podobnych informacji 

Sprawdzenie polega na stwierdzeniu czy: umieszczone napisy oraz tablice ostrzegawcze, informacyjne i identyfikacyjne znajdują się we 
właściwym miejscu; obwody, bezpieczniki, łączniki, zaciski itp. są oznaczone w sposób umożliwiający ich identyfikację zgodnie z 
oznaczeniami na schematach i innych środkach informacyjnych; tabliczki znamionowe oraz inne środki identyfikujące aparaty 
łączeniowe i sterownicze znajdują się we właściwym miejscu; umieszczono we właściwych miejscach schematy oraz czy w 
wystarczającym zakresie pozwalają na identyfikację obwodów i urządzeń. 
Sprawdzeń dokonać się w oparciu o wymagania następujących norm: 
PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia 
wspólne.  
PN-EN 60617-2 Symbole graficzne stosowane w schematach. 
PN-EN ISO 7010:2012 Symbole graficzne -- Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa -- Zarejestrowane znaki bezpieczeństwa 

8.1.2.7. Połączenia przewodów 

Odbiór instalacji powinien przebiegać z udziałem: 
• przedstawiciela Inwestora, 
• inżyniera budowy, 
• projektanta instalacji, 
• przedstawiciela wykonawcy. 

Wykonawca powinien przygotować do odbioru następujące dokumenty: 
• powykonawczy projekt techniczny protokoły pomiarów instalacji (jw.), 
• dziennik budowy, 
• ważne świadectwa dopuszczenia urządzeń - atesty lub certyfikaty. 

9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 

Obmiar robót polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robót i wbudowanych materiałów. Obmiar robót 
wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w księdze obmiarów. Obmiar obejmuje roboty zawarte w kontrakcie oraz 
roboty dodatkowe. Roboty są podane w jednostkach zgodnych z przedmiarem robót. 
Obmiar powinien być wykonany w sposób jednoznaczny i zrozumiały, dla robót zanikających przeprowadza się w czasie 
ich wykonywania, dla robót zakrywanych - przed ich zakryciem. Obmiary skomplikowanych powierzchni i kubatur 
powinny być uzupełnione szkicami w księdze obmiarów lub dołączone do niej w formie załącznika. 

9.1. Wymagania szczegółowe 

Szczegółowe zasady obmiaru robót instalacji elektrycznej dokonuje się przyjmując jednostki miary odpowiadające 
zawartym w dokumentacji i tak: 

• dla osprzętu montażowego dla kabli i przewodów: szt., kpl., m, 
• dla kabli i przewodów: m, 
• dla sprzętu łącznikowego: szt., kpl., 
• dla opraw oświetleniowych: szt., kpl., 
• dla urządzeń i odbiorników energii elektrycznej: szt., kpl. 

10. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 

10.1. Zasady rozliczenia i płatno ści 

Rozliczenie robót montażowych instalacji elektrycznych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego 
zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawca następuje po dokonaniu odbioru 
pogwarancyjnego. Podstawce rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych 
robót obliczona na podstawie: 

• określonych w dokumentach umownych  cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych przez 
zamawiającego lub  

• ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
Ceny jednostkowe wykonania, robót instalacji elektrycznych lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty instalacyjne 
uwzględniają również: 

• przygotowanie stanowiska roboczego; 
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• dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu; 
• obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi; 
• ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowana przestawnych umożliwiających wykonanie robót na 

wysokości do 4 m, (jeśli taka konieczność występuje); 
• usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzę powstałych w czasie robót; 
• uporządkowanie miejsca wykonywania robót; 
• usuniecie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w specyfikacji technicznej; 
• likwidacje stanowiska roboczego; 

W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowania niezbędnych do wykonania 
robót na wysokości do 4 m od poziomu terenu. Przy rozliczaniu robót według uzgodnionych cen jednostkowych koszty 
niezbędnych rusztowań mogą być uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej płatności. 

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

11.1. Normy 

PN-HD 60364-1:2009 - Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część:1 Wymagania podstawowe, ustalanie ogólnych 
charakterystyk, definicje. 
PN-HD 60364-4-41:2007 - Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa -- Ochrona przeciwporażeniowa. 
PN-HD 60364-4-42:2011 - Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-42: Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa -- Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 
PN-HD 60364-4-43:2012 - Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-43: Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa -- Ochrona przed prądem przetężeniowym. 
PN-HD 60364-5-51:2011 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 5-51: Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego -- Postanowienia ogólne. 
PN-IEC 60364-5-52:2002 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Oprzewodowanie. 
PN-IEC 60364-5-523:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów. 
PN-HD 60364-5-54:2011 - Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-54: Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego -- Układy uziemiające i przewody ochronne. 
PN-IEC 60364-5-559:2012 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Inne wyposażenie. Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe. 
PN-IEC 60364-5-56:2010 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 
PN-IEC 60364-7-704:2010 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych 
instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki. 
PN-EN 50146:2015-03 - Systemy prowadzenia przewodów -- Opaski przewodów do instalacji elektrycznych. 
PN-EN 60445:2011 - Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, znakowanie i 
identyfikacja -- Identyfikacja zacisków urządzeń i zakończeń przewodów. 
PN-EN 60446:2011 - Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyna, oznaczanie i 
identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi. 
PN-EN 60529:2003 - Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP). 
PN-EN 60664-1:2011 - Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia. Cześć 1: Zasady, 
wymagania i badania. 
PN-EN 60670-1:2007 - Puszki i obudowy do sprzętu elektroinstalacyjnego do użytku domowego i podobnego. Cześć 1: 
Wymagania ogólne 
PN-EN 60799:2004 - Sprzęt elektroinstalacyjny. Przewody przyłączeniowe i przewody pośredniczące.  
PN-EN 60898-1:2007 - Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przeteżeniowych instalacji domowych i 
podobnych. Cześć 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego. 
PN-EN 60898-1:2007 - Sprzęt elektroinstalacyjny -- Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji domowych i 
podobnych -- Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego. 
PN-EN 61008-1:2013-05 - Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki różnicowopradowe bez wbudowanego zabezpieczenia 
nadpradowego do użytku domowego i podobnego (RCCB). Cześć 1: Postanowienia ogólne. 
PN-EN 61009-1:2013-06 - Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki różnicowoprądowe z wbudowanym zabezpieczeniem 
nadprądowym do użytku domowego i podobnego (RCBO). Cześć 1: Postanowienia ogólne. 
PN-E-04700:1998 - Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania 
pomontażowych badań odbiorczych. 
PN-E-04700:1998/Az1:2000 - Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne 
przeprowadzania pomontażowych badan odbiorczych (Zmiana Az1). 
PN-E-93207:1998 - Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki odgałęźne na napniecie do 750 V do 
przewodów o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania.  
PN-E-93207:1998/Az1:1999 - Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki odgałęźne na napniecie do 750 
V do przewodów o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania (Zmiana Az1). 
PN-EN 50174-1:2009 - Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Część 1: Specyfikacja i zapewnienie jakości. 
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11.2. Ustawy 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z Póz. Zmianami). 

11.3. Rozporz ądzenia 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 R. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz. U. Z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. Z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 R. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Z 2002 r. 
Nr 108, Poz. 953 z późniejszymi zmianami). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów Deklarowania zgodności wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Z 2004 r. Nr 198, poz. 2041). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie 
powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów 
budowlanych Oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011). 
Rozporządzenie ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 06.11.2012 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
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Szczegółowa specyfikacja techniczna rozbudowy sieci kanalizacji wod-kan i deszczowej wraz  
z przył ączami. 
Kod CPV : 

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów 
do odprowadzania ścieków 
45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych 
45232440-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzenia ścieków 
45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 
45231000-5 - Kanalizacja deszczowa 
45332200-5 - Roboty montażowe instalacji wodociągowej 

 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru przyłącza wody, 
kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej dla budynków nr 1,2,3,4,  wielorodzinnych,  dla osiedla „Giszowiec-
Kasztany”, etap II, w Katowicach. 

1.2 Zakres stosowania 
 

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych powyżej. 

 
1.3 Zakres robót obj ętych Specyfikacja Techniczn ą  

 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania Robót wymienionych w p.1.1. związanych  
z : 

• Wykonaniem harmonogramu robót na wykonanie wodociągu, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, 
• Zakupienie i dostarczenie materiałów na plac budowy oraz ich składowanie z zabezpieczeniem przed kradzieżą 

(ubezpieczenie placu budowy), 
• Wytyczenie tras przewodów oraz ich inwentaryzacja powykonawcza (obsługa geodezyjna inwestycji), 
• Wykonanie wykopów kontrolnych, 
• Wykonanie wykopów wąsko przestrzennych umocnionych, 
• Odwodnienie wykopów na czas montażu przewodów w przypadku wystąpienia wysokiego poziomu wód 

gruntowych (względnie opadowych), 
• Wywóz nadmiaru ziemi, 
• Wymiany gruntu, 
• Oznakowanie i utrzymanie oznakowania stref niebezpiecznych w czasie trwania robót 
• Wykonanie podłoża, 
• Wykonanie kanalizacji z rur kanalizacyjnych, spełniające wymagania PN-EN 1401-1:2009, 
• Wykonanie przyłącza do budynku z rur wodociągowych, 
• Wykonanie podejść dla zestawów wodomierzowych w budynku, 
• Montaż studni kanalizacji sanitarnej i deszczowej, 
• Montaż deszczowych wpustów ulicznych, 
• Zasypanie wykopów wraz z zagęszczenie 
• Odtworzenie nawierzchni po robotach. 

 
1.4 Określenia podstawowe  

 

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z określeniami występującymi w 
obowiązujących Polskich Normach i ST „Wymagania ogólne”. 

- Sieć wodoci ągowa  –układ połączonych przewodów wraz z uzbrojeniem, przesyłających  
i rozprowadzających wodę, spełniającą wymagania jakościowe  określone w przepisach odrębnych dotyczących 
warunków , jakim powinna odpowiadać woda do spożycia przez ludzi. 

- Przył ącze wodoci ągowe – odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzna instalacją 
wodociągową w nieruchomości odbiorcy wody wraz z zaworem za wodomierzem. 
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- Instalacja wodoci ągowa – układ połączonych przewodów, armatury i urządzeń, służących do zaopatrywania 
budynku w zimną i ciepłą wodę, spełniającą wymagania jakościowe określone w przepisach odrębnych 
dotyczących warunków , jakim powinna odpowiadać woda do spożycia przez ludzi. 

- Uzbrojenie przewodów wodoci ągowych – armatura i przyrządy pomiarowe zapewniające prawidłowe 
działanie i eksploatację sieci wodociągowej. 
 

- Armatura sieci wodoci ągowych – w zależności od przeznaczenia: 
armatura zaporowa – zasuwy, przepustnice, zawory, 
armatura regulująca – zawory regulacyjne i redukcyjne, 
armatura czerpalna – zdroje uliczne, zawory czerpalne. 
 

− Przewód wodoci ągowy magistralny; magistrala wodoci ągowa - przewód wodociągowy doprowadzający 
wodę od stacji do przewodów rozdzielczych, 

− Przewód wodoci ągowy rozdzielczy  - przewód wodociągowy doprowadzający wodę od przewodu 
magistralnego do odgałęzień domowych i innych punktów czerpalnych, 

- Kanalizacja deszczowa  – sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do   odprowadzania wód opadowych  
- Kanalizacja sanitarna  – sieć kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania ścieków sanitarnych 
- Kanał  budowa liniowa stanowiąca podziemny szczelny element o zamkniętym przekroju poprzecznym służącym 

do grawitacyjnego odprowadzania ścieków – wg PN –S-02204 
- Kanał deszczowy - kanał przeznaczony do odprowadzania wód opadowych  
- Kanał  sanitarny  - kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków sanitarnych 
- Kanał ogólnospławny  - kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków opadowych i sanitarnych 
- Przykanalik  - kanał przeznaczony do połączenia wpustu deszczowego z siecią kanalizacji deszczowej  
- Kanał zbiorczy  - kanał przeznaczony do zbierania ścieków, z co najmniej dwóch kanałów bocznych 
- Kolektor główny  - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów oraz z kanałów zbiorczych  

i odprowadzania ich do odbiornika  
- Kanał nieprzełazowy  - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej mniejszej niż 1,0 m 
- Studzienka kanalizacyjna  - studzienka rewizyjna na kanale nieprzełazowym przeznaczona do kontroli i 

prawidłowej eksploatacji kanałów 
- Studzienka przelotowa  – studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału  

w planie na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych  
- Studzienka poł ączeniowa  – studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia  
- co najmniej dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy 
- Studzienka kaskadowa  – studzienka kanalizacyjna z połączeniem wykonanym w formie pionowego przewodu 

(kaskady) którego wylot znajduje się przy dnie studzienki lub tuż nad nim , stosowana na przewodach 
kanalizacyjnych położonych na wyższym poziomie  
 

- Elementy studzienek i komór 
- 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 lub komory, a rzędną spocznika. 

- Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony do zejścia obsługi do 
komory roboczej. 

- Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorę roboczą. 
- Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komór 

kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 
- Kineta – koryto przepływowe w dnie studzienki kanalizacyjnej. 
- Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a ścianą komory roboczej. 
- Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 

i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 

1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót  
 
Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość wykonania robót i ich zgodność z Dokumentacja Projektową, 
Specyfikacją Techniczną i poleceniami Kierownika Projektu. Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla 
których normy PN i BN przewidują posiadanie zaświadczenia, o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez 
producenta w taki dokument.  
 

2. Materiały: 
 
Zgodnie § 8 ust. 3 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej 
do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2007 nr 61 poz. 417), rury, kształtki, armatura i każdy inny zastosowany materiał 
użyty w instalacjach i urządzeniach służących do uzdatniania i przesyłania wody winne uzyskać zgodę Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolnie wydaną na podstawie atestu higienicznego Państwowego Zakładu 
Higieny.  
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Materiałami stosowanymi do wykonania robót według zasad niniejszej SP są: 

Przyłącza do poszczegolnych budynkow wykonać z rur PE100 SDR 11 o średnicy O40x3,7mm, łączonych poprzez mufy 
elektrooporowe. Włączenie do wodociągu, w drodze osiedlowej, wykonać za pomocą trojnikow redukcyjnych. Za 
trojnikami należy zbudować zasuwy kołnierzowe DN32 z obudową teleskopową i skrzynką uliczną. Każde mieszkanie 
będzie wyposażone w indywidualny układ do pomiaru zużycia wody. 
Dla poszczegolnych mieszkań zaprojektowano zestawy wodomierzowe składające się z wodomierza 
wielostrumieniowego klasy C DN15 Q=2,5 m3/h przygotowany do zabudowy systemu odczytu radiowego użytkowanego 
przez Katowickie Wodociągi. Przed wodomierzem należy umieścić kurek kulowy odcinający gwintowany DN20. Za 
wodomierzem umieścić kurek kulowy odcinający gwintowany ze spustem DN20. 
 W celu zabezpieczenia instalacji przed wtórnym zanieczyszczeniem za kurkiem odcinającym za wodomierzem 
umieścić należy zawór antyskażeniowy typu EA DN20. Wodomierze będą zlokalizowane w pomieszczeniu technicznym 
na parterze. 
Przyłącze do budynku wykonać jednym przewodem bez kształtek i elementow zgrzewanych. 
Przejście przyłącza przez ścianę lub posadzkę wykonać za pomocą przejścia szczelnego systemowego Integra. 
 
Przył ącze kanalizacji sanitarnej 

Ścieki z budynkow odprowadzane będą przykanalikami wykonanymi z rur kanalizacyjnych zewnętrznych o 
średnicy O160x4,7 mm PVC-U Klasa S SDR 34 z wydłużonym kielichem o ściankach litych zgodnych z normą PN-EN 
1401-1:1999 do projektowanych przyłączy kanalizacji sanitarnej. 
 
Kruszywo 

Piasek i tłuczeń przewożone będą samochodami samowyładowczymi i składowany na terenie budowy  
w miejscu wyznaczonym przez Wykonawcę. 

Beton 
Beton hydrotechniczny B-35 powinien odpowiadać wymaganiom BN-62/6738-03. 

 
Na zmianie kierunku kanału oraz w punktach połączeniowych zabudować studnie : 
- z tworzywa sztucznego O425 mm składające się z kinety PP oraz rury trzonowej karbowanej PVC O425 mm. Studnie 
zwieńczyć pokrywą żeliwną klasy A15 posadowioną na stożku betonowym. 
- z kręgów betonowych O1200 mm wykonanych z betonu wibroprasowanego C35/45 łączonych na uszczelkę z kinetą 
prefabrykowaną. Przejścia kanałów przez ściany studni wykonać za pomocą przejść szczelnych systemowych dla rur 
PVC. Zwieńczenie studni płytą pokrywową i włazem kanałowym klasy B125. 
Posadowienie studni na płycie żelbetowej o grubości 15 cm. 
 
Kanalizacja deszczowa 

− Ciąg 1 - część południowa budynku nr 1 włączona do przyłącza wykonanego z rur kanalizacyjnych o średnicy 
Ø200x5,9 mm PVC-U Klasa S SDR 34 z wydłużonym kielichem o ściankach litych zgodnych z normą PN-EN 
1401-1:1999. Włączenie do istniejącej kanalizacji deszczowej Ø500 w ul. Górniczego Stanu poprzez 
istniejącą studnie k-551. 

− Ciąg 2 - część południowa budynku nr 2 i nr 3 włączona do wspólnego przyłącza wykonanego z rur 
kanalizacyjnych o średnicy Ø200x5,9 mm PVC-U Klasa S SDR 34 z wydłużonym kielichem o ściankach litych 
zgodnych z normą PN-EN 1401-1:1999. Włączenie do istniejącej kanalizacji deszczowej Ø600 w ul. 
Górniczego Stanu poprzez istniejącą studnie k-552. 

− Ciąg 3 - część wschodnia budynku nr 4 włączona do przyłącza wykonanego z rur kanalizacyjnych o średnicy 
Ø200x5,9 mm PVC-U Klasa S SDR 34 z wydłużonym kielichem o ściankach litych zgodnych z normą PN-EN 
1401-1:1999. Włączenie do istniejącej kanalizacji deszczowej Ø315 w ul. Pod Kasztanami poprzez istniejącą 
studnie k-604. 

− Ciąg 4 - część północna budynku nr 1, 2, 3, część zachodnia budynku nr 4 oraz droga osiedlowa wraz z 
parkingiem oraz budynkami gospodarczymi włączone do wspólnego przyłącza wykonanego z rur 
kanalizacyjnych o średnicy Ø250x7,3 mm PVC-U Klasa S SDR 34 z wydłużonym kielichem o ściankach litych 
zgodnych z normą PN-EN 1401-1:1999. Włączenie do istniejącej kanalizacji deszczowej Ø315 w ul. Pod 
kasztanami poprzez istniejącą studnie k-598 

Na zmianie kierunku kanału oraz w punktach połączeniowych zabudować studnie: 

− z tworzywa sztucznego Ø425 mm składające się z kinety PP oraz rury trzonowej karbowanej PVC Ø425 mm. 
Studnie zwieńczyć pokrywą żeliwną klasy A15 posadowioną na stożku betonowym. 

− z kręgów betonowych Ø1200 mm wykonanych z betonu wibroprasowanego C35/45 łączonych na uszczelkę z 
kinetą prefabrykowaną. Przejścia kanałów przez ściany studni wykonać za pomocą przejść szczelnych 
systemowych dla rur PVC. Zwieńczenie studni płytą pokrywową i włazem kanałowym klasy B125.  
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Posadowienie studni na płycie żelbetowej o grubości 15 cm. 
 
Wpusty drogowe wykonać jako osadnikowe, bezsyfonowe z kształtek betonowych do wpustów ulicznych o średnicy 
zewnętrznej Ø500. Wysokość osadnika 1000 mm. Wpusty zaopatrzyć w kraty o prześwicie 25 mm i wymiarach 0,6 x 0,4 
m. Przejście przez ścianę wpustu wykonać za pomocą przejścia szczelnego (tulei ochronnej). Włączenia wpustów 
drogowych wykonać z rur PVC-U SDR34 SN8 o ściankach litych z wydłużonym kielichem o średnicy Ø200 mm. 
Włączenia rur spustowych z dachów obiektów wykonać z  rur PVC-U SDR34 SN8 o ściankach litych z wydłużonym 
kielichem o średnicy Ø160 mm. Na połączeniu kanalizacji z rurą spustową zabudować osadnik. 
Zewnętrzne powierzchnie elementów betonowych należy przed zamontowaniem, zabezpieczyć przeciwwilgociowo 
środkami bitumicznymi, posiadającymi atest i wykazującymi odporność dla środowiska gruntowego o średnim stopniu 
agresywności. Zabezpieczenie antykorozyjne wykonać zgodnie z normami PN-82/B-01800 i PN-82/B-01801. 
 
Uwaga: Wszystkie nazwy własne produktów i materiałó w przywołane w specyfikacji słu żą okre śleniu 
pożądanego standardu wykonania i okre ślenia wła ściwo ści i wymogów technicznych zało żonych w 
dokumentacji technicznej dla danych rozwi ązań. 
 
3.  Składowanie materiałów 

Rury kanałowe  - 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. Oryginalnie zapakowane wiązki 
rur można składować po trzy, jedna na drugiej do wysokości maksymalnej 3 m, przy czym ramki wiązek winny 
spoczywać na sobie, luźne rury lub niepełne wiązki można składować w stosach na równym podłożu, na 
podkładkach drewnianych o szerokości  
min. 10 cm, grubości min. 2,5 cm i rozstawie, co 1-2 m. 
 
Stosy powinny być z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstępach co 1-2 m. 
Wysokość układania rur w stosy nie powinna przekraczać 7 warstw rur i 1,5 m wysokości. 
Stos należy zabezpieczyć przed przypadkowym ześlizgnięciem się rury poprzez ograniczenie jego szerokości przy 
pomocy pionowych wsporników drewnianych zamocowanych w odstępach 1÷2 m.  
Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób 
zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. 
Rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim działaniem promieniowania 
słonecznego i temperaturą przekraczającą 40o C. 
 
Przy długotrwałym składowaniu (kilka miesięcy lub dłużej) rury powinny być chronione przed działaniem światła 
słonecznego przez przykrycie składu plandekami brezentowymi lub innym materiałem (np. folią nieprzeźroczystą z 
PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Należy zapewnić cyrkulację powietrza pod powłoką ochronną, aby rury nie 
nagrzewały się i nie ulegały deformacji. 
 
Studzienki z tworzyw sztucznych 
Składować należy w miejscach wyznaczonych tak, aby wszystkie elementy studzienek nie były narażone na 
uszkodzenia. Mogą być przechowywane na wolnym powietrzu, lecz w temperaturze poniżej 400C. Studzienki należy 
chronić przed kontaktem z olejami i smarami. 
 
Studzienki prefabrykowane 
Elementy prefabrykowane należy składować na placu składowym o wyrównanej i odwodnionej powierzchni. 
Prefabrykaty drobnowymiarowe mogą być układane w stosach o wysokości do 1,80 m. Stosy powinny być 
zabezpieczone przed przewróceniem. Wykonawca jest zobowiązany układać elementy studni według 
poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do 
poszczególnych elementów. 

 
Włazy kanałowe i stopnie 
Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji działających korodująco. Włazy powinny być 
posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i odwodniona. 

 
Kruszywo 
Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 

 
Kruszywo na podsypk ę - kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym 
podłożu w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami  
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i frakcjami kruszyw. 
 
4. Sprzęt  
 
4.1 Wymagania ogólne 

 
Sprzęt wykorzystany do wykonania sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej musi odpowiadać 
wymaganiom określonym w obowiązujących w Polsce przepisach np. o ruchu drogowym, dozorze technicznym i 
innych związanych, jak również spełniać wymagania technologiczne wykonania  
i montażu elementów. 

 
 
4.2 Sprzęt do wykonania robót  

 
W zależności od potrzeb Wykonawca przystępując do wykonania robót powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 

- sprzętu do zagęszczania gruntu-ubijaki mechaniczne spalinowe o masie 200 kg 
- samochód dostawczy do 0,9 t 
- samochód dostawczy do 5 t 
- samochód samowyładowczy do 5 t 
- samochód skrzyniowy 5-10t 
- przyczepę dłużycową do 10 t 
- zagęszczarki wibracyjne spalinowe 100m3/h 
- żuraw budowlany samochodowy o nośności 4t 
- samochód beczkowóz 4t (do próby szczelności) 

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii 
i warunków wykonawczych robót oraz zaakceptowane przez Inżyniera.  
 
5.  Transport 

 
5.1 Wymagania ogólne 

 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST. „Wymagania ogólne „ pkt. 4. 
Środki transportowe muszą spełniać wymagania wynikające z obowiązujących w Polsce przepisów, jak również 
bezpieczeństwo użytkowników dróg oraz pracowników na terenie budowy. Ponadto muszą zapewnić warunki 
transportu materiałów, gwarantując zachowanie ich wymaganej jakości. 
 

5.2 Transport rur   
 
Transport rur z PE i PVC względu na właściwości winien być prowadzony w sposób uniemożliwiający uszkodzenie 
materiału. Może być prowadzony dowolnymi środkami transportu, jednak ze względu na specyfikację towaru 
najczęściej odbywa się transportem samochodowym (samochody skrzyniowe  
o odpowiedniej długości).  
Przewóz rur i prace przeładunkowe powinny się odbywać przy temperaturach powietrza w przedziale od +5 do 
+30°C, podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać i przeciągać po podłożu, transport rur 
niepakietowanych; w samochodzie rury powinny być układane na równym podłożu, na podkładach drewnianych o 
szerokości, co najmniej 10 cm i grubości, co najmniej 2,5 cm; ułożonych prostopadle do osi rury i zabezpieczone 
przed zarysowaniem przez przełożenie tektury falistej i desek pod łańcuchy spinające boczne ściany skrzyń 
samochodowych. 

5.3 Transport włazów kanałowych 

Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed 
przemieszczaniem i uszkodzeniem. Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem, natomiast typu lekkiego 
należy układać na paletach po 10 szt. i łączyć taśmą stalową. 

5.4 Transport mieszanki betonowej 

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie spowodują segregacji 
składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia temperatury przekraczającej granicę 
określoną w wymaganiach technologicznych. 
 

5.5 Transport kruszyw 
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 
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5.6 Transport cementu i jego przechowywanie 
Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08. 
 

5.7 Wymagania dotycz ące przewozu studzienek kanalizacyjnych 
Studzienki podczas transportu muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem. Powinny być ułożone ściśle obok 
siebie i zabezpieczone przed przesuwaniem się (wyłącznie materiałami niemetalowymi – najlepiej taśmami 
parcianymi). 
Powierzchnie pojazdów przewożących studzienki muszą być równe i pozbawione ostrych lub wystających krawędzi. 

 
6. Wykonanie robót 
 
6.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST. „Wymagania ogólne” pkt.6. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji zarys metodologii robót, uwzględniający wszystkie warunki, w 
jakich będą wykonywane sieci i montaż urządzeń. 
Wykonanie robót jak określono w specyfikacji, bądź inne o ile zatwierdzone zostanie przez Inżyniera. 
 

6.2. 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 
 

6.3. 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 rozparcie oraz montaż i posadowienie kanalizacji wg 
dokumentacji projektowej. 

6.4 Przygotowanie podło ża 

 
W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podłożem jest grunt naturalny o 
nienaruszonej strukturze dna wykopu. W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy 
wykonać z warstwy tłucznia lub żwiru z piaskiem o grubości od 15 do 20 cm łącznie z ułożonymi sączkami 
odwadniającymi. Dla przewodów o średnicy powyżej 0,50 m, na warstwie odwadniającej należy wykonać fundament 
betonowy, zgodnie z dokumentacją projektową lub SST.  
W gruntach skalistych gliniastych lub stanowiących zbite iły należy wykonać podłoże z pospółki, żwiru lub tłucznia o 
grubości od 15 do 20 cm.  
 

6.5 Przewody  
 
Monta ż rur z PVC 
Po wykonaniu wykopu i podłoża można przystąpić do wykonania montażowych robót kanalizacyjnych. Do budowy 
kanałów w wykopie otwartym można przystąpić po dokonaniu częściowego odbioru technicznego wykopu i podłoża 
na odcinku, co najmniej 30 m. W celu zachowania prawidłowego postępu robót montażowych należy przestrzegać 
zasad budowy kanału od najniższego punktu kanału w kierunku przeciwnym do spadku. Spadki i głębokości 
kolektora powinny być zgodne z dokumentacja projektowa. 
Przewody należy układać zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735 oraz PN-EN 1610:2002. 
Rury z PVC należy układać przy temperaturze powietrza od 0 do +30°C. 
Przy układaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, na uprzednio przygotowanym podłożu, należy: 
- wstępnie rozmieścić rury na dnie wykopu, 
- wykonać złącza, przy czym rura kielichowa, (do której jest wciskany bosy koniec następnej rury) winna być 
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uprzednio obsypana warstwą ochronna 20 cm ponad wierchy rury z wyłączeniem odcinków połączenia rur. 
Rury do budowy przewodów przed opuszczeniem do wykopu, należy oczyścić od wewnątrz i zewnątrz z ziemi oraz 
sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu i składowania. Rury do wykopu należy opuścić ręcznie, za 
pomocą jednej lub dwóch lin. Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu. Rury należy układach zawsze w 
kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. Rury z PVC-U należy łączyć za pomocą kielichowych połączeń 
wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierścieniem gumowym. W celu prawidłowego montażu 
przewodu należy właściwie przygotować rury  
z PVC, wykonując odpowiednio wszystkie czynności przygotowawcze, takie jak: 

− przycinanie rur, 
− ukosowanie bosych końców rur i ich oznaczenie. 

Przed wykonaniem połączenia kielichowego wciskowego należy zukosować bose końce rur pod katem 15°.Złączą 
kielichowe wciskane należy wykonać wkładając do wgłębienia kielicha rury specjalnie wyprofilowaną pierścieniową 
uszczelka gumową, a następnie wciskając bosy zukosowany koniec rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu 
go smarem silikonowym. Do wciskania bosego końca rury przy średnicach powyżej 90 mm używać należy 
wciskarek. 
Potwierdzenie prawidłowego wykonania połączenia powinno być osiągniecie przez czoło kielicha granicy wcisku 
oraz współosiowość łączonych elementów. 
Po zakończeniu prac montażowych w danym dniu należy otwarty koniec ułożonego przewodu zabezpieczyć przed 
ewentualnym zamuleniem wodą gruntową lub opadową przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowaną pokrywą. 
 
Monta ż rur z PE   
Rury z PE należy układać na odpowiednio przygotowanym podłożu, ze spadkiem określonym w projekcie. Montaż 
rur zgodnie z instrukcją producenta.  
Przy zgrzewaniu rur PE należy spełnić następujące wymagania: 

- rury muszą mieć tę samą średnicę i grubość ścianki 
- rury muszą być ułożone współosiowo 
- końcówki rur dokładnie wyrównane przed zgrzewaniem  

  
Układane rury powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem średnim lub grubym i dokładnie podbite  w 
pachach, aby rura nie zmieniła położenia przy montażu następnych rur. Zagęszczenie wykonać warstwami  z 
zachowaniem ostrożności, aby zminimalizować ugięcie wstępne i nie uszkodzić rur. 
 

6.6 Studnie kanalizacyjne 
Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych należy przestrzegać następujących zasad: 
− studzienki przelotowe powinny być lokalizowane na odcinkach prostych kanałów w odpowiednich odległościach 
(max. 50 m przy średnicach kanału do 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanału, 
− studzienki połączeniowe powinny być lokalizowane na połączeniu jednego lub dwóch kanałów bocznych, 
− wszystkie kanały w studzienkach należy łączyć oś w oś, 
− studzienki należy wykonywać na uprzednio wzmocnionym (warstwą tłucznia lub żwiru) dnie wykopu                       
i przygotowanym fundamencie betonowym, 
− studzienki wykonywać należy w wykopie umocnionym, 
− w przypadku, gdy różnica rzędnych dna kanałów w studzience przekracza 0,50 m należy stosować studzienki 
spadowe-kaskadowe, 
Sposób wykonania studzienek (przelotowych, połączeniowych i kaskadowych) przedstawiony jest  
w Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8), a ponadto w „Katalogu powtarzalnych 
elementów drogowych” opracowanym przez „Transprojekt” Warszawa. 
Studzienki rewizyjne składają się z następujących części: 
− komory roboczej, 
− komina włazowego, 
− dna studzienki, 
− włazu kanałowego, 
− stopni złazowych. 
Komora robocza powinna mieć wysokość minimum 2,0 m. W przypadku studzienek płytkich (kiedy głębokość 
ułożenia kanału oraz warunki ukształtowania terenu nie pozwalają zapewnić ww. wysokości) dopuszcza się 
wysokość komory roboczej mniejszą niż 2,0 m. 
Przejścia rur kanalizacyjnych przez ściany komory należy wykonać przy użyciu uszczelnianych kształtek 
przejściowych systemu producenta rur zgodnie z dokumentacją projektową. 
Komin włazowy powinien być wykonany w studzienkach o głębokości przekraczającej 3,0 m z kręgów betonowych 
lub żelbetowych o średnicy 0,80 m. Posadowienie komina należy wykonać na płycie żelbetowej przejściowej w takim 
miejscu, aby pokrywa włazu znajdowała się nad spocznikiem  
o największej powierzchni. 
Studzienki płytkie mogą być wykonane bez kominów włazowych, wówczas bezpośrednio na komorze roboczej 
należy umieścić płytę pokrywową, a na niej skrzynkę włazową wg PN-EN 124-2:2015-07. 
Studzienki usytuowane w pasach drogowych (lub innych miejscach narażonych na obciążenia dynamiczne) powinny 
mieć właz typu ciężkiego wg PN-EN 124-2:2015-07. 
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Poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy, natomiast w trawnikach i zieleńcach górna 
krawędź włazu powinna znajdować się na wysokości min. 8 cm ponad poziomem terenu. 
W ścianie komory roboczej oraz komina włazowego należy zamontować mijankowo stopnie złazowe  
w dwóch rzędach, w odległościach pionowych 0,30 m i w odległości poziomej osi stopni 0,30 m.  
 

6.7 Izolacje  
Rury kamionkowe i z tworzyw sztucznych nie wymagają żadnych izolacji.  
Studzienki zabezpiecza się przez posmarowanie z zewnątrz izolacją bitumiczną. Dopuszcza się stosowanie innego 
środka izolacyjnego uzgodnionego z Inżynierem Kontraktu. W środowisku słabo agresywnym, niezależnie od 
czynnika agresji, studzienki należy zabezpieczyć przez zagruntowanie izolacją asfaltową oraz trzykrotne 
posmarowanie lepikiem asfaltowym na zimno.  
 

6.8 Zasypanie wykopów i ich zag ęszczenie 
Zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić warstwami grubości 20 cm. Materiał zasypkowy powinien być 
równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu. Wskaźnik zagęszczenia powinien być zgodny z 
określonym w dokumentacji projektowej i ST. 
Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z Inżynierem Kontraktu. 

 
6.9 Próby szczelno ści: 

 
Próba szczelno ści kolektora grawitacyjnego. 
Badanie szczelności przewodów kanalizacyjnych i studzienek należy wykonać zgodnie z PN-EN 1610:2002 - 
zastępuje normę PN- B- 10735. Przewody kanalizacyjne winny być poddane badaniom  
w zakresie szczelności na eksfiltrację ścieków do gruntu i infiltrację wód gruntowych do kanału. 
Wstępna próba może być przeprowadzona przed wykonaniem obsypki. W celu ostatecznego potwierdzenia 
szczelności powinna być przeprowadzona próba szczelności całego przewodu po wykonaniu obsypki i usunięciu 
oszalowania. 
 
Próba szczelno ści i dezynfekcja wodoci ągu. 

Ciśnienie próbne powinno wynosić 1,0 MPa. Po zakończeniu próby przewód przepłukać następnie zdezynfekować 
roztworem chloraminy (23-30mg/l) przez 24 godziny i ponownie przepłukać. 

7.  Kontrola jako ści robót. 
 
7.1  Kontrola jako ści wykonania wykopów . 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami  
w niniejszej specyfikacji oraz dokumentacji projektowej. 
 

7.2  Kontrola zawi ązana z wykonaniem   
Kontrola powinna być przeprowadzona zgodnie z norma PN-EN 1610:2002. 
Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: 
− zgodność z dokumentacja projektowa, 
− wykopy otwarte –metody wykonania, zachowanie warunków bezpieczeństwa pracy, 
−  podłoże naturalne, 
− materiały, 
− szczelność przewodu i studni na eksfiltracje i infiltracje. 
− 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 studzienek i pokryw włazowych, 
 

7.3  Dopuszczalne tolerancje 
odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż  0,1 m., 

− odchylenie grubość warstw podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm, 
− odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm, 
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− odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora od  osi przewodu 
ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ± 5 mm, 

− odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno 
− przekraczać – 5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% 
− projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku), 
− rzędne pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do ± 5 mm. 
 

7.4 Zasady post ępowania z wadami wykonanych robót 
Wszystkie materiały niespełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną odrzucone. 
Jeśli materiały niespełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane to na polecenie Inżyniera 
Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt.    
 

8. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest: 
m- dla wykonywania kanalizacji grawitacyjnej i ciśnieniowej, długość rur, rur osłonowych i odwodnienia liniowego (na 
podstawie dokumentacji projektowej i pomiarów w terenie) 
szt – studzienki kanalizacyjne rewizyjne, ściekowe uliczne, kształtki PVC (na podstawie dokumentacji projektowej i 
pomiarów w terenie) 
kpl- dla urządzeń do oczyszczania ścieków i przepompowni 
 

9. Odbiór robót, płatno ści 
 
9.1 Odbiór cz ęściowy. 

Przy odbiorze częściowym powinny być przedstawione następujące dokumenty: 
- dokumentacja projektowana ze zmianami i uzupełnieniami, 
- dziennik budowy, 
- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów. 

Długość odcinka podlegającego odbiorom częściowym nie powinna być mniejsza niż odległość miedzy studniami lub 
– w przypadku kolektora tłocznego – po ułożeniu 200 m. przewodu i przeprowadzeniu próby szczelności. Wyniki 
przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do dziennika budowy. 
 
Zakres 
Odbiór robót ulegających zakryciu obejmuje sprawdzenie: 
- sposobu wykonania robót, 
- podsypki, obsypki oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu, 
- zagęszczenia gruntu nasypowego, 
- jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z atestami, aprobatami i normami, 
- ułożenia przewodu, 
- długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączeń rur i studni, 
- szczelności przewodów i studni na infiltracje, 
- materiałów użytych do zasypu i stanu i ubicia. 

 
9.2 Odbiór techniczny ko ńcowy 

Przy odbiorze końcowym powinny być przedstawione następujące dokumenty: 
- dokumenty jak przy odbiorze częściowym, 
- protokoły wszystkich odbiorów częściowych, 
- protokół badań szczelności całego przewodu, 
- świadectwa jakości wydane przez dostawców, 
- inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych, wykonana 
- przez uprawniona jednostkę geodezyjna, 
 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
- zgodność wykonania robót z dokumentacja wraz z ewentualnymi zmianami wpisanymi do dziennika budowy, 
- realizacje postanowień dotyczących usunięcia usterek, 
- aktualność dokumentacji projektowanej-czy wprowadzono zmiany i uzupełnienia. 
 

10 Przepisy zwi ązane 
 
Normy. 
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne, wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
PN-EN 124-2:2015-07 - Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i 
kołowego -- Część 2: Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych wykonane z żeliwa) 
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PN-EN1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
PN-EN 476:2012 - wersja polska 
(Tytuł: Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji deszczowej  
i sanitarnej) 
PN-B-02481:1998 - Geotechnika -- Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar) 
PN-EN 1997-1:2008 - Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Część 1: Zasady ogólne) 
PN-B-06050:1999 - Geotechnika -- Roboty ziemne -- Wymagania ogólne) 
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte. 
PN-EN 1610:2002 - Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych) 
 
PN-EN 124-2:2015-07 - Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i 
kołowego -- Część 2: Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych wykonane z żeliwa) 
PN-EN 13101:2005 - Stopnie do studzienek włazowych -- Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodności) 
PN-EN 1329-1:2014-03 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i 
ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budynków -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) 
(PVC-U) -- Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu) 
PN-EN 13043:2004 - Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, 
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu) 
BN-77/8931-12 Oznaczenia wskażnika zagęszczenia gruntu. 
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZEWN ĘTRZNE 
 
Kody CPV: 
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 
45316100-6 Instalowanie zewnętrznego sprzętu oświetleniowego 
      

1. WSTĘP 
2. MATERIAŁY 
3. SPRZĘT 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
8. ODBIÓR ROBÓT 
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót przy 
wykonywaniu instalacji oświetlenia zewnętrznego oraz zasilania budynków osiedla mieszkaniowego "Giszowiec -
Kasztany” II etap, przy ul. Górniczego Stanu w Katowicach. 
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą określeniu pożądanego standardu 
wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla danych 
rozwiązań. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  
i realizacji robót. 

1.3. Zakres robót obj ętych ST 

Roboty przy wykonaniu oświetlenia terenu oraz zasilania budynków obejmują: 
• wykonanie projektu wykonawczego instalacji, 
• geodezyjne wytyczenie tras kablowych,  
• wytyczenie usytuowania zestawów pomiarowo-rozliczeniowych ZP, 
• roboty ziemne, 
• ułożenie rur, 
• ułożenie kabli, 
• montaż zestawów ZP, 
• montaż osprzętu i podłączenie kabli,  
• próby montażowe, 
• zasypanie rowów, 
• odtworzenie nawierzchni, 

a w przypadku oświetlenia terenu również: 
• wytyczenie usytuowania słupów oświetleniowych, 
• ustawienie fundamentów, 
• montaż słupów  i opraw oświetleniowych. 

1.4. Określenia podstawowe 

Słup o świetleniowy  - konstrukcja wsporcza osadzona bezpośrednio w gruncie, służąca do zamocowania oprawy 
oświetleniowej na wysokości nie większej niż 14 m. 
Oprawa o świetleniowa  - urządzenie służące do rozdziału, filtracji i przekształcania strumienia świetlnego wysyłanego 
przez źródło światła, zawierające wszystkie niezbędne detale do przymocowania i połączenia                        z instalacją 
elektryczną. 
Kabel  - przewód wielożyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu elektrycznego, mogący pracować pod i 
nad ziemią. 
Przewód kabelkowy  – przewód wielożyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu elektrycznego pracujący 
w słupie i w wysięgniku. 
Linia kablowa  – kabel wielożyłowy w układzie wielofazowym albo kilka kabli jedno- lub wielożyłowych połączonych 
równolegle, łącznie z osprzętem, ułożone na wspólnej trasie i łączące zaciski tych samych dwóch urządzeń 
elektrycznych jedno- lub wielofazowych. 
Trasa kablowa  – pas terenu, na którym ułożone są jedna lub więcej linii kablowych. 
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Fundament  - konstrukcja żelbetowa zagłębiona w ziemi, służąca do utrzymania słupa oświetleniowego w pozycji pracy. 
Dodatkowa ochrona przeciwpora żeniowa  - ochrona części przewodzących dostępnych w wypadku pojawienia się na 
nich napięcia w warunkach zakłóceniowych. 
Długo ść trasowa linii kablowej lub jej odcinka  - długość przebiegu trasy linii bez uwzględnienia falowania  
i zapasów kabla. 
Długo ść elektryczna  - rzeczywista długość zmontowanego kabla z uwzględnieniem falowania i zapasów kabla. 
Falowanie kabla  - sposób układania kabla, przy którym długość kabla układanego jest większa od długości trasy, na 
której układa się kabel. 
Pozostałe okre ślenia podstawowe  są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami 
podanymi w ST  „Wymagania ogólne”. 
Złącze kablowe ZK 
Złącze pomiarowo-rozliczeniowe ZP  

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakości ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 
„Wymagania ogólne”  

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST „Wymagania ogólne”. Materiały do wykonania oświetlenia 
terenu i zasilania nabywane są przez Wykonawcę u wytwórców. Każdy materiał musi mieć atest wytwórcy stwierdzający 
zgodność jego wykonania z odpowiednimi normami. 

2.2. Materiały stosowane przy układaniu kabli 

2.2.1. Piasek 

Powinien być co najmniej gatunku „3”, odpowiadającego wymaganiom ogólnym, przekroje układanych przewodów mogą 
wynosić od 1 do 240 mm².  

2.2.2. Folia 

Służy do osłony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna być folią kalandrowaną z uplastycznionego PCW 
o grubości od 0,4 do 0,6 mm, gatunku I, odpowiadającą wymaganiom normy BN-68/6353-03. 

2.3. Elementy gotowe 

2.2.1. Fundamenty prefabrykowane 

Pod słupy oświetleniowe zaleca się stosowanie fundamentów prefabrykowanych według ustaleń dokumentacji 
projektowej. Ogólne wymagania dotyczące fundamentów konstrukcji określone są w PN-80/B-03322. Po wykonaniu 
wykopu, a przed zamontowaniem fundamentu słupa, należy ułożyć na dnie wykopu warstwę betonu klasy B-100 o 
grubości 10 cm i wymiarach w poziomie większych o 10 cm od wymiaru danego fundamentu. 
W zależności od konkretnych warunków lokalizacyjnych i rodzaju wód gruntowych, należy wykonać zabezpieczenie 
antykorozyjne według dokumentacji projektowej, zgodnie z „Instrukcją zabezpieczeń przed korozją konstrukcji 
betonowych”  
Składowanie prefabrykatów powinno odbywać się na wyrównanym, utwardzonym i odwodnionym podłożu, na 
przekładkach z drewna sosnowego. 

2.2.2. Rury ochronne 

Rury ochronne powinny być dostatecznie wytrzymałe na działające na nie obciążenia. Wnętrza ścianek powinny być 
gładkie lub powleczone warstwą wygładzającą ich powierzchnie dla ułatwienia przesuwania się kabli. 
Zaleca się stosowanie jako rury ochronne rur AROT lub równoważne, z polichlorku winylu (PCV). Rury powinny 
odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1329-1:2014-03. 
Rury ochronne należy przechowywać na utwardzonym placu, w nienasłonecznionych miejscach zabezpieczonych przed 
ich uszkodzeniem. 

2.2.3. Kable 

Zaleca się stosowanie kabli o napięciu znamionowym 0,6/1 kV, cztero- lub pięciożyłowych o żyłach miedzianych w 
izolacji polwinitowej. Przekrój żył powinien być dobrany w zależności od dopuszczalnego spadku napięcia, 
dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prądy robocze i zwarciowe oraz skuteczności ochrony 
przeciwporażeniowej w przypadku zerowania ochronnego. 
Bębny z kablami należy przechowywać w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed opadami 
atmosferycznymi i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. 

2.2.4. Źródła światła i oprawy 

Jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to należy dla oświetlenia terenu stosować źródła światła i 
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oprawy spełniające wymagania PN-EN 60598-1:2011. 
Ze względów eksploatacyjnych stosować należy oprawy o konstrukcji zamkniętej, stopniu zabezpieczenia przed 
wpływami zewnętrznymi komory lampowej min. IP 54 i klasą ochronności I, II lub III. 
Elementy oprawy, takie jak układ optyczny i korpus, powinny być wykonane z materiałów nierdzewnych. 
Oprawy powinny być przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie niższej niż -5oC i wilgotności względnej 
powietrza nieprzekraczającej 80% i w opakowaniach.  

2.2.5. Przewód kabelkowy 

Przewód używany do zasilania opraw oświetleniowych, składa się z żyły, izolacji żyły i powłoki ochronnej. Żyły powinny 
być wykonane z miedzi o przekroju 1,5 mm2, izolacja przewodu oraz powłoki ochronne powinny być z tworzywa 
sztucznego. Należy stosować przewód YDY 3x1,5 mm2 na napięcie znamionowe 750 V. Miejsce składowania 
przewodów powinno być suche oraz chronione przed opadami atmosferycznymi i promieniami słonecznymi. Należy 
uniknąć przechowywania przewodów o izolacji z tworzyw sztucznych w temperaturze niższej niż -50C.   

2.2.6. Słupy o świetleniowe 

Słupy oświetleniowe powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową dla konkretnego obiektu. 
Słupy powinny przenieść obciążenia wynikające z zawieszenia opraw i wysięgników oraz parcia wiatru dla II i III strefy 
wiatrowej. W dolnej części słupy powinny posiadać jedną wnękę zamykaną drzwiczkami. 
Wnęka powinna być przystosowane do zainstalowania typowej tabliczki bezpiecznikowo-zaciskowej, posiadającej 
podstawy bezpiecznikowe 25 A i zaciski do podłączenia żył kabla o przekroju do 35 mm2. 
Stalowe słupy winny być wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo. Ich powierzchnie wewnętrzne powinny być 
oczyszczone i powleczone warstwą ochronną z bitizolu o grubości min. 120 µm.  
Składowanie słupów oświetleniowych na placu budowy, powinno być na wyrównanym podłożu w pozycji poziomej, z 
zastosowaniem przekładek z drewna miękkiego. 

2.2.7. Tabliczka bezpiecznikowo-zaciskowa 

Tabliczkę bezpiecznikowo-zaciskową należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. Tabliczka powinna posiadać 
odpowiednią ilość podstaw bezpiecznikowych 25 A oraz cztery lub pięć zacisków przystosowanych do podłączenia 
dwóch żył kabla o przekroju do 35 mm2. 

2.2.8.  Zestawy pomiarowo-rozliczeniowe ZPx 

Przed każdym z budynków mieszkalnych przewiduje się zainstalować zestaw pomiarowo-rozliczeniowy ZPx składający 
się z typowych obudów i złączy pomiarowych wolnostojących. Zestaw ZPx stanowić będzie główny punkt zasilający 
dany budynek. Dodatkowo, ZP2 zasilać będzie oświetlenie zewnętrzne oraz budynek PG+PO, a ZP4 wymiennikownię 
oraz budynek PR. 
Każde złącze przewidziane jest do zabudowy układu pomiarowego trójfazowego dla jednego odbiorcy oraz 
zabezpieczeń przed i zalicznikowych. Podstawowe parametry złączy pomiarowych: 

• znamionowe napięcie izolacji 500 V, 
• znamionowe napięcie pracy 230/400 V, 
• znamionowy prąd ciągły 63 A, 
• stopień ochrony min. IP 44, 
• klasa ochronności II. 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Prace można wykonywać przy pomocy 
wszelkiego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 

3.2. Sprzęt do wykonania o świetlenia terenu 

Wykonawca przystępujący do wykonania oświetlenia terenu oraz kanalizacji teletechnicznej winien wykazać się 
możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą jakość robót: 

• samochodu specjalnego linowego z platformą i balkonem; 
• wiertnicy; 
• spawarki transformatorowej do 500 A; 
• zagęszczarki wibracyjnej spalinowej 70 m3/h. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”  

4.2. Transport materiałów 

Wykonawca przystępujący do wykonania oświetlenia terenu winien wykazać się możliwością korzystania z 
następujących środków transportu: 
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• samochodu skrzyniowego; 
• przyczepy dłużycowej; 
• samochodu specjalnego linowego z platformą i balkonem; 
• samochodu dostawczego; 
• przyczepy do przewożenia kabli. 

Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, 
układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych elementów. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie 
robót zgodnie z dokumentacją techniczną i umową oraz za jakości zastosowanych materiałów i jakości wykonanych 
robót. Roboty winny być wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

5.2. Wykopy pod fundamenty i kable 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia zgodności rzędnych terenu z 
danymi w dokumentacji projektowej oraz 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 ręcznie.  
Wykopy wykonane powinny być bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z PN-B-06050:1999. Wykop 
rowu pod kabel powinien być zgodny z dokumentacją projektową lub wskazaniami Inspektora Nadzoru. Wydobyty grunt 
powinien być składowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowka 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. 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 
na miejsce wskazane w ST lub przez Inspektora Nadzoru. 

5.3. Monta ż fundamentów prefabrykowanych 

Przed montażem fundamentów należy zabezpieczyć ich ściany przed działaniem wód podziemnych po przez 
pomalowanie abizolem na zimno. 
Montaż fundamentów należy wykonać zgodnie z wytycznymi montażu dla konkretnego fundamentu, zamieszczonymi w 
dokumentacji projektowej. 
Fundament powinien być ustawiany przy pomocy dźwigu, na 10 cm warstwie betonu B 10, spełniającego wymagania 
PN-EN 206-1:2003. 
Przed jego zasypaniem należy sprawdzić rzędne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego ścianek i poziom 
górnej powierzchni, do której przytwierdzona jest płyta mocująca. 

5.4. Monta ż słupów i opraw o świetleniowych 

Przed przystąpieniem do montażu słupa należy sprawdzić stan powierzchni stykowych elementów łączeniowych, 
oczyszczając je z brudu, lodu itp. oraz stan powłoki antykorozyjnej, którą w przypadku uszkodzenia podczas transportu, 
należy uzupełnić lub w przypadku braku powłoki pokryć fundament. 
Słup ustawiać należy przy pomocy dźwigu. Podczas podnoszenia słupa należy zwrócić uwagę, aby nie spowodować 
odkształcenia elementów lub ich zniszczenia. 
Przed zdjęciem z haka, ustawiany słup powinien być zabezpieczony przed upadkiem. 
Nakrętki śrub mocujących słup powinny być dokręcane dwustadiowo i trwale zabezpieczone przed odkręceniem.  
Montaż opraw na słupach należy wykonywać przy pomocy samochodu balkonem. Każdą oprawę przed zamontowaniem 
należy podłączyć do sieci i sprawdzić jej działanie (sprawdzenie zaświecenia się lampy). 
Oprawy montowane na słupach należy montować po uprzednim wciągnięciu przewodów zasilających do słupów . 
Należy stosować przewody kabelkowe o izolacji wzmocnionej z żyłami miedzianymi o przekroju żyły nie mniejszym niż 
1,5 mm2. Ilość przewodów zależna jest od ilości opraw. Oprawy na słupach zasilić spod tabliczek bezpiecznikowych 
słupowych montowanych we wnękach słupów.  
Oprawy powinny być  mocowane w sposób trwały, aby nie zmieniały swego położenia pod wpływem warunków 
atmosferycznych i parcia wiatru. 

5.5. Układanie kabli 

Kable należy układać w trasach wytyczonych przez fachowe służby geodezyjne. 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. Bezpośrednio w gruncie kable 
należy układać na głębokości 0,5 (0,7) m. 
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Jako ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi, w miejscach skrzyżowań z innymi sieciami, dróg, parkingów, kabel 
należy układać w rurach osłonowych. Kabel ułożony w ziemi na całej swej długości powinien posiadać oznaczniki 
identyfikacyjne. 
Po wykonaniu linii kablowej należy pomierzyć rezystancję izolacji poszczególnych odcinków kabla induktorem o 
napięciu nie mniejszym niż 2,5 kV, przy czym rezystancja nie może być mniejsza niż 20 Megaomów/m. 

5.6. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwpora żeniowej 

System TN-C-S  polega na połączeniu części przewodzących dostępnych z uziemionym przewodem ochronnym PE 
powodującym w warunkach zakłóceniowych odłączenie zasilania.  

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

6.2. Wykopy pod fundamenty, kable 

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie ścian wykopu powinno być zgodne z dokumentacją projektową. Po zasypaniu 
fundamentów, wykopów pod kable należy sprawdzić wskaźnik zagęszczenia gruntu oraz sprawdzić sposób usunięcia 
nadmiaru gruntu z wykopu. 

6.3. Fundamenty 

Elementy słupów oświetleniowych powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Słupy oświetleniowe, po ich 
montażu, podlegają sprawdzeniu pod względem: 

• dokładności ustawienia pionowego słupów; 
• jakości połączeń kabli i przewodów na tabliczce bezpiecznikowo-zaciskowej oraz na zaciskach oprawy; 
• jakości połączeń śrubowych słupów, wysięgników i opraw; 
• stanu antykorozyjnej powłoki ochronnej wszystkich elementów. 

6.4. Słupy o świetleniowe 

Program badań powinien obejmować sprawdzenie kształtu i wymiarów, wyglądu zewnętrznego oraz wytrzymałości. 
Parametry te powinny być zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej. Ponadto należy sprawdzić 
dokładność ustawienia w planie i rzędne posadowienia. 

6.5. Linia kablowa 

W czasie wykonywania i po zakończeniu robót kablowych należy przeprowadzić następujące pomiary: 
• głębokości zakopania kabla; 
• rezystancji izolacji i ciągłości żył kabla. 

Pomiary należy wykonywać co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjątkiem pomiarów rezystancji i ciągłości żył kabla, 
które należy wykonywać dla każdego odcinka kabla. Ponadto należy sprawdzić wskaźnik zagęszczenia gruntu nad 
kablem i rozplantowanie nadmiaru ziemi. 

6.6. Instalacja przeciwpora żeniowa 

Po wykonaniu instalacji oświetleniowej należy pomierzyć (przy TNS) impedancje pętli zwarciowych dla stwierdzenia 
skuteczności  zerowania. Wszystkie wyniki pomiarów należy zamieścić w protokóle pomiarowym ochrony 
przeciwporażeniowej. 

6.7. Pomiar nat ężenia o świetlenia 

Pomiary natężenia oświetlania należy wykonywać za pomocą luksomierza wyposażonego w urządzenie do korekcji 
kątowej, a element światłoczuły powinien posiadać urządzenie umożliwiające dokładne poziomowanie podczas 
pomiaru. 

6.8. Zasady post ępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót 

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach ST zostaną przez Inspektora 
Nadzoru odrzucone. Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień SST zostaną rozebrane i 
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Wymagania ogólne 

Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową dla linii kablowej jest - m (metr), a dla słupów oświetleniowych,  montażu osprzętu kablowego, 
malowania napisów i cyfr, montażu opraw jest – szt. (sztuka). Dla wykopów i zasypki związanych z robotami kablowymi i 
fundamentowymi  – m3 (metr sześcienny), badań i pomiarów – odc. lub szt. (odcinek lub sztuka),  
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8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Wymagania ogólne 

Ogólne zasady odbioru robót podano w  ST  „Wymagania ogólne”. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z 
dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
• wykopy pod fundamenty i kable; 
• montaż fundamentów; 
• ułożenie kabla.  

8.3. Dokumenty do odbioru ko ńcowego robót 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować, oprócz dokumentów wymienionych ST „Wymagania 
ogólne”:  

• protokóły z dokonanych pomiarów skuteczności zerowania zastosowanej ochrony przeciwporażeniowej. 

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 

9.1. Wymagania ogólne 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania instalacji oświetlenia  obejmuje odpowiednio: 
• kopanie rowów dla kabli; 
• nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego; 
• układanie kabli oświetleniowych w rurach osłonowych; 
• zasypanie rowów dla kabli; 
• obróbka kabli na sucho; 
• zabezpieczenie antykorozyjne fundamentów; 
• montaż i stawianie słupów oświetleniowych; 
• montaż opraw oświetleniowych; 
• montaż przewodów do opraw oświetleniowych; 
• badania i pomiary.  

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Normy 

1 PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP). 

2 PN-IEC 60038:1999 Napięcia znormalizowane IEC. 

3 

PN-EN 60947-1:2008 

Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa. 

PN-EN 60947-2:2009 

PN-EN 60947-3:2009 
PN-EN 60947-4-
1:2001 
PN-EN 60947-4-
2:2004 
PN-EN 60947-4-
3:2002 
PN-EN 60947-5-
1:2006 
PN-EN 60947-5-
2:2008 
PN-EN 60947-5-
3:2002 
PN-EN 60947-5-
4:2005 
PN-EN 60947-5-
5:2002 
PN-EN 60947-5-
6:2002 
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PN-EN 60947-5-
7:2005 
PN-EN 60947-5-
8:2008 
PN-EN 60947-5-
9:2008 
PN-EN 60947-6-
1:2009 
PN-EN 60947-6-
2:2005 
PN-EN 60947-7-
1:2006 
PN-EN 60947-7-
2:2006 
PN-EN 60947-7-
3:2005 
PN-EN 60947-8:2005 

4 PN-EN 60269-1:2008  Bezpieczniki topikowe niskonapięciowe. Wymagania ogólne. 

5 PN-EN 12665:2008 Światło i oświetlenie. Podstawowe terminy oraz kryteria określania wymagań 
dotyczących oświetlenia. 

6 PN-EN 12464-2:2008 
Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. 

Część 2: Miejsca pracy na zewnątrz. 

7 PN-HD 60364-4-
41:2009 

Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed porażeniem elektrycznym. 

8 PN-IEC 60364-4-
42:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 

9 PN-IEC 60364-4-
43:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym. 

10 PN-IEC 60364-4-
45:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia. 

11 PN-IEC 60364-4-
442:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona instalacji niskiego napięcia 
przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach 
wysokiego napięcia. 

12 PN-HD 60364-4-
443:2006 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed zaburzeniami napięciowymi i zaburzeniami 
elektromagnetycznymi. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub 
łączeniowymi. 

13 PN-IEC 60364-4-
444:2001 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed zakłóceniami 
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów budowlanych. 

14 PN-IEC 60364-4-
473:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. 
Środki ochrony przed prądem przetężeniowym. 

15 
PN-IEC 60364-4-
482:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. 
Ochrona przeciwpożarowa. 

16 PN-HD 60364-5-
51:2006 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Postanowienia ogólne. 

17 PN-IEC 60364-5-
52:2002 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Oprzewodowanie. 

18 PN-IEC 60364-5-
53:2000 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 

19 PN-HD 60364-5-
54:2007 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody połączeń ochronnych. 

20 PN-IEC 60364-5-
523:2001 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów. 

21 PN-IEC 60364-5-
534:2003 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed przepięciami. 

22 
PN-IEC 60364-5-
537:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączania 
izolacyjnego i łączenia. 
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23 
PN-IEC 60364-5-
559:2003 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Inne wyposażenie. Oprawy oświetleniowe i instalacje 
oświetleniowe. 

24 PN-IEC 60364-7-
714:2003 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje oświetlenia zewnętrznego. 

25 PN-EN 60909-0:2002 Prądy zwarciowe w sieciach trójfazowych prądu przemiennego. Część 0: 
Obliczanie prądów. 

26 PN-EN 60664-1:2006 Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia. 
Zasady, wymagania i badania. 

27 PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa. Zasady ogólne. 

28 PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa. Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagrożenie życia. 

29 PN-E-08501:1988 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa. 

30 N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 

31 PN-HD 603 S1:2006  Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 0,6/1 kV. 

 

10.2. Inne dokumenty 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zmianami), 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (Dz. U. Nr 202, poz. 2072  z późn. 

zmianami) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. z późn. zmianami). 
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DM.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1.  WSTĘP 
1.1.  Przedmiot STWiORB 
 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” odnosi się do wymagań wspólnych dla 
poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót branży drogowej, które zostaną 
wykonane w ramach zadania: OSIEDLE MIESZKANIOWE "GISZOWIEC -KASZTANY"  II ETAP 
przy ul. Górniczego Stanu w Katowicach.  
 
1.2.  Zakres stosowania STWiORB 
 STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1.  UWAGA- dla nawierzchni dróg i parkingów wewnętrznych oraz zewnętrznych należy 
przyjmować minimalnie wymagania jak dla nawierzchni dróg KR1. 

 
1.2.1. Jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych STWiORB należy odczytywać i stosować w zlecaniu i 
wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

 
1.3.  Zakres robót obj ętych STWiORB 
1.3.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne wspólne dla wymienionych robót 
objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, dla poszczególnych asortymentów robót związanych z budową 
układu drogowego określonej w punkcie 1.1.: 

ZAŁĄCZNIK I – ROBOTY DROGOWE  

 
D.01.00.00 

 
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
 

D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 
D.01.02.02 Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 
D.01.02.04 Rozbiórka elementów dróg i ogrodzeń  
 
D.02.00.00 
 

 
ROBOTY ZIEMNE 

D.02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych 
D.02.03.01 Wykonanie nasypów 

D.02.03.01A Wykonanie warstwy odcinającej z geowłókniny 

D 03.00.00 
 
ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO 
 

D.03.03.01 Sączki podłużne  
 
D. 04.00.00 

 
PODBUDOWY 

D.04.01.01 Profilowanie i zagęszczenie podłoża 

D.04.04.02 Podbudowa oraz warstwa wzmacniająca z kruszywa o ciągłym uziarnieniu 
stabilizowana mechanicznie 

 
D. 05.00.00 

 
NAWIERZCHNIE 
 

D.05.03.23 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej 
 
D.06.00.00 

 
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 
 

D.06.01.01 Umocnienie powierzchniowe poprzez humusowanie 
 
D.08.00.00 

 
ELEMENTY ULIC 
 

D.08.01.01 Krawężniki, oporniki, obrzeża betonowe 
D.08.02.02 Chodniki z betonowej kostki brukowej 
D.08.05.03 Ścieki z kostki kamiennej 
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1. Kody CPV związane z wykonawstwem robót drogowych wymienionych w powyższej 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
1.3.2.  Przedmiar robót 
 

Przedmiary robot przedstawione w STWiORB mają charakter tylko informacyjny. Obligatoryjne zakresy robót 
zostały ujęte w Dokumentach Przetargowych tj. w Przedmiarze Robót i stanowią one podstawę wyceny. 
 

Dział 
 

Grupy Klasy Kategorie 
 

45000000-7 

45100000-8 

45110000-1 

45111000-8 

45112000-5 

45113000-2 

45120000-4 
45121000-1 

45122000-8 

45200000-9 

45210000-2 
45213000-3 

45216000-4 

45220000-5 
 
 
 

45221000-2 

45222000-9 

45223000-6 

45230000-8 

45231000-5 

45232000-2 

45233000-9 

45234000-6 

45236000-0 

45240000-1 

45246000-3 

45247000-0 

45248000-7 

45260000-7 
45261000-4 

45262000-1 

45300000-0 

45310000-3 

45311000-0 

45312000-7 

45314000-1 

45315000-8 

45316000-5 

45317000-2 

45320000-6 

45321000-3 

45323000-7 

45324000-4 

45330000-9 
45331000-6 

45332000-3 

45400000-1 

45340000-2 

45341000-9 

45342000-6 

45343000-3 

45410000-4 brak 

45420000-7 45421000-4 

45430000-0 
45431000-7 

45432000-4 

45440000-3 
45441000-0 
45442000-7 
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1.4.  Określenia podstawowe 
 

Użyte w STWiORB wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
 
1.4.1. Budowla drogowa  - obiekt budowlany , nie będący budynkiem , stanowiący całość techniczno-użytkową  
(drogę) albo jego część stanowiąca odrębny element konstrukcyjny   lub technologiczny (obiekt inżynierski , korpus 
ziemny , węzeł). 
 
1.4.2. Chodnik  – wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i 
odpowiednio utwardzony. 
 
1.4.3. Długo ść mostu  – odległość między zewnętrznymi krawędziami pomostu a w przypadku mostów łukowych z 
nadsypką – odległość w świetle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowej. 
 
1.4.4. Dokumentacja budowy  - dokumenty wymagane do przeprowadzenia budowy jak pozwolenie na budowę 
wraz z Projektem Budowlanym, Dziennik Budowy, Protokoły Odbiorów częściowych                  i końcowych, operaty 
geodezyjne, książka obmiarów, ew. dziennik montażu, Projekt Wykonawczy (opisy i rysunki służące realizacji budowy). 
 
1.4.5. Dokumenty budowy – dokumenty powstałe w związku z prowadzoną budową, stanowią część dokumentacji 
budowy. 
 
1.4.6. Dokumentacja projektowa, Projekt, Dokumentacja techn iczna  – opracowanie projektowe stanowiące 
samodzielną całość zawierające wymagane dokumenty projektowe, wykonane przez kompetentne osoby. 
 
1.4.7. Dokumenty projektowe  – dokumenty dołączone do opracowań projektowych. 
 
1.4.8. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z 
wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 
 
1.4.9. Droga tymczasowa (monta żowa) -  droga specjalnie przygotowana , przeznaczona do ruchu pojazdów 
obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania , przewidziana do usunięcia                po jego zakończeniu. 
 
1.4.10. Dziennik Budowy – opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, wydany 
zgodnie z obowiązującymi wymaganiami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych 
 
1.4.11. Estakada  - obiekt zbudowany nad przeszkodą terenową dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu 
pieszego. 
 
1.4.12. Inżynier –  osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiającego, ujawniona w danych kontraktowych, 
uprawniona do występowania w imieniu Zamawiającego, działająca zgodnie z zakresem czynności wynikającym z 
umowy, w zakresie przekazanych uprawnień i obowiązków na budowie, sprawowania osobiście i za pomocą członków 
swojego zespołu kontroli zgodności realizacji robót z projektem, Ustawa Prawo Budowlane, przepisami, zasadami 
wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków kontraktowych. 
 
1.4.13. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
 
1.4.14. Inspektor Nadzoru – osoba będąca członkiem zespołu Inżyniera o ściśle oddelegowanych uprawnieniach, 
pisemnie zatwierdzona przez Zamawiającego, działająca w jego imieniu, w zakresie przekazanych jej uprawnień i 
obowiązków dotyczących sprawowania kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej, sprawdzania jakości wykonywanych robót i 
wbudowanych wyrobów budowlanych, sprawdzania i odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających 
oraz potwierdzania faktycznie wykonanych robót, usunięcia wad i współdziałania w kontrolowaniu rozliczeń budowy ( 
zgodnie z art. 25 i 26 Ustawy Prawo Budowlane ) 
 
1.4.15. Kierownik Budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, spełniająca wymagania kontraktowe – 
zatwierdzona przez zamawiającego, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w 
sprawach realizacji Kontraktu 
 
1.4.16. Kierownik Projektu -  osoba wymieniona w danych kontraktowych, będąca przedstawicielem 
zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest wykonawca, odpowiedzialna za administrowanie Kontraktem 
 
1.4.17. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami , zatokami , pasami awaryjnego  postoju                     i 
pasami dzielącymi jezdnie. 
 
1.4.18 Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich  połączenia. 
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1.4.19. Konstrukcja no śna (prz ęsło lub prz ęsła obiektu mostowego)  - część obiektu oparta na podporach 
mostowych, tworząca ustrój niosący dla przeniesienia ruchu kołowego, pieszego. 
 
1.4.20. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu , która jest ograniczona koroną drogi  i skarpami rowów. 
 
1.4.21. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni. 
 
1.4.22. Ksi ążka Obmiarów - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania 
przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy  
w rejestrze  obmiaru podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 
 
1.4.23. Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne  
do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości wyrobów budowlanych oraz Robót. 
 
1.4.24. Materiały – - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodna z Dokumentacją Projektową  
i STWiORB, zaakceptowana przez Inżyniera  
 
1.4.25. Most  - obiekt zbudowany nad przeszkodą wodną dla zapewnienia komunikacji drogowej  i ruchu pieszego. 
 
1.4.26. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na 
podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
a)  warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu  i czynników 

atmosferycznych. 
b)  warstwa wi ążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca lepsze 

rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę  
c)  podbudowa -  dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. Podbudowa może 

składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 
d)  podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni. Może ona 

składać się z jednej lub dwóch warstw. 
e)  podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych funkcje zabezpieczenia 

nawierzchni przed działaniem wody , mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. Może zawierać warstwę 
mrozoochronną , odsączającą lub odcinającą. 

f)  warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona  nawierzchni przed skutkami działania 
mrozu. 

1.4.27. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi lub 
obiektu mostowego. 
 
1.4.28. Obiekt in żynierski - most , wiadukt , estakada , tunel , kładka dla pieszych, przepust i ściana (mur) oporowy. 
 
1.4.29. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu 
publicznego na okres budowy. 
 
1.4.30. Odpowiednia  (bliska)  zgodno ść - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 
przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju 
robót budowlanych. 
 
1.4.31. Osnowa realizacyjna  - osnowa geodezyjna (pozioma i wysokościowa), przeznaczona do geodezyjnego 
tyczenia projektów w terenie oraz geodezyjnej obsługi budowy i montażu urządzeń i konstrukcji. Osnowa ta powinna 
służyć do pomiarów kontrolnych przemieszczeń i odkształceń, a także w miarę możliwości do pomiarów 
powykonawczych. 
 
1.4.32. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi 
oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy 
urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 
 
1.4.33. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania się pojazdów , umieszczenia 
urządzeń organizacji bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych , służąca jednocześnie do bocznego 
oparcia konstrukcji nawierzchni. 
 
1.4.34. Podło że - grunt rodzimy lub nasypowy , leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 
 
1.4.35. Podło że ulepszone - górna warstwa podłoża , leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią , ulepszona w celu 
umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni. 
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1.4.36. Polecenie In żyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie pisemnej, 
dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
 
1.4.37. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
 
1.4.38. Przedsi ęwzięcie budowlane – kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita 
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym) istniejącego 
połączenia. 
 
1.4.39. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służący do przepływu cieków 
wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kołowego i pieszego. 
 
1.4.40. Przeszkoda naturalna – element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp. 
 
1.4.41. Przeszkoda sztuczna  - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład 
droga, kolej, rurociąg, itp. 
 
1.4.42. Przetargowa Dokumentacja Projektowa  - część dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, 
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót  
 
1.4.43. Przyczółek - skrajna podpora obiektu mostowego. Może składać się z pełnej ściany, słupów lub innych form 
konstrukcyjnych np. skrzyń , komór. 
 
1.4.44. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
 
1.4.45. Rozpi ętość teoretyczna  - odległość między punktami podparcia (łożyskami), przęsła mostowego. 
 
1.4.46. Szeroko ść całkowita obiektu (mostu / wiaduktu)  - odległość między zewnętrznymi krawędziami konstrukcji 
obiektu, mierzona w linii prostopadłej do osi podłużnej, obejmuje całkowitą szerokość konstrukcyjną ustroju niosącego. 
 
1.4.47. Szeroko ść użytkowa obiektu  - szerokość jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszcze-gólnych rodzajów 
ruchu oraz szerokość chodników mierzona w świetle poręczy mostowych z wyłą-czeniem konstrukcji przy jezdni dołem 
oddzielającej ruch kołowy od ruchu pieszego. 
 
1.4.48. Przedmiar robót – zestawienie przewidywanych do wykonania robót budowlanych ze  wskazaniem podstaw 
ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. 
 
1.4.49. Teren budowy  - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót, oraz inne miejsca 
wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 
 
1.4.50. Tunel - obiekt zagłębiony poniżej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej  i ruchu pieszego. 
 
1.4.51. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linią kolejową lub inną drogą dla bezkolizyjnego zapewnienia komunikacji 
drogowej i ruchu pieszego. 
 
1.4.52. 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/przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budowli 
drogowej lub jej elementu. 
 
1.4.53. Zamawiaj ący – Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, 31-586 Kraków, ul. Centralna 53, 
Polska. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotycz ące Robót 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość Wykonywanych robót i bezpieczeństwo wszelkich czynności 
na terenie budowy i terenie przyległym do budowy oraz bezpieczeństwo terenów, na których mogą wystąpić zagrożenia 
dla ludzi i mienia w związku z prowadzonymi robotami. Metody użyte przy budowie wyrażające się rodzajem 
zastosowanej technologii, maszyn, urządzeń i sprzętu muszą zapewniać skuteczną ochronę ludzi, środowiska, 
budynków i budowli na tych obszarach w szczególności przed: 
- hałasem 
- wibracją, drganiami i wstrząsami  
- zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb, wód i powietrza 
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- zanieczyszczeniem powietrza emisją gazów, pyłów i dymów 
- zanieczyszczeniem środowiska przetrwalnikami zarazków chorobotwórczych i metalami ciężkimi 
- znaczącymi lub gwałtownymi zmianami poziomu wód gruntowych. 
 
Wykonawca przede wszystkim zapewni skuteczną ochronę przed: 
♦ pogorszeniem istniejącego stanu technicznego budynków i budowli sąsiadujących z budową (wstrząsy, wibracja, 

osiadanie itp.) 
♦ zamuleniem cieków i kanalizacji gruntem i produktami pochodzącymi z budowy (bentonit, iniekcje wylewki z chudego 

betonu, itp.) 
♦ zalewaniem przyległego do budowy terenu w związku z procesami budowy. 

Wykonawca ubezpieczy swoją działalność przed roszczeniami wynikającymi z wystąpienia szkód, których źródłem 
byłyby zdefiniowane powyżej zagrożenia. W celu wyeliminowania lub ograniczenia przedmiotowych zagrożeń 
Wykonawca, wg własnej oceny, opracuje i wdroży program monitoringu i zabezpieczenia ludzi, środowiska i obiektów 
budowlanych w trakcie trwania robót i w okresie gwarancyjnym. Elementem wyjściowym programu minitorowania 
powinna być opracowana przez wykonawcę ekspertyza (dokumentacja) techniczna oceniająca i dokumentująca 
istniejący stan techniczny budynków i budowli zlokalizowanych w obszarze oddziaływania budowy. 

Koszty opracowania programu monitorowania i zabezpieczenia ludzi, środowiska budynków i budowli przed 
w/w zagrożeniami należy uwzględnić w ramach Ceny Kontraktowej. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację zgodnie z treścią zawartej umowy, a w szczególności z: 
- ustaleniami pozwolenia na budowę 
oraz: 
- warunków ogólnych i szczególnych Umowy Kontraktowej 
- Dokumentacji Projektowej  
- Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
- Obowiązujących przepisów, norm, 
- wymaganiami Inżyniera. 
 

Wykonawca musi uwzględnić i uwidocznić w Projektach Technologii i Organizacji Robót zasadę, że istniejąca na 
terenie budowy i terenie przyległym infrastruktura techniczna musi pozostać czynna do końca prowadzenia robót chyba, 
że projekt przewiduje jej likwidację, lub przewidziana jest jej przebudowa / budowa i nastąpi przełączenie starych 
instalacji do nowobudowanej, co pozwoli zachować ciągłość dostaw mediów. 

Przed zamówieniem materiałów, urządzeń i innych towarów przeznaczonych do wbudowania Wykonawca 
zobowiązany jest do sprawdzenia możliwości ich zabudowania, w szczególności pod względem wielkościowym, 
ilościowym oraz jakościowym. 
  
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
 

Zamawiający w terminie określonym w Dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy Teren Budowy  wraz 
z uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, osnowę geodezyjną, Dziennik Budowy, Dokumentację Projektową oraz 
Specyfikacje Techniczne. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 
odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny 
koszt. 
 
1.5.2. Dokumentacja Projektowa 
 

Zamawiający przekaże Wykonawcy kompletną Dokumentację Wykonawczą.  
 

1.5.2.1. Dokumentacja Projektowa do wykonania przez Wykonawc ę:  

 Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni z Inżynierem oraz innymi odpowiednimi Instytucjami: 

− wykonawca jest zobowiązany do pozyskania z ośrodka geodezyjnego aktualnej mapy, która będzie stanowiła 
uzupełnienie dokumentacji projektowej przekazanej przez zamawiającego, w szczególności w zakresie sieci 
uzbrojenia terenu, 

− geodezyjną dokumentację powykonawczą  
− inwentaryzację fotograficzną stanu technicznego dróg oraz budynków przed przystąpieniem do realizacji 

zadania 
− dokumentacje fotograficzną i archiwalną dla wszystkich prowadzonych robót, w szczególności dla robót 

zanikających 
Obiekty drogowe  

− Projekty technologiczne i organizacyjne robót oraz Program Zapewnienia Jakości 
− Plan zabezpieczenia dowozu materiałów budowlanych po istniejącej sieci dróg oraz ewentualnych dróg 

technologicznych 
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− Projekty ogrodzeń 
− Projekty organizacji ruchu na czas robót wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, wraz z ewentualnym 

projektem obiektu tymczasowego 
− Projekty objazdów tymczasowych wraz z niezbędnymi uzgodnieniami 
− Projekty zabezpieczenia skarp wykopów 
− Wykonanie dodatkowych odwiertów geologicznych, w przypadku braku możliwości ustalenia sposobu 

zabezpieczenia i odwodnienia wykopów 
− Projekty wykonawcze odwodnienia dla odprowadzenia wody z wykopów 
− Projekty warsztatowe konstrukcji wsporczych dla oznakowania tablicowego 
− Projekt roboczy technologii robót rozbiórkowych 
− Projekt zabezpieczenia ścian wykopów 
− Projekt organizacji i harmonogram robót ziemnych 
− Projekt gospodarki odpadami zgodnie z obowiązującymi wymaganiami  
− Operat odbiorowy 
− Recepty laboratoryjne nawierzchni bitumicznych 
− Plan BiOZ 
Pozostałe projekty wymienione w STWiORB 

BHP/OCHRONA ŚRODOWISKA 

• Plan BiOZ. 
• Program  gospodarki odpadami zgodnie z wymaganymi przepisami wraz z odpowiednimi 

uzgodnieniami 
 Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji Zamawiającemu Projekty Organizacji i Technologii Robót dla 
poszczególnych obiektów i robót. 

 W/w projekty powinny być zaakceptowane przez Zamawiającego po uzgodnieniu ich z Projektantem.  

 Wszystkie koszty związane z przygotowaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem w/w dokumentacji powinny być 
uwzględnione w cenie kontraktowej i nie będą podlegały odrębnej zapłacie. 

 
1.5.3. Zgodno ść robót z Dokumentacj ą Projektow ą i STWiORB 

Dokumentacja Projektowa, Szczegółowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
przez Inżyniera Wykonawcy stanowią część Kontraktu, 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: 
Dokumentacja Projektowa i STWiORB (łącznie), warunki kontraktowe, przedmiary robót i kosztorysy. Wykonawca nie 
może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej,  a o ich wykryciu  winien natychmiast 
powiadomić Inżyniera , który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 

W przypadku rozbieżności opis wymiarów jest ważniejszy od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową                    
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w STWiORB 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 bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową i wpłynie to na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane 
|i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 
1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, 
wygody społeczności i innych. 

W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren 
budowy, w sposób uzgodniony z Inżynierem. 

Wjazdy i wyjazdy z ternu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, 
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inżynierem. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony  
z Inżynierem oraz przez umieszenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera. Koszt zabezpieczenia terenu 
budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową. 

W przypadku realizowania Robót na drogach pod ruchem, wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu 
publicznego (pieszy, kołowy, komunikacji zbiorowej) na Terenie Budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. Wykonawca ponosi koszty utrzymania ciągłości ruchu na przekraczanych 
drogach. Dotyczy to zarówno obiektów pod, jak i nad drogą. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia, opracowany po 
wstępnym przeanalizowaniu technologii robót a przed przygotowaniem harmonogramu robót, uzgodniony i zatwierdzony 
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z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, Projekt Organizacji Ruchu i zabezpieczenia robót w 
okresie trwania budowy. Przy opracowywaniu i wdrażaniu tymczasowej organizacji ruchu należy przestrzegać zapisów 
podanych w „Zasadach organizacji ruchu na czas budowy”. Wszystkie te koszty zostaną ujęte w Cenie Kontraktowej. 

W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany 
przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo 
ponownego zatwierdzenia projektu. 

Za utrzymanie ruchu publicznego uważa się wykonanie Robót utrzymaniowych i remontów bieżących, 
niezbędnych do utrzymania Terenu budowy w odpowiednim standardzie technicznym, założonym dla tej drogi.  

W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, czasowa sygnalizację świetlna, światła ostrzegawcze, sygnały itp. Oraz 
inne środki zapewniające bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

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

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające powinny zostać zaakceptowane przez Inżyniera.  
 
1.5.5.   Zgodno ść z wymaganiami zezwole ń 
 Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce na własny koszt od odpowiednich instytucji (zezwolenia te 
obejmują zezwolenia na zmianę organizacji ruchu, zezwolenia dotyczące tras dostaw, zezwolenia na pobyt, na 
rozpoczęcie robót itp.) 
 Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi listę wszystkich pozwoleń wymaganych do rozpoczęcia  
i zakończenia robót zgodnie z harmonogramem. 
Wykonawca powinien stosować się do wymagań tych zezwoleń i powinien umożliwić uprawnionym instytucjom 
wykonanie inspekcji i sprawdzenia robót. 
 
1.5.6. 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 prowadzenia Robót wykończeniowych Wykonawca będzie : 
a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej , 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub 
dóbr publicznych i innych, a wynikających ze skażenia , nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na : 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed : 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych płynami lub substancjami toksycznymi , 
b) zanieczyszczeniami powietrza pyłami i gazami , 
c) możliwością powstania pożaru. 

 
Wszelkie działania w w/w zakresie zostaną wkalkulowane w Cenę Kontraktową, cena ta obejmie również koszty 

utylizacji i składowania materiałów odpadowych i szkodliwych zgodnie z przepisami Ustawy – Prawo ochrony 
środowiska oraz Ustawy – o odpadach. 
 
1.5.7. Ochrona przeciwpo żarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na 

terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 

realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.5.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały , które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być stosowane do wykonania robót. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym  od 

dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe w przypadku dopuszczenia do stosowania przez Inżyniera, użyte do Robót będą 

miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę jednoznacznie określającą brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, 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. 
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Konsekwencje użycia materiałów szkodliwych dla otoczenia, a stanowiących jakiekolwiek zagrożenie dla 
środowiska, poniesie Wykonawca. 
 
1.5.9. Ochrona własno ści publicznej i prywatnej 
 Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej 
prywatnej. Jeżeli w związku z niewłaściwym prowadzeniem Robót, zaniedbaniem lub brakiem działań ze strony 
Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swój koszt 
naprawi lub odtworzy uszkodzona własność w taki sposób, aby stan naprawionej własności był nie gorszy niż przed 
powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia. W tym celu wykonawca wykona ocenę stanu technicznego budynków i 
innych obiektów, na które może mieć wpływ prowadzenie Robót. Raporty z wykonanych ocen należy przekazać 
Inżynierowi przed rozpoczęciem Robót. 
 Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez zamawiającego oraz 
w pozyskanej z ośrodka geodezyjnego aktualnej mapie zasadniczej. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie, 
zabezpieczenie i przebudowie tych instalacji zgodnie z wymaganiami użytkowników oraz będzie odpowiedzialny za 
ochronę tych urządzeń podczas trwania budowy.  
 Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 
robot, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń nadziemnych i podziemnych na terenie 
budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót.  
O fakcie zaistniałego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera,             
zainteresowane władze i właściciela przedmiotowego uzbrojenia oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni 
ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

Jeżeli teren budowy oraz dróg technologicznych przylega do terenów z jakakolwiek zabudową np. 
mieszkaniową, Wykonawca będzie realizował roboty w sposób minimalizujący niedogodności dla mieszkańców. 
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy spowodowane jego 
działalnością.  

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

Przyjmuje się, że e Cenie Kontraktowej zostaną ujęte wszelkie odszkodowania dla osób i instytucji, których 
zapłata wynika z prowadzenia Robót. 

 
1.5.10.    Ograniczenie obci ążeń osi pojazdów 
 Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia  
i uzgodnienia od właściwych władz so do przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym 
takim przewozie będzie powiadamiał Inżyniera. Inżynier może polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków 
zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone 
na świeżo ukończony fragment budowy i Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich Robót w ten sposób 
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera. 
 
1.5.11.    Bezpiecze ństwo i higiena pracy 
 Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy oraz opracuje Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia („Plan BiOZ”) wynikający z Art. 21a Prawa Budowlanego w 
szczególnym zakresie zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn 23 czerwca 2003  w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z dnia 10 lipca 
2003r. Nr 120 poz.1126) i  uzgodni go z Inżynierem. 

W szczególności Wykonawca ma  obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych, bez uprzedniego 
przeszkolenia i bez środków ochrony osobistej. 

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

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

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do Robót 
od daty rozpoczęcia do daty zakończenia (wydania potwierdzenia zakończenia  robót  przez Inżyniera). 

Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone 
w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie, gwarantującym osiągnięcie 
parametrów technicznych określonych w niniejszej STWiORB, przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien rozpocząć 
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roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
Odtworzenie Robót utraconych (zniszczonych) na skutek braku ochrony lub utrzymania Robót, obciąży 

Wykonawcę. 
 
1.5.13.    Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 
przepisy, regulaminy 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 znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw odniesieniu do sprzętu, materiałów 
i urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążania i wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem jakichkolwiek 
praw patentowych pokryje Wykonawca. 

 
1.5.14  Równowa żność norm 

Gdziekolwiek w Dokumentacji Projektowej powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają 
materiały, sprzęt i inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia 
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w warunkach Kontraktu nie 
postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego 
kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające zasadniczo równy lub wyższy 
poziom wykonania niż powołane normy i przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego 
zatwierdzenia przez Inżyniera. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być 
dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi przed oczekiwaną data ich zatwierdzenia, w terminie z 
nim uzgodnionym. Dodatkowo ustalony z Inżynierem termin przekazania zamienników norm do zatwierdzenia, powinien 
znaleźć się w zapisach PZJ. 
W przypadku kiedy Inżynier stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub wyższego 
poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w dokumentach. 
 
 

 
2.  MATERIAŁY 
2.1.  Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych 
do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 
źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i niezbędne świadectwa badań laboratoryjnych, 
certyfikaty bądź deklaracje zgodności oraz próbki tych materiałów i wyrobów.  

Zatwierdzenie partii (części) materiałów/wyrobów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 
materiały/wyroby z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały/wyroby uzyskane 
z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania STWiORB w czasie postępu robot. 
 
2.2.  Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów  
z jakichkolwiek źródeł miejscowych i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych  
i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji materiałów. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów  
z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty z tytułu pozyskania materiałów w tym: opłaty, wynagrodzenia  
i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 

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

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w 
Kontrakcie będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład, odpowiednio do wymagań Kontraktu lub uzgodnień z 
Inżynierem. 

Odpowiedzialnym za miejsce odkładu gruntu z ukopu i dokopu poza pasem drogowym jest Wykonawca, który 
poniesie wszelkie koszty i spełni wszystkie formalności (m.in. ochrony środowiska0 związane z jego przygotowaniem, 
składowaniem i późniejsza rekultywacją. Miejsce odkładu należy zatwierdzić u Inżyniera. 

Wykonawca nie będzie prowadzić zadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy, poza tymi, które zostały 
wyszczególnione w warunkach Kontraktowych, z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym 
obszarze. 
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2.3.  Stosowanie wyrobów budowlanych 
 Podczas realizowania przedmiotowego zadania budowlanego, do stosowania dopuszcza się wyłącznie: 

1. Wyroby posiadające znak CE  
2. Jednostkowego w danym obiekcie budowlanym wyrobu wytworzonego według indywidualnej dokumentacji 

technicznej, dla którego producent wydał specjalne zaświadczenie o zgodności z ta dokumentacja oraz z 
przepisami 

 
2.4.  Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom   

Materiały i dostawy nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, 
bądź złożone w miejscu zaakceptowanym przez Inżyniera.  Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów 
i dostaw do innych robót niż te, dla których zostały zakupione, to ich koszt zostanie przewartościowany przez Inżyniera. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.5      Wariantowe zastosowanie materiałów 
 Jeżeli dokumentacja Projektowa przewiduje możliwość wariantowego zastosowania materiału w wykonywanych 
Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze, co najmniej na 3 tygodnie przed użyciem materiału, 
albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera, Wybrany i zaakceptowany 
rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera. 
 
2.6.  Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały i dostawy, oraz urobek gruntowy przeznaczony 
do ponownego wbudowania, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, 
zachowały swoją jakość i właściwość do robót  i były dostępne do kontroli Inżyniera. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z 
Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez 
Inżyniera. 
 
2.7.  Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera 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 Inżynier będzie przeprowadzał  inspekcję wytwórni będą zachowane następujące warunki: 
a)  Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie 
przeprowadzania inspekcji, 

b) Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni,  gdzie odbywa się produkcja 
materiałów przeznaczonych do realizacji Dokumentacji Projektowej. 

c) Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, to Wykonawca uzyska  dla Inżyniera 
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach. 

 
2.8. Materiały z rozbiórek 

Materiały z rozbiórek, stają się własnością Wykonawcy i powinny być usunięte z terenu budowy w sposób i 
terminie nie kolidującym z wykonaniem innych robot. Wykonawca przedstawi odpowiednie dokumenty potwierdzające 
utylizację materiałów z rozbiórki zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r o odpadach (Dz. U. Nr 62, 
poz.628 wraz z późniejszymi zmianami). Materiały z rozbiórek, które na mocy zapisów w STWiORB i innych 
dokumentach Kontraktowych pozostają własnością Zamawiającego winny być zinwentaryzowane przy udziale Inżyniera, 
odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniem i przewiezione w miejsce składowania określone w dokumentach 
kontraktowych.  

 
3.  SPRZĘT WYKONAWCY ORAZ  WYPOSA ŻENIE LABORATORIUM INWESTORA  
3.1.    Sprzęt Wykonawcy 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który zapewni uzyskanie  
właściwej jakości wykonanych robót określonych warunkami i wymaganiami zawartymi w STWiORB oraz pozostałej 
dokumentacji projektowej. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadać 
pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w STWiORB, Programie Zapewnienia Jakosci lub Projekcie 
Organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien 
być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, STWiORB i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidywanym Kontraktem. 

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

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

Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również na bieżąco naprawiać lub wymieniać niesprawny. 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa przewiduje możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 
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Robotach, wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktowych, 
zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 
 
4.  TRANSPORT 
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Wykonawca zapewni wykonanie i utrzymanie w 
czasie prowadzonych robót, wszelkich niezbędnych dróg technologicznych i dojazdowych na terenie budowy. 
 W przypadku wykorzystania do transportu budowlanego dróg publicznych, Wykonawca ma obowiązek 
dokonania inwentaryzacji i oceny stanu technicznego istniejących odcinków dróg i przedstawienie wyników Inżynierowi 
przed rozpoczęciem Robót. Inwentaryzację dróg i uzgodnienie ich sposobu naprawy należy dokonać wspólnie z 
administratorami dróg. Koszty naprawy istniejących dróg publicznych, zniszczonych wskutek transportu materiałów 
przewidzianych do wykonania przedmiotowego zadania, pokryje Wykonawca. 
 Zaleca się aby Oferent na etapie przygotowania oferty dokonał wizji lokalnej stanu dróg istniejących, po których 
planuje transport materiałów. 
 Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, STWiORB i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.  
 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymogi dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych nacisków osi i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie spełniające tych 
warunków mogą być dopuszczone przez Inżyniera, 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, na dojazdach do Terenu budowy oraz na Terenie budowy. 
 
 
5.  WYKONANIE  ROBÓT 
5.1.  Wymagania ogólne dotycz ące organizacji robót 

Prowadzenie robót musi być zorganizowane tak, by w całym okresie realizacji były spełnione następujące 
warunek:  

- prace budowlane należy tak prowadzić aby istniała przez cały czas możliwość utrzymania przejść  i przejazdów  
 
5.2. Ogólne zasady wykonywania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z warunkami umowy z Zamawiającym, 
Dokumentacja Projektową oraz za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z 
dokumentacja Projektową, wymaganiami STWiORB, PJZ, Projektu Organizacji Ruchu i Robót oraz poleceniami 
Inżyniera. 

Przed przystąpieniem do robót należy wykonać przekopy kontrolne w celu zlokalizowania ewentualnych 
urządzeń obcych. W przypadku  ich wystąpienia Wykonawca wykona projekt zabezpieczenia urządzeń na czas 
prowadzenia robót w uzgodnieniu z jego właścicielem oraz wszelkie roboty z tym związane. Wszelkie koszty z tego 
tytułu nie podlegają odrębnej zapłacie i należy je ująć w Cenie Kontraktowej. 

Wykonawca będzie prowadził roboty na podstawie przyjętej własnej technologii i metod wykonania Robót, za 
które jest odpowiedzialny. 

Dla przyjętej technologii Wykonawca opracuje Projekty Technologii i Organizacji Robót, Program Zapewnienia 
Jakości lub inne Projekty wymagane w STWiORB. 

Zastosowany sprzęt, wszystkie materiały, roboty i ich zabezpieczenie wynikające z przyjętych rozwiązań 
technicznych i technologicznych w ramach opracowań Wykonawcy nie podlegają odrębnej zapłacie, wszelkie koszty z 
tego tytułu należy ująć w cenie Kontraktowej. 

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania umowy użyczenia gruntów w przypadku konieczności wejścia w 
tereny działek, nie będących we władaniu Zamawiającego jak również do ponoszenia opłat za dzierżawę tego terenu. 

Podczas prac należy zwrócić szczególna uwagę na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie przesunięcie 
punktów geodezyjnych, które podlegają ochronie w trybie przepisów ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne. O 
pracach w pobliżu punktów geodezyjnych powiadomić odpowiednie instytucje. 

Wykonawca powinien powiadomić właścicieli urządzeń w terminie 21 dni przed przystąpieniem do robót 
związanych z usunięciem kolizji sieci energetycznych, teletechnicznych, kanalizacyjnych i wodociągowych. Koszty 
nadzoru z tego tytułu nie podlegają odrębnej zapłacie i należy je ująć  w Cenie Kontraktowej. 

Wykonawca sporządzi wszelkie niezbędne harmonogramy przełączeń istniejących mediów i uzgodni je z ich 
odbiorcami (zakłady pracy, gospodarstwa itp.). Koszty z tego tytułu nie p[podlegają odrębnej zapłacie i należy je ująć w 
Cenie Kontraktowej. 

Wykonawca usunie z terenu budowy wszelkie reklamy, bilbordy (łącznie z fundamentami)itp. Koszty z tego 
tytułu nie podlegają odrębnej zapłacie i należy je ująć w Cenie Kontraktowej.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów Robót zgodnie z wymaganiami i rzędnymi określonymi w dokumentacji Projektowej, STWiORB lub 
przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 
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Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu Robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera niw zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność.  

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej, STWiORB, także w normach i wytycznych. 
Przy podejmowaniu decyzji Inżynier 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 rozważana kwestię. 

Polecenia Inżyniera 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.  KONTROLA  JAKO ŚCI  ROBÓT 
6.1.  Program Zapewnienia Jako ści (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu 
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i 
organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, STWiORB oraz poleceniami i 
ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 

W przypadku gdy prowadzone Roboty należą do rodzaju robót stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i 
zdrowia ludzi (zgodnie z dz. U. Nr 120/2003, poz. 1126) wykonawca ma obowiązek przedstawienia najpóźniej w terminie 
7 dni przed rozpoczęciem Robót, odpowiedniego planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz). 

Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać : 
a) część ogólną opisującą : 

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- zapewnienie przepisów bhp  
– szczegółowy Plan BiOZ, (w tym przy robotach na wysokości i w pobliżu torów kolejowych             
  z siecią trakcyjną) 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów  
        robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
-  wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, 
któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących a także 
wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę 
przekazywania tych informacji Inżynierowi; 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
 wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
-  rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów,    
   spoiw, lepiszczy, kruszyw itp. , 

-  sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
-  sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i   

sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek                                                    
i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

-  sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 
6.2.  Zasady kontroli jako ści robót 

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

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

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 
zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający i zgodny z przepisami. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i STWiORB. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w STWiORB, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z Kontraktem. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 
procedury badań. 

Inżynier uprawniony będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. 
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Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma 
użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
Inżynier jest upoważniony do kontroli wszystkich Robót oraz materiałów dostarczonych na budowę lub na jej 

terenie produkowanych, włączając w to przygotowanie i produkcje materiałów. Inżynier powiadomi Wykonawcę o 
wykrytych wadach i odrzuci wszystkie materiały i Roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych. 

Dla określonych w odpowiednich STWiORB robót, Wykonawca będzie wykonywał odcinki próbne wg zasad i 
zakresu określonego w tych ST, celem sprawdzenia zaproponowanych przez wykonawcę w PZJ procedur i technologii 
wykonania robót. 
 
6.3.  Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane 
do badań. 

Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki 

dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w 
sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z 
własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający 
 
6.4.  Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku                    
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiORB, stosować można wytyczne krajowe, albo 
inne procedury , zaakceptowane przez Inżyniera. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie 
pomiaru lub badaniu. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 
Inżyniera. 
 
6.5.  Raporty z bada ń 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań  jak najszybciej,            nie 
później jednak niż w terminie określonym w Programie Zapewnienia Jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego 
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.6.  Badania prowadzone przez In żyniera 

Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich 
wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
 Inżynier po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez wykonawcę, ocenia zgodność 
materiałów i Robót z wymaganiami STWiORB na podstawie badań własnych wykonanych przez Laboratorium 
Zamawiającego oraz wyników badań i pomiarów zawartych w raportach Wykonawcy. 

Inżynier, poprzez Laboratorium Zamawiającego powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 
niezależne od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Inżynier 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 
STWiORB. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 
zostaną przez Wykonawcę. 

Inżynier powiadomi Wykonawcę o terminie i miejscu pobierania prób przez Laboratorium Zamawiającego. 
Przy próbach Zamawiającego wykonawca zapewni wszelka pomoc niezbędna dla wykonywania poboru badań. 
Inżynier może polecić wykonanie dodatkowych badań uzupełniających lub zlecić na koszt Wykonawcy 

dodatkowe badania, w wypadku uzasadnionych wątpliwości co do wiarygodności badań przedstawionych przez 
wykonawcę. 
 
6.7.  Certyfikaty i deklaracje 

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na 

podstawie właściwych zharmonizowanych Europejskich Norm. 
2. deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: 

- Normami Europejskimi lub 
- aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją 

określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi STWiORB. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez STWiORB, każda partia dostarczona do 

robót będzie posiadać te dokumenty, potwierdzające i  określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
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Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanymi przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone  przez Wykonawcę Inżynierowi. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.8.  Dokumenty budowy 
6.8.1. Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie 
od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie 
Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, 
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w 
porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania placu budowy 
- datę przekazania przez zamawiającego Dokumentacji Projektowej 
- uzgodnienie przez Inżyniera Programu Zapewnienia Jakości i harmonogramów robót 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach 
- uwagi i polecenia Inżyniera 
- 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 
przeprowadził 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadził 
- inne istotne informacje o przebiegu robót 
  Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inżynierowi do 
ustosunkowania się. 

Decyzje Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 
zajęciem stanowiska. 

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną 
Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 
6.8.2. Ksi ążka Obmiarów 

Książka Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego                       
z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w 
Kosztorysie i wpisuje do Książki Obmiarów. Książka obmiaru ma mieć formę zaakceptowana przez Inżyniera. 
 
6.8.3. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia                          
o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone                         
w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. Winny 
być udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 
 
6.8.4. Pozostałe Dokumenty Budowy 

Do Dokumentów Budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. 6.8.1. – 6.8.3. następujące dokumenty:  
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania Terenu Budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru Robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń,  
f) korespondencję na budowie. 
 
6.8.5. Przechowywanie Dokumentów Budowy 

Dokumenty Budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym przez 
Wykonawcę. 

Zaginięcie któregokolwiek z Dokumentów Budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie                      
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w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie Dokumenty Budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawione do wglądu                   

na życzenie Zamawiającego. 
Po okresie budowy Wykonania zabezpieczy archiwum do przetrzymywania dokumentów przez okres 5 lat,  

a następnie udzieli pomocy w archiwizacji dokumentów zgodnie z zasadami archiwizacji.  
 

7.  OBMIAR  ROBÓT 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru Robót 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i 
STWiORB, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. 

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

Wyniki obmiaru będą wpisane do Książki Obmiarów. Obmiar podlega akceptacji Inżyniera. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w 

STWiORB nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne lub omyłkowe dane zostaną 
poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie. 

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu kreślonej w Umowie 
okresowej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i Inżyniera. 

Obmiar nie powinien obejmować dodatkowych robót nie wskazanych w Dokumentacji Projektowej z wyjątkiem 
robót zaakceptowanych przez Inżyniera na piśmie. Zwiększona ilość Robót w stosunku do dokumentacji Projektowej 
wykonana bez pisemnego upoważnienia Inżyniera nie może stanowić podstawy do roszczeń o dodatkowa zapłatę. 

 
7.2.  Zasady okre ślania ilo ści Robót i materiałów  

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii 
osiowej. 

Jeśli STWiORB właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako 
długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami 
STWiORB. 

 
7.3.  Urządzenia i sprz ęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy , stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez 
Inżyniera.    

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w stanie zapewniającym prawidłową 
jakość pomiaru, w całym okresie trwania Robót. 
 
7.4.  Wagi i zasady wa żenia  

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 
Szczegółowych Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły 
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera. 
 
7.5.  Czas przeprowadzenia obmiaru  

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem odcinków Robót, a także  
w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. 

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar Robot podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Prace pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały 

i jednoznaczny.  
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi 

na karcie Książki Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do 
Książki Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony   z Inżynierem. 
 
8.  ODBIÓR  ROBÓT 

W zależności od ustaleń odpowiednich STWiORB, Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a)   odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b)   odbiorowi częściowemu, 
c)   odbiorowi ostatecznemu, 
d)   odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
 
8.1.  Odbiór Robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
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Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym, w przypadku 

wystąpienia wad i usterek, wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót.  
Odbioru robót dokonuje Inżynier. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy                               

i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 
3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. 

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie badań własnych oraz dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
Dokumentacją Projektową, STWiORB i uprzednimi ustaleniami. 

Nie dopuszcza się do dokonania Odbioru robót w przypadku wystąpienia wad i usterek mających znaczący 
wpływ na jakość wykonanych Robót oraz późniejszą negatywna pracę całej konstrukcji w okresie eksploatacji. W takim 
przypadku Wykonawca jest odpowiedzialny za podjęcie wszelkich starań celem likwidacji tych wad i poprawy jakości 
robót na własny koszt. 
 
8.2.  Odbiór cz ęściowy 

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 Komisja w obecności Inżyniera i 
wykonawcy. Komisja jest powoływana przez Zamawiającego. Warunkiem dokonania odbioru częściowego jest 
uprzednie wystawienie przez Inżyniera Świadectwa Przejęcia w zakresie tych robót, o ile Wykonawca jest uprawniony 
do uzyskania takiego świadectwa zgodnie z warunkami kontraktu. 
 
8.3.  Odbiór ostateczny Robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości 
i wartości. 

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

Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia Robót i przyjęcia Dokumentów, o których mowa w pkt. 8.3.1. 

Odbioru ostatecznego robót dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera                
i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych Dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i STWiORB. 
Komisja może także zlecić dodatkowe badania, jeśli uzna, że są one niezbędne do prawidłowej oceny wykonanych 
Robót. 

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 przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie 
ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, Komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
Komisja dokonuje odbioru ostatecznego robót, jeżeli ich jakość i ilość w poszczególnych asortymentach jest zgodna z 
warunkami Kontraktu, STWiORB oraz ustaleniami i poleceniami Inżyniera. 
 W przypadku gdy komisja stwierdzi, że jakość robót w poszczególnych asortymentach odbiega od 
wymaganych w dokumentach lub STWiORB – z uwzględnieniem tolerancji – ale nie ma to większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwa ruchu, Komisja może dokonać potrąceń, określając pomniejszona wartość do 
wymagań przyjętych w dokumentacji i STWiORB. Komisja może, przy określaniu wysokości potrąceń, zastosować 
zasady ich wyliczenia zgodnie z wymaganiami Technicznymi rekomendowanymi przez Ministra Infrastruktury. 
 
8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego Robót 

Podstawowym Dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru ostatecznego 
Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące Dokumenty: 
1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w 

trakcie realizacji Kontraktu, 
2. Szczegółowe specyfikacje Techniczne (podstawowe z Projektu i ew. uzupełniające lub zamienne) 
3. Recepty i ustalenia technologiczne, 
4. Dzienniki Budowy i Książki Obmiarów (oryginały), 
5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z STWiORB i PZJ, 
6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z STWiORB i PZJ. 
7. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów  

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z STWiORB i PZJ. 
8. Rysunki (Dokumentacje) na wykonanie Robót towarzyszących (np. przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, 

gazowej itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 
9. Geodezyjną inwentaryzację (Dokumentację) powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu. 
10. Kopię mapy zasadniczej, powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz z wersja 

elektroniczną. 
11. Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót 
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12. Protokoły odbiorów częściowych i robót zanikających (podlegających zakryciu) 
13. Ewentualne rysunki z nieistotnymi zmianami potwierdzonymi przez Kierownika budowy, Inżyniera i/lub Projektanta 
 

Wszystkie dokumenty przedstawione do odbioru musza być potwierdzone przez Inżyniera. 
W przypadku, gdy wg Komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robót.  

Wszystkie zarządzone przez Komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego.  

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy Komisja. 
 
8.4.  Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 8.3.  
 
9.  PODSTAWA  PŁATNO ŚCI 
9.1.  Ustalenia ogólne  

Podstawą płatności jest cena jednostkowa netto, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji  kosztorysu (do dwóch miejsc po przecinku) 

Przedmiar Robót powinien być odczytywany w powiązaniu z umową, specyfikacjami technicznymi                    
i projektem budowlanym. Opisy poszczególnych pozycji przedmiaru robót nie mogą być traktowane jako ostatecznie 
definiujące wymagania dla danych robót. Nawet jeżeli w przedmiarze tego nie podano, należy przyjmować, że roboty 
ujęte w danej pozycji muszą być wykonane wg: 
- Specyfikacji Technicznych i obowiązujących przepisów technicznych, 
- Dokumentacji Projektowej, 
- wiedzy technicznej. 

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

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji Kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
i w Dokumentacji Projektowej, jak również następujące koszty: wszelkich robót przygotowawczych, odtworzeniowych, 
porządkowych, zagospodarowania placu budowy, utrzymania zaplecza budowy (napraw, wody, energii elektrycznej, 
telefonu, opału, itp.), odtworzenia dróg i chodników, odwozu nadmiaru gruntu, zagęszczenia gruntu, ewentualnego 
pompowania wody, pełnej obsługi geodezyjnej, wykonania projektu organizacji ruchu wraz z ewentualnym projektem 
obiektu tymczasowego (wraz z jego budową), robót związanych z utrudnieniami wynikającymi z użytkowania obiektu w 
trakcie realizacji inwestycji oraz zorganizowania, utrzymania i likwidacji wymaganych dla budowy zadania zapleczy, jak 
również koszty wynikające z prawa budowlanego i SIWZ oraz inne koszty wynikające z Umowy Kontraktowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą  obejmować:  
-  robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
-  wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków               

i transportu na teren budowy, 
-  wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty pośrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko. 
- Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 
9.2.  Warunki umowy i wymagania ogólne D-M.00.00.00  
 Wykonawca ujmie w cenie kontraktowej koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań 
Ogólnych zawartych Szczegółowej specyfikacji Technicznej D-M.00.00.00 obejmujący wszystkie warunki określone  
w w/w dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie, w tym m.in.: 

− dostarczenie, instalację, urządzeń zabezpieczających plac budowy, świateł ostrzegawczych, zapór, ogrodzenia, 
itp. 

− utrzymanie na czas budowy zabezpieczenia placu budowy  
− ew. wybudowanie utrzymanie i likwidację objazdów/przejazdów i organizacje ruchu 
− projekt organizacji ruchu na czas budowy 
− geodezyjna i budowlana dokumentacje powykonawczą 
− inwentaryzację fotograficzną dróg oraz budynków przed realizacja zadania  
− inwentaryzację, ocenę stanu technicznego i ustalenie sposobu naprawy z Administratorem, dróg publicznych 

wykorzystanych przez wykonawcę do transportu technologicznego dla budowy oraz wykonanie naprawy po 
okresie użytkowania 

− koszty zapewnienia wymaganych ubezpieczeń 
Oraz wszystkie dodatkowe warunki nie wyszczególnione w kosztorysie. 
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9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu – dotyc zy ruchu pieszego i kołowego  
 
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania Projektu Organizacji Ruchu na czas budowy i uzyskanie 

zatwierdzenia go przez właściwy organ i administratora drogi. Koszty projektu i wykonania Organizacji Ruchu na czas 
budowy ponosi Wykonawca. Po stronie Wykonawcy leży również spełnienie roszczeń osób i podmiotów, które w 
związku z wprowadzeniem Organizacji Ruchu na czas budowy i prowadzeniem robót doznają jakiegokolwiek 
uszczerbku. 
 
Koszt wybudowania objazdów /przejazdów i organizacji obejmuje: 
a) Opracowanie projektów organizacji ruchu dla poszczególnych etapów budowy obejmujących m.in. na czas ściśle 

wskazany oraz zapewnienie dojazdów i dojść do posesji. Projekty te wymagają uzyskania pozytywnej opinii 
Inżyniera i uzyskania zatwierdzenia przez organy zarządzające ruchem. Każdy etap realizacji inwestycji zmieniający 
zasady ruchu kołowego i pieszego wymaga opracowania projektu organizacji ruchu i jego zatwierdzenia.  

b) Zakup i koszty zakupu potrzebnych materiałów 
c) Ustawienie tymczasowego oznakowania,  oświetlenia i sygnalizacji zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji 

ruchu oraz wymaganiami bezpieczeństwa ruchu. 
d) Opłaty m.in. dzierżawy za zajęcie terenu, poniesienie kosztów komunikacji zastępczej, opłaty za wyłączenie  

z eksploatacji i inne opłaty wynikające z ograniczenia praw i możliwości eksploatacji przez osoby trzecie. 
e) Przygotowanie terenu. 
f) Konstrukcja tymczasowa nawierzchni drogowej, torowej, ramp, chodników, krawężników, przystanków i wiat, barier, 

oznakowań i odwodnienia. 
g) Tymczasowa przebudowa urządzeń obcych oraz koszty związane z zabezpieczeniem istniejącej infrastruktury 

technicznej w związku z usytuowaniem na niej objazdów / przejazdów. 
h) Koszty związane z przystosowaniem istniejącej infrastruktury drogowej do pełnienia funkcji objazdów i obejść w 

przypadku konieczności zamknięcia którejkolwiek z ulic wlotowych  do przebudowywanej trasy. 
i) Koszty eksploatacji wykonanych obiektów lub elementów obiektów do czasu odbioru ostatecznego  i uzyskania 

świadectwa przejęcia. 
 
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu istniejącej i tymczasowej obejmuje: 
a) Oczyszczanie, przestawienie, odnowienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych i stałych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł. 
b) Utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
c) Organizacja i utrzymanie ewentualnej komunikacji zastępczej..  
 
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) Usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej w punktach 9.1., 9.2. i 9.3. nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 
 
10.  PRZEPISY  ZWIĄZANE 
 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207/2003, poz. 2016) z późniejszymi zmianami. 
 
Ustawa z 27 kwietnia 2002 r. o odpadach (Dz. U. 62/02 poz. 628), z późniejszymi zmianami. 
 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, 
poz. 953)  
Zmiany: 2004.09.25 zm. Dz.U.2004.198.2042  
 
Rozporządzenie MI z 6 luty 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz.U. Nr 47 poz.401) 
 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)  
 
Rozporządzenie MI i SWiA z 31 lipca 2002r w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. nr 170 poz.1393) 
 
Rozporządzenie MI I SWiA z 23 września 2003r w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach 
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz.U. nr 177 poz.1729) 
 
Ustawa z dn. 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r., Nr 193, poz. 1287) 
Zmiany:  

− 2011.01.01 zm. przen. Dz.U.2009.157.1241  
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− 2011.01.02 zm. przen. Dz.U.2010.182.1228  
 
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r., Nr 19, poz. 115)  
Zmiany:  

− 2007.02.27 zm. Dz.U.2007.23.136  
− 2007.11.03 zm. Dz.U.2007.192.1381  
− 2008.04.15 zm. Dz.U.2008.54.326  
− 2008.12.24 zm. Dz.U.2008.218.1391  
− 2009.02.20 zm. Dz.U.2009.19.101  
− 2009.02.27 zm. Dz.U.2009.19.100  
− 2009.03.24 zm. Dz.U.2008.227.1505  
− 2009.06.08 zm. Dz.U.2009.86.720  
− 2009.10.31 zm. Dz.U.2009.168.1323  
− 2010.07.17 zm. Dz.U.2010.106.675  
− 2010.09.04 zm. Dz.U.2010.152.1018  
− 2010.12.31 zm. Dz.U.2010.225.1466  
− 2011.03.01 zm. Dz.U.2011.5.13  
− 2011.07.01 zm. Dz.U.2010.225.1466  
− 2011.08.01 zm. Dz.U.2011.159.945  
− 2012.05.31 zm. Dz.U.2012.472  
− 2012.09.28 zm. Dz.U.2012.965  
− 2012.10.19 zm. Dz.U.2011.222.1321  
− 2012.12.16 zm. Dz.U.2012.1256  

Ustawa z 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 115/01 poz. 1229) z późniejszymi zmianami. 
 
Ustawa z dnia 3.10.2003 r. – o ochronie środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 190/03, poz. 1865). 
 
Ustawa prawo o ruchu drogowym z 20 czerwca 1997r tekst jednolity Dz.U. Nr 58 poz. 515 z 2003r 
 
Warunki Umowy Kontraktowej. 
 
 
D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
 
D.01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 

1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot STWiORB 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktów wysokościowych w ramach zadania: OSIEDLE 
MIESZKANIOWE "GISZOWIEC -KASZTANY"  II ETAP 
przy ul. Górniczego Stanu w Katowicach.  

 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 
 STWiORB jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w p.1.1. 

1.3. Zakres robót obj ętych STWiORB 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania robót  wymienionych w p.1.1. związanych z 
odtworzeniem i wyznaczeniem punktów głównych trasy oraz punktów wysokościowych w terenie wraz z obsługa 
geodezyjną realizacji całego zadania, w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacją Projektową. 

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktów wysoko ściowych 

 W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych wchodzą: 
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy  
b) uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 
c) wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 
d) wyznaczenie niezbędnych rzędnych do realizacji zadania 
e) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób ułatwiający 

odszukanie i ewentualne odtworzenie. 
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1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy punkt trasy. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi normami i z definicjami podanymi 
w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z Dokumentacja Projektową, 
STWiORB i poleceniami Inżyniera.  
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”  
pkt. 1.5 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB DM.00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt. 2. 

2.2. Rodzaje materiałów 
 Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować: 

− paliki drewniane lub rurki stalowe – dla punktów zlokalizowanych w poboczach 
− gwoździ z folią lub prętów stalowych – dla punktów zlokalizowanych w nawierzchni asfaltowej jezdni i 

chodników 
  Wszystkie elementy używane do stabilizacji punktów powinny mieć długość dostosowaną do aktualnie 
panujących warunków atmosferycznych i powinny pozwolić na stabilizację punktów w sposób określony w niniejszej 
STWiORB. Ewentualna wymiana punktów z powodu ich zniszczenia lub warunków atmosferycznych nie może 
powodować roszczeń Wykonawcy o dodatkową zapłatę. 
 Do stabilizacji punktów wysokościowych – reperów roboczych (kiedy zajdzie potrzeba ich odtworzenia lub 
zagęszczenia), należy użyć słupków betonowych. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych 
budowlach wzdłuż trasy. 
 Do wykonania opisów i oznaczeń punktów można używać farby chloro-kauczukowej w dowolnym kolorze, 
oprócz białego 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”  
Pkt. 3. Ponadto używany sprzęt powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i PZJ oraz uzyskać akceptację Inżyniera. 

3.2. Sprzęt pomiarowy 
 Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący sprzęt: 
− teodolity lub tachimetry, 
− niwelatory, 
− dalmierze, 
− tyczki, łaty, taśmy stalowe i ruletki 
− sprzęt GPS 
 Wszystkie używane do robót instrumenty geodezyjne powinny być zrektyfikowane oraz posiadać wymagane 
przepisami szczególnymi świadectwa legalizacji. Dokładność instrumentów powinna zapewniać wykonanie robót z 
założoną w niniejszej STWiORB dokładnością. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4. 

4.2. Transport sprz ętu i materiałów 
 Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 

5.2. Ogólny zakres prac pomiarowych oraz zasady ich  wykonywania 
 Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK wymienionymi w p.10 
niniejszej STWiORB. Zamawiający przekaże Wykonawcy dane geodezyjne (zawarte w Dokumentacji Projektowej) 
potrzebne do wykonania robót wymienionych w p.1.1. 
Roboty obejmują wykonanie: 

a) odtworzenia dla potrzeb realizacyjnych 
− punktów osi trasy 
− reperów roboczych 

b) uzupełnienia osi trasy dodatkowymi punktami, w tym początków i końców krzywych przejściowych i łuków 
kołowych 

c) wyznaczenia przekrojów poprzecznych z wytyczeniem dodatkowych przekrojów według potrzeb 
d) wyznaczenia dodatkowych punktów w rejonie obiektów budowlanych i założenie reperów roboczych przy tych 

obiektach 
e) stabilizacji punktów w sposób chroniący je przed zniszczeniem 
f) pomiaru XYZ wszystkich wyznaczonych punktów 
g) sprawdzenie, odtworzenie i ustalenie zniszczonych lub uszkodzonych punktów osnowy geodezyjnej i ustalenie 

ich współrzędnych za pomocą sprzętu GPS, łącznie z ich zgłoszeniem do Państwowego Zasobu 
Geodezyjnego 

h) utrzymywanie zastabilizowanych punktów w niezbędnym zakresie 
i) aktualizacja zasobu mapowego i osnowy państwowej w zakresie wynikającym z przepisów Prawa 

Geodezyjnego oraz szczegółowych ustaleń innych STWiORB 
j) wykonanie, stabilizacja i aktualizacja osnowy pomiarowej oraz aktualizacja i odtworzenie osnowy państwowej, 

zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej STWiORB 
 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające lokalizację i 
współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. 
 W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i 
pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 
 Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 
 Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera o wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu 
punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. 
 Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne z 
rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od 
rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym Inżyniera. Ukształtowanie terenu w 
takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inżyniera.  
 Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem 
wyników pomiarów przez Inżyniera. 
 Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w oznaczenia 
określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń 
powinny być zaakceptowane przez Inżyniera. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania 
robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub 
wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na 
koszt Wykonawcy. 
 Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków 
Wykonawcy. 

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi tr asy i punktów 
       wysoko ściowych 

 Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca ma obowiązek wyznaczyć i zastabilizować osnowę pomiarową. 
Rozmieszczenie punktów osnowy oraz punktów wysokościowych powinno być takie, aby każdy punk zlokalizowany w 
obrębie robót był namierzalny co najmniej z dwóch punktów osnowy poziomej oraz co najmniej jednego punktu osnowy 
pionowej, z założoną dokładnością. Ponadto przy każdym realizowanym obiekcie inżynierskim powinny być 
zastabilizowane co najmniej dwa dodatkowe punkty osnowy poziomej i co najmniej jeden punkt osnowy pionowej, 
niezależnie od punktów o których mowa powyżej.  
 Wykonawca założy repery robocze poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektów 
towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących budowlach wzdłuż 
trasy drogowej. O ile brak takich punktów, repery robocze należy założyć w postaci słupków betonowych lub grubych 
kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez Inżyniera. 
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 Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i jednoznaczne 
określenie nazwy repera i jego rzędnej. 
 Dokładność osnowy realizacyjnej powinna odpowiadać dokładności osnowy pomiarowej państwowej II-giej 
klasy. 
 Osnowa realizacyjna powinna być dowiązana co najmniej do dwóch punktów osnowy państwowej (poziomej i 
pionowej) klasy nie niższej niż II-giej. Przed dowiązaniem osnowy realizacyjnej do osnowy państwowej Wykonawca 
dokona aktualizacji współrzędnych punktów osnowy państwowej, dom której osnowa realizacyjna ma być dowiązana. 
Aktualizację te wykonuje się wyłącznie za pomocą sprzętu GPS. 
  
Do obowiązków wykonawcy należy również utrzymanie osnowy realizacyjnej w trakcie realizacji robót i w okresie 
gwarancji. Osnowę realizacyjną należy aktualizować nie rzadziej niż: 

a) w trakcie trwania robót – co miesiąc oraz w przypadku naruszenia któregokolwiek punktu osnowy poziomej lub 
pionowej; za naruszenie osnowy uznaje się również uzasadnią obawę Wykonawcy lub Inżyniera, że takie 
naruszenie nastąpiło 

b) w okresie gwarancji –według wskazań Inżyniera, lecz nie rzadziej niż co 6 miesięcy 
Jakiekolwiek uzupełnieni punktów osnowy pomiarowej (poziomej i pionowej) lub konieczność częstszej 
aktualizacji osnowy, niż w okresach granicznych podanych w niniejszej STWiORB nie może powodować 
roszczeń Wykonawcy o dodatkową zapłatę  

5.4. Odtworzenie osi trasy 
 Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane geodezyjne 
przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu osnowy realizacyjnej i (lub) osnowy państwowej, która została 
zaktualizowana w sposób podany w pkt. 5.3. 
 Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości zależnej od 
charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 50 metrów. 
 Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie może 
być większe niż 3cm dla dróg ekspresowych lub 5 cm dla pozostałych dróg. Rzędne niwelety punktów osi trasy należy 
wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych niwelety określonych w dokumentacji projektowej. 
 Usunięcie punktów z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je odpowiednimi 
punktami (palikami) po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót. 
 Punkty wyznaczające oś trasy krzywych powinny być wyznaczane na tyle gęsto, aby odległość pozioma 
pomiędzy styczną z poprzedniego punktu a punktem na krzywej nie przekraczała założonej tolerancji pomiarowej, to jest 
3cm. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 

6.2. Kontrola jako ści prac pomiarowych 
 Kontrola polega na sprawdzeniu wykonania robót geodezyjnych zgodnie z wymogami i dokładnościami 
podanymi w pkt.5 
 Roboty objęte STWiORB odbiera Inżynier na podstawie przedstawionych przez wykonawcę szkiców, 
dzienników pomiarowych i protokołów wg ogólnych zasad określonych w pkt. 6.1 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową odtworzenia trasy i wyznaczenia punktów wysokościowych jest hektar (ha) wyznaczonej 
sytuacyjnie i wysokościowo oraz zastabilizowanej trasy, łącznie z wykonaniem wszystkich niezbędnych czynności 
mających na celu wykonanie i odbiór robót. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
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8.2. Sposób odbioru robót 
 Roboty objęte STWiORB odbiera Inżynier na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę szkiców i 
dzienników pomiarów geodezyjnych i protokołów. Czynności odbioru mogą być rozpoczęte po przedstawieniu protokołu 
aktualizacji państwowej osnowy pomiarowej metodami GPS.  

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Płaci się za hektar (ha) odtworzenie trasy i wyznaczenia punktów wysokościowych.  
 Cena jednostkowa obejmuje: 

− uzyskanie wszystkich niezbędnych danych z Państwowego Zasobu Geodezyjnego 
− pozyskanie niezbędnych materiałów geodezyjnych 
− wykonanie niezbędnych zgłoszeń i innych czynności przewidzianych odpowiednimi przepisami 
− wytyczenie w oparciu o dane projektowe i istniejący przebieg trasy punktów głównych trasy tj. początków i 

końców elementów geometrycznych – krzywych przejściowych i łuków kołowych oraz ramp przechyłowych z 
ich zastabilizowaniem sytuacyjnym i wysokościowym, rzędnych sytuacyjno- wysokościowych niezbędnych do 
realizacji zadania 

− zabezpieczenie wyznaczonych punktów i reperów w celu ich odtworzenia 
− przeniesienie, odtworzenie i ustalenie zniszczonych lub uszkodzonych punktów osnowy geodezyjnej i ustalenie 

ich współrzędnych, łącznie z ich zgłoszeniem do Państwowego Zasobu Geodezyjnego 
− aktualizacja metodami GPS punktów osnowy państwowej (poziomej i pionowej) 
− wykonanie, zastabilizowanie i utrzymanie w okresie robót i gwarancji punktów osnowy realizacyjnej 
− aktualizacja zasobu mapowego i osnowy państwowej oraz wszystkie czynności wynikające z przepisów Prawa 

Geodezyjnego, przepisów lokalnych oraz szczegółowych ustaleń STWiORB 
− wykonanie wszystkich niezbędnych czynności określonych w niniejszej STWiORB na podstawie szkiców i 

dzienników pomiarów geodezyjnych oraz protokołów kontroli zgodnie z zasadami określonymi w STWiORB 
DM.00.00.00.00.”Wymagania ogólne” 

− inwentaryzacja powykonawcza 
− zakup i transport materiałów i sprzętu 
− oznakowanie miejsca robót i jego utrzymanie 
− wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji robót objętych niniejsza STWiORB, zgodnie z 

Dokumentacja Projektową i STWiORB 
− koszt wszelkich odszkodowań dla osób i instytucji, związanych z przeprowadzaniem prac pomiarowych, w tym 

koszty wejścia w teren i jego przywrócenie do stanu pierwotnego 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Ustawa z 17 maja 1989r  - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, poz.163 z późniejszymi zmianami) 
 
Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
 
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979. 
 
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 
 
Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 
 
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979. 
 
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 
 
Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. 
 

D.01.00.00     ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

D.01.02.02    ZDJĘCIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ (HUMUSU) 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiORB 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu oraz wierzchniej warstwy gruntu rodzimego  w ramach 
zadania: OSIEDLE MIESZKANIOWE "GISZOWIEC -KASZTANY"  II ETAP 
przy ul. Górniczego Stanu w Katowicach.  

 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 
 STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1 
 
1.3. Zakres robót obj ętych STWiORB 
 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania robót wymienionych w pkt. 1.1 związanych ze 
zdjęciem warstwy humusu oraz wierzchniej warstwy gruntu rodzimego  na projektowaną głębokość i odwozem nadmiaru 
humusu i gruntu na odkład, zgodnie z zaleceniami Inżyniera.  

1.4. Określenia podstawowe 
 Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi normami, wytycznymi  
i określeniami podanymi w STWiORB D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
 Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania, zgodność z Dokumentacja Projektową, STWiORB i 
poleceniami Inżyniera.  
 Ogólne wymagania robót podano w STWiORB D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 

2. MATERIAŁY 

 Nie występują. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3. 

3.2. Sprzęt do zdj ęcia humusu  
 Używany sprzęt powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i PZJ oraz uzyskać akceptację Inżyniera. 
 Roboty związane ze zdjęciem humusu należy wykonywać mechanicznie (równiarką, spycharką, ładowarką, 
koparką) lub ręcznie. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D.00.00.00 „Wymagania ogólne”  
pkt. 4. 

4.2. Transport humusu  
 Humus można przewozić dowolnymi środkami transportu, w sposób niepowodujący zanieczyszczenia terenu 
budowy i dróg transportu. 
 Przewiduje się transport zdjętego humusu na składowisko przyobiektowe wykonawcy w celu jego późniejszego 
wykorzystania w pracach wykończeniowych. Humus nienadający się do wykorzystania w pracach wykończeniowych 
należy odwieźć poza teren budowy i zutylizować. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
 Teren pod budowę drogi w pasie robót ziemnych, w miejscach dokopów powinien być oczyszczony z humusu. 
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5.2. Zdjęcie warstwy humusu 
 Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robót uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich będzie wykonywane usunięcie humusu. 
Humus należy zdjąć na głębokość zgodną z dokumentacją Projektową i STWiORB. W miejscach gdzie warstwa 
humusu jest grubsza niż założona w Dokumentacji Projektowej, należy ją zdjąć na pełna głębokość zalegania. Podane 
w Dokumentacji Projektowej powierzchnie humusu dla poszczególnych grubości jego warstw stanowią jedynie dane 
orientacyjne, a ryzyko związane z ewentualnymi rozbieżnościami podanych ilości i stanu faktycznego napotkanego na 
budowie, Wykonawca winien wkalkulować w cenę jednego metra sześciennego usunięcia humusu. 
 Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny być przez 
Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, zagęszczaniem, najeżdżaniem 
przez pojazdy. 
  Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć 
zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 

6.2. Kontrola usuni ęcia humusu  
 Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu  
z powierzchni pasa drogowego objętego robotami. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiaru jest dla: 
- usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) oraz warstwy gruntu rodzimego, gr. 10cm – metr kwadratowy (m2), wraz 
z wszystkimi robotami towarzyszącymi wg STWiORB. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
 
8.2. Sposób odbioru robót 
 Odbioru wykonanego zdjęcia humusu dokonuje Inżynier na budowie na ogólnych zasadach odbioru określonych w 
STWiORB D.00.00.00 „Wymagania Ogólne” pkt.8 jak dla robót zanikających  
i ulegających zakryciu. 
  

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena jednostkowa obejmuje: 
− ręczne i mechaniczne zdjęcie humusu oraz na pełna głębokość jego zalegania, 
− ręczne i mechaniczne zdjęcie gruntu rodzimego nie nadającego się podłoże gruntowe realizowanych obiektów 

budowlanych na pełna głębokość jego zalegania, 
− załadunek i transport humusu na składowisko przyobiektowe Wykonawcy, 
− załadunek, transport oraz utylizacja humusu nie nadającego się do wykorzystania w pracach wykończeniowych, 
− przygotowanie miejsca do składowania humusu i rekultywacja terenu po jego likwidacji, 
− koszty ewentualnego uzyskania pozwolenia na tymczasowe składowanie poza terenem budowy, 
− utrzymanie odkładu w niezbędnym zakresie, 
− bieżące oczyszczanie dróg dojazdowych z resztek przewożonego humusu nanoszonego kołami pojazdów, 
− oznakowanie miejsca robót i jego utrzymanie, 
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− wykonanie niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń, 
− wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji robót objętych STWiORB, zgodnie  

z dokumentacja Projektową i STWiORB. 

10. przepisy zwi ązane 

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
 
D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
 
D.01.02.04    ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG I OGRODZEŃ  

1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot STWiORB 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót związanych z rozbiórką elementów dróg i ogrodzeń w ramach zadania:  
OSIEDLE MIESZKANIOWE "GISZOWIEC -KASZTANY"  II ETAP 
przy ul. Górniczego Stanu w Katowicach.  

1.2. Zakres stosowania STWiORB 
 STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1 
 
1.3. Zakres robót obj ętych STWiORB 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania robót  wymienionych w p. 1.1 i obejmują rozbiórkę, 
załadunek gruzu i jego odwóz na miejsce składowania wraz z utylizacją, następujących elementów i warstw 
nawierzchni: 
− rozebranie nawierzchni z kostki betonowej  
− rozebranie krawężników betonowych  wraz z ławą i opornikiem 
− rozebranie obrzeży betonowych wraz ławą i opornikiem 
 

w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacja Projektową. 
 
UWAGA!! 
Materiały z rozbiórek, stanowią własność Wykonawcy, jeśli inaczej nie postanowiono w warunkach kontraktowych i 
umowie na roboty budowlane. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi normami i określeniami 
podanymi w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
STWiORB i poleceniami Inżyniera. 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB DM.00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt. 2. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do rozbiórki 
 Używany sprzęt powinien być zgodny z oferta Wykonawcy i PZJ oraz uzyskać zatwierdzenie Inżyniera. 
 Do rozbiórek należy użyć następującego sprzętu: 
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− sprzęt pomiarowy 
− piła spalinowa 
− młot pneumatyczny ze sprężarką spalinową lub młot spalinowy 
− koparki, w tym z dodatkowym osprzętem (młoty, zrywarki itp.) 
− ładowarki, 
− równiarki lub spycharki 
− palnik acetylenowo – tlenowy z osprzętem 
− sprzęt ręczny 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”  
pkt. 4. 

4.2. Transport materiałów z rozbiórki 
 Materiały z rozbiórek stanowią własność Wykonawcy.   
 Środki transportu: 
− samochody samowyładowcze 
− samochody skrzyniowe 
− samochody dostawcze 
− inne środki transportu wymienione w PZJ i zatwierdzone przez Inżyniera 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 

5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych 
 Roboty rozbiórkowe elementów dróg obejmują usuniecie z terenu budowy wszystkich elementów wymienionych w 
pkt. 1.3 zgodnie z Dokumentacja Projektową i STWiORB lub wskazanych przez Inżyniera.  
 Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych 
uszkodzeń.  
 Elementy i materiały, które zgodnie z STWiORB stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu 
budowy. 
 Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg i ogrodzeń znajdujące się w miejscach, gdzie zgodnie z 
dokumentacją projektową będą wykonane wykopy drogowe, powinny być tymczasowo zabezpieczone. W szczególności 
należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. 
 Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów drogowych należy wypełnić, warstwami, 
odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić zgodnie z wymaganiami określonymi w STWiORB D-
02.00.00 „Roboty ziemne”. 
 Załadunek gruzu na środki transportu należy prowadzić za pomocą koparki, ładowarki lub ręcznie. W trakcie 
przewozu gruzu Wykonawca ma obowiązek bieżącego utrzymania w czystości dróg transportowych. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
 
6.2. Kontrola jako ści robót rozbiórkowych 
 Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych oraz wywozu 
gruzu z miejsca budowy, jak również sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego 
wykorzystania. 
 Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach nawierzchni, ogrodzeń i 
przepustów powinno spełniać wymagania określone w STWiORB D.02.00.00 „Roboty ziemne”. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 
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7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów dróg i ulic jest dla: 
 
− rozebranie nawierzchni z kostki betonowej– metr kwadratowy (m2) 
− rozebranie krawężników betonowych  wraz z ławą i oporem – metr (m) 
− rozebranie obrzeży betonowych wraz z ławą  i oporem – metr (m) 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
 
8.2.   Sposób odbioru robót 
 Odbioru wykonanych Robót rozbiórkowych dokonuje Inżynier na budowie na ogólnych zasadach odbioru jak dla Robót 
zanikających i ulegających zakryciu 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje: 

− wyznaczenie Robót w terenie, 
− załadunek i odwóz na wysypisko lub składowisko, 
− koszty wysypiska, utylizacji, składowania, rekultywacji, 
− koszty bieżącego oczyszczania nawierzchni dróg dojazdowych do wysypiska lub składowiska, 
− wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu po rozbiórkach, z zagęszczeniem gruntu, 
− oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie, 
− wykonanie wszystkich niezbędnych badań, pomiarów, prób i sprawdzeń, 
− wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji Robót objętych niniejszą STWiORB, zgodnie z 

Dokumentacją Projektową i STWiORB. 
 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r O odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628) wraz z późniejszymi zmianami 
 
BN-77/8931-12   Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
 
FD.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE 
D.02.01.01  WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiORB 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru wykopów w gruntach nieskalistych w  ramach zadania:  
OSIEDLE MIESZKANIOWE "GISZOWIEC -KASZTANY"  II ETAP 
przy ul. Górniczego Stanu w Katowicach”   

1.2. Zakres stosowania STWiORB 
 STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót 
wymienionych w p. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych STWiORB  
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania Robót wymienionych w p.1.1, związanych z 
wykonaniem wykopów wraz z wywozem i utylizacja  w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacja Projektową.. 
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1.4. Określenia podstawowe 
  
1.4.1. Budowla ziemna  – budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadów przemysłowych, 
spełniająca warunki stateczności i odwodnienia oraz przyjmująca obciążenia od środków transportowych i urządzeń na i 
w korpusie drogowym 
1.4.2.  Pas drogowy – wydzielony teren, przeznaczony pod drogę oraz urządzenia związane z obsługą i ochrona drogi, 
obsługa ruchu i ochrona środowiska, a także zawierający rezerwę pod przyszłą rozbudowę drogi 
1.4.3. Wykop – budowla ziemna wykonana w obrębie pasa drogowego w postaci odpowiednio ukształtowanej 
przestrzeni powstałej w wyniku usunięcia z niej gruntu 
1.4.4. Korona drogi – część powierzchni drogi, obejmująca jezdnie z poboczami i pasem dzielącym oraz ewentualnie 
inne elementy dodatkowe 
1.4.5. Podło że nawierzchni  – grunt rodzimy lub nasypowy leżący bezpośrednio pod konstrukcją nawierzchni do 
głębokości przemarzania 
1.4.6. Podło że budowli ziemnej (nasypu i wykopu)  – strefa gruntu rodzimego poniżej spodu budowli, w której 
właściwości gruntu mają wpływ na projektowanie, wykonanie i eksploatacje budowli 
1.4.7. Skarpa  – zewnętrzna umocniona boczna powierzchnia nasypu  lub wykopu o kształcie i nachyleniu 
dostosowanym do właściwości gruntu i lokalnych uwarunkowań 
1.4.8. Grunt nieskalisty  – każdy grunt rodzimy, nie określony w pkt. 1.4.9 jako grunt skalisty 
1.4.9 Grunt skalisty  – grunt rodzimy, lity lub spękany o nie przesuniętych blokach, którego próbki nie wykazują zmian 
objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej: mają wytrzymałość na ściskanie Rc ponad 0,2MPa; 
wymaga użycia środków wybuchowych albo narzędzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia 
1.4.10 Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i z definicjami podanymi w STWiORB 
DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, 
STWiORB i poleceniami Inżyniera.  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 

2. materiały  
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  STWiORB DM.00.00.00 
„Wymagania ogólne" pkt.2. 
 
2.2. Zasady wykorzystania gruntów 
 Grunty z wykopów należy w maksymalnym stopniu wykorzystać do budowy nasypów. W tym celu należy na bieżąco 
badać ich przydatność w tym względzie, zgodnie z wymaganiami STWiORB D.02.03.01. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

Ogólne wymagania dotyczące podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt. 3. 

3.2. Sprzęt do robót ziemnych 

 Używany sprzęt powinien ponadto być zgodny z ofertą Wykonawcy i PZJ oraz uzyskać akceptację Inżyniera. 
Przy wykonywaniu Robót Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 

- koparki, 
- równiarki, 
- spycharki, 
- sprzęt do zagęszczania - dobrany odpowiednio do robót, 
- sprzęt do robót ręcznych, 
- sprzęt do odwodnienia wykopów zgodnie z technologią Wykonawcy zatwierdzoną przez Inżyniera, pozwalający 

na odwodnienie wykopów dla wykonywania Robót poniżej zwierciadła wody gruntowej. 

4. transport 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
 Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt. 4 

4.2. Transport gruntów 

 Grunty pozyskane z wykopów, po przebadaniu i stwierdzeniu ich przydatności do budowy nasypów należy przewieźć 
bezpośrednio w miejsce wbudowania. Grunty z wykopów, dla których nie jest możliwe bezpośrednie przeprowadzanie 
badań, należy przewieźć na składowisko przyobiektowe Wykonawcy i na bieżąco badać ich przydatność do budowy 
nasypów. Za pozyskanie miejsca odkładu, które przekaże do akceptacji Inżyniera, odpowiada  Wykonawca. Grunty nie spełniające 
stosownych wymagań należy odwieźć na wysypisko Wykonawcy. Wykonawca pokryje wszelkie koszty składowania i utylizacji. 
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 Zwiększenie odległości transportu ponad wielkości zatwierdzone, nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy 
dotyczących dodatkowej zapłaty za transport. 
 Jako środki transportowe można użyć samochody samowyładowcze, samochody skrzyniowe, inne przedstawione w 
PZJ i zatwierdzone przez Inżyniera. 

5. wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.5. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robót uwzględniający wszystkie 
warunki w jakich będą wykonywane wykopy. 
 
5.2. Wykonanie wykopów 
 Wykonanie wykopu polega na wybraniu gruntu do odpowiedniej głębokości, wyprofilowaniu powierzchni dna wykopu do 
wymaganego spadku oraz zagęszczenie gruntu do wymaganych parametrów zgodnie z tablicą 1 określającą minimalne wartości 
wskaźnika zagęszczenia w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych 
 
TABLICA 1: Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych 

 

 
 

Jeżeli grunty 
rodzime w wykopach i 
miejscach zerowych 
nie spełniają 

wymaganego wskaźnika zagęszczenia, to przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić do wartości Is, 
podanych w tablicy 1. 
 Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 1 nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie 
zagęszczanie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiającego uzyskanie 
wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. Koszty ulepszania gruntu ponosi wykonawca i winien je przewidzieć i 
ująć w ofercie. Możliwe do zastosowania środki, o ile nie są określone w STWiORB, proponuje Wykonawca i 
przedstawia do akceptacji Inżynierowi. 
 Dodatkowo można sprawdzić nośność warstwy gruntu na powierzchni robót ziemnych na podstawie pomiaru 
wtórnego modułu odkształcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998 rysunek 4. 
Zagęszczenie dna wykopu należy kontrolować wg normalnej próby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z BN-77/8931-
12 lub płytą statyczną VSS wg PN-S-02205 (tylko w przypadku występowania w wykopie gruntów gruboziarnistych lub w 
przypadku równoczesnego badania nośności dna wykopu). 
 Po wykonaniu wykopów Wykonawca dokona zabezpieczenia wykopów przed przedostawaniem się do niego 
wody (opadowej i gruntowej). Wykonawca będzie własnym staraniem utrzymywał system odwodnienia przez cały 
niezbędny czas. Jeżeli nastąpi zawilgocenie gruntu w wykopie, to osuszenie gruntu oraz dodatkowe naprawy wykopu i 
nasypu Wykonawca wykona na własny koszt. 
 Wilgotność gruntu w wykopie przy zagęszczeniu nie powinna różnić się od wilgotności optymalnej: 
w gruntach niespoistych ±2%, 
w gruntach mało i średnio spoistych+ 0% i -2%, 
 Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone dno wykopu uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to przed przystąpieniem do 
układania warstw nasypu lub konstrukcji nawierzchni należy odczekać do czasu jego naturalnego osuszenia lub użyć w 
tym celu środków zaakceptowanych przez Inżyniera. 
 Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania Robót 
ziemnych, zaleca się postępowanie z wykopem w kierunku podnoszenia się niwelety. Wykonawca przedstawi do 
akceptacji Inżyniera przewidywany sposób odwodnienia wykopów oraz sprzęt do tego przewidziany. Akceptacja 
odwodnienia przez Inżyniera nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy za doprowadzenie gruntu do wilgotności 
optymalnej. 
 Sposób i kolejność realizacji wykopów musi uwzględniać etapowanie Robót i ich postęp w pozostałych 
branżach. Niedopuszczalne jest wykonywanie wykopów z wyprzedzeniem powodującym utrudnienia w realizacji innych 
Robót lub w sposób powodujący zagrożenie ruchu pieszego lub kołowego. 
Warunkiem rozpoczęcia wykopów jest w wypadku wykonywania wykopów poniżej zwierciadła wody gruntowej, 
obniżenie tego zwierciadła do poziomu umożliwiającego wykonywanie Robót. 
 Wykopy należy wykonywać w sposób zapewniający stateczność oparcia obiektów sąsiednich oraz skarp 
wykopu. W przypadkach wątpliwych Wykonawca jest zobowiązany do wykonania obliczenia stateczności skarp oraz 
zabezpieczenia obiektów sąsiednich. Obliczenia te podlegają sprawdzeniu przez Inżyniera. 

 
Minimalna wartość Is dla: 

Strefa autostrad innych dróg 
korpusu i dróg 

ekspresowych 
kategoria ruchu   
KR3-KR6 

kategoria 
ruchu KR1-
KR2 

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

Na głębokości od 20 do 50 cm od 
powierzchni robót ziemnych 

 
1,00 

 
1,00 

 
0,97 
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Jakiekolwiek uszkodzenia obiektów sąsiednich oraz wykonanych skarp nasypu na skutek obsunięcia się gruntu, 
Wykonawca usunie własnym staraniem i na własny koszt. Granty z wykopów należy przewozić w sposób 
uniemożliwiający wysypywanie się przewożonego materiału na drogę lub nanoszenie gruntu na kołach samochodów na 
drogi dojazdowe. W wypadku wystąpienia zanieczyszczania dróg dojazdowych przewożonym materiałem Wykonawca 
podejmie środki w celu uprzątnięcia materiału oraz uniemożliwienia dalszego zanieczyszczania dróg lub poniesie koszty 
tych czynności wykonanych przez odpowiednie służby lub innych Wykonawców wskazanych przez Inżyniera. 

5.3.   Wymagania dla wykonanych wykopów 

 Wykopy należy wykonywać z zachowaniem poniższych wymagań. 

 
5.3.1.    Gdy dno wykopu stanowi bezpo średnie koryto pod konstrukcj ę nawierzchni (bezpo średnio pod warstw ę 
mrozoochronn ą) 

- nierówność powierzchni mierzona łatą długości 3m nie może być większa niż ± 3cm; 
- pochylenie poprzeczne powierzchni nie może różnić się od założonego o więcej niż ± 0,5 %; 
- różnica w stosunku do projektowanych rzędnych powierzchni nie może przekraczać + 1cm, - 3cm; 
- szerokość korpusu ziemnego w wykopie nie większa niż ± 10cm od projektowanej; 
- oś korpusu ziemnego w wykopie przesunięta od osi projektowanej o nie więcej niż ± 10cm; 

 
5.3.2. Gdy dno wykopu stanowi koryto pod warstw ę wzmacniaj ącą podło że 

- nierówność powierzchni mierzona łatą długości 3 m nie może być większa niż ± 4cm; 
- pochylenie poprzeczne powierzchni nie może różnić się od założonego o więcej niż. ± 1,0 %; 
- różnica w stosunku do projektowanych rzędnych powierzchni nie może przekraczać + 2cm, - 3cm; 
- szerokość korpusu ziemnego w wykopie nie większa niż ± 10cm od projektowanej; 
- oś korpusu ziemnego w wykopie przesunięta od osi projektowanej o nie więcej niż ± 10cm; 

 
5.3.3. Skarpy i przeciwskarpy w wykopie 

- pochylenie skarp i przeciwskarp rowów w wykopie nie może różnić się od projektowanego o więcej niż ± 10%; 
- maksymalna nierówność powierzchni skarp i przeciwskarp w wykopie przed humusowaniem nie może 

przekraczać ± 10cm. 
 
5.3.4. Rowy 

- szerokość dna rowu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5cm; 
- rzędne profilu dna rowu nie mogą przekraczać +1cm, - 3cm; 

 
5.4. Ruch budowlany 
 Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu (nadkładu) powyżej 
rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 m. 
Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch maszyn 
wykonujących tę czynność budowlaną. Może odbywać się jedynie sporadyczny ruch pojazdów, które nie spowodują 
uszkodzeń powierzchni korpusu. 
 Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych powyżej warunków 
obciąża Wykonawcę robót ziemnych. 

6. kontrola jako ści robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
 
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót z iemnych 
 Sprawdzenie wykonania wykopu polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej 
STWiORB oraz w Dokumentacji Projektowej. 
W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

- odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości; 
- zapewnienie stateczności skarp; 
- odwodnienie wykopów w czasie wykonywania Robót i po ich zakończeniu; 
- dokładność wykonania wykopów; 
- zagęszczenie i nośność gruntu w wykopie; 
- bieżące oczyszczanie nawierzchni jezdni z zanieczyszczeń nanoszonych samochodami przewożącymi grunt. 
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TABLICA 2 :  Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych robót ziemnych 

 

Lp. Badana cecha Minimalna cz ęstotliwo ść badan i pomiarów 

1 Rzędne powierzchni dna wykopu 
Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3m i 
poziomicą lub niwelatorem: 

- w punktach głównych łuku, na prostych - w 
odstępach co 200m, 

- na łukach o R ≥ 100 m - co 100 m, 

- na łukach o R < 100 m oraz w miejscach, które budzą 
wątpliwości - co 50 m, 

-  przy wykopach nieliniowych, miejscowych (np. przepusty) 
- punktach charakterystycznych 

2 Równość powierzchni dna wykopu pod 
konstrukcję nawierzchni 

3 Pochylenie poprzeczne powierzchni dna 
wykopu pod konstrukcję nawierzchni 

4 Pochylenie skarp 

5 Równość skarp 

6 Szerokość rowów 

7 Rzędne profilu dna rowu 

8 Badanie wskaźnika zagęszczenia 
3 x na 1000 m2 wyprofilowanego i zagęszczonego dna 
wykopu - jako podłoża pod konstrukcje nawierzchni, nie 
mniej niż 3 badania na dzienną działkę roboczą (dla danego 
rodzaju wykopu) 

9 Badanie nośności 

Wymagania dotyczące dokładności wykonania wykopów podano w pkt. 5.3. 
 
6.3. Wymagania dotycz ące zagęszczenia i no śności gruntu 
 Bezpośrednio po profilowaniu dna wykopu należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie należy 
kontynuować do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia lub odkształcenia oraz wtórnego modułu 
odkształcenia. 
 Wskaźnik zagęszczenia Is należy określać w porównaniu do wyników otrzymanych wg normalnej próby 
Proctora, zgodnie z BN-77/8931-12. W przypadku gdy w dnie wykopu występują grunty, dla których określenie wskaźnika 
zagęszczenia jest trudne lub gdy jednocześnie badany jest moduł odkształcenia, do badania można wykorzystać płytę 
statyczną typu VSS, wg PN-S-02205:1998. 
 Badanie modułu odkształcenia oraz wskaźnika odkształcenia polega na statycznym obciążaniu gruntu płytą o 
średnicy D=300mm, stopniowo co 0,05MPa. Końcowe obciążenie doprowadza się do wartości równej 
- 0,25MPa – dla dna wykopu w stanie rodzimym (wg PN-S-02205:1998) 
- 0,35MPa – dla dna wykopu po wzmocnieniu lub ulepszeniu (wg PN-S-02205:1998) 
 Moduły odkształcenia pierwotny E1 i wtórny E2, odpowiadające przyrostowi osiadań wywołanemu przyrostem 
obciążenia jednostkowego w zakresie: 
-  od 0,05 do 0,15 MPa – dla dna wykopu w stanie rodzimym (wg PN-S-02205:1998) 
- od 0,15 do 0,25MPa – dla dna wykopu po wzmocnieniu lub ulepszeniu (wg PN-S-02205:1998) 
 obliczamy na podstawie wzoru: 
E1, E2 = ¾ D (∆p/∆s)     [MPa] 
 
gdzie: 
D - średnica płyty (D=300), mm 
∆p - różnica nacisków (∆p=0,10), MPa 
∆s - przyrost osiadań odpowiadający różnicy nacisków, mm 
  
Wartości wskaźnika zagęszczenia Is lub wskaźnika odkształcenia I0 = E2/E1, oraz wartości wtórnego modułu odkształcenia 
E2 powinny odpowiadać parametrom podanym w Tablicy 3. 
 Badanie nośności pod elementy kanalizacji i przepusty w korpusie drogowym, wykonać za pomocą lekkiej płyty 
do badań dynamicznych, poprzez określenie dynamicznego modułu odkształcenia podłoża Ev. Wartość E2 określa się 
poprzez przeliczenie parametru Ev z wykorzystaniem stosownych dla gruntu w podłożu współczynników korelacyjnych. 
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TABLICA 3:  Wymagania dla wskaźnika zagęszczenia, wskaźnika odkształcenia i nośności 
 

Rodzaj wykopu Is Io E2 

dno wykopu jako podłoże-koryto bezpośrednio pod 
konstrukcję nawierzchni dróg kategorii KR2 i KR1 (pod 
warstwą podbudowy z kruszywa) 

≥1,00 ≤2,20 ≥ 100 MPa 

dno wykopu jako podłoże-koryto pod nawierzchnię zjazdów ≥1,00 ≤2,20 ≥ 100 MPa 

dno wykopu pod elementy odwodnienia 

-  na głębokości do 1,20m od powierzchni podłoża-koryta 

- na głębokości > 1,20m od powierzchni podłoża-koryta 

≥1,00 

≥0,97 

≤2,20 

≤2,50 

≥451)/602)MPa3) 

≥301}/402)MPa3 

1)  dot. gruntów spoistych w podłożu 
2) dot. gruntów niespoistych w podłożu 
3)nośność dna wykopu badana jedynie dla wykopów pod przepusty i elementy kanalizacji w korpusie 
drogowym 

 
 Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia oraz nośności nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczanie 
gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu w wykopie, umożliwiającego uzyskanie wymaganych wartości 
wskaźnika zagęszczenia (Is, I0) oraz wtórnego modułu odkształcenia (E2). Możliwe do zastosowania środki proponuje Wykonawca i 
przedstawia do akceptacji Inżynierowi. 
 Wyniki kontroli zagęszczenia i nośności gruntu w wykopie Wykonawca powinien wpisywać do dokumentów 
laboratoryjnych. Uzyskanie prawidłowych wyników zagęszczenia oraz nośności konkretnej warstwy w wykopie powinno być 
potwierdzone przez Inżyniera wpisem w dzienniku budowy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt. 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową wykonanego wykopu jest odpowiednio dla: 

- wykonania wykopów mechanicznie w gruntach kat. I - V z transportem urobku na odkład na wysypisko 
Wykonawcy - metr sześcienny (m3), 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne" p.8. 
 
8.2. Sposób odbioru robót  
 Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i wymaganiami STWiORB jeżeli wszystkie 
wyniki badań przeprowadzonych przy odbiorach dadzą wyniki zgodne z wymaganiami. 
 W przypadku niezgodności choć jednego elementu Robót z wymaganiami, roboty ziemne uznaje się za wykonane 
niezgodnie z Dokumentacją Projektową i STWiORB. Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawy na własny koszt i własnym 
staraniem. Technologia naprawy musi być uzgodniona z Inżynierem. 
  
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DM.00.00.00  pkt. 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Płaci się za jednostkę obmiarową wg p.7.2 wykonanego wykopu na podstawie obmiaru i oceny jakości Robót w oparciu 
o wyniki pomiarów i badań laboratoryjnych. 
Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla założonego sposobu wykonania i obejmuje: 

- prace pomiarowe i przygotowawcze, 
- wykonanie wykopu 
- odwiezienie gruntu na składowisko przyobiektowe, odkład bądź na miejsce wbudowania lub wysypisko Wykonawcy, 

łącznie z kosztami pozyskania miejsca odkładu, składowania lub utylizacji, 
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- profilowanie dna wykopu oraz skarp w wykopie i rowu zgodnie z Dokumentacją Projektową i STWiORB, 
- zagęszczenie dna wykopu, 
- ewentualne wykonanie obliczeń stateczności skarp wykopu w sytuacjach przewidzianych p.5.2, 
- zabezpieczenie skarp wykopu w sposób określony przez Wykonawcę na zasadach wg p.5. oraz we wszelkich 

niezbędnych przypadkach (deskowania stałe lub przesuwne, albo inne sposoby określone przez Wykonawcę w PZJ), 
- usunięcie wszelkich uszkodzeń obiektów powstałych na skutek wykopów, w tym wykonanych skarp wykopu, 
- odwodnienie wykopu na czas niezbędny do jego wykonania i utrzymania, 
- doprowadzenie gruntu do właściwej wilgotności, także w wypadku nadmiernego nawilgocenia, 
- koszty ulepszenia gruntu w wykopie w sytuacjach przewidzianych w p.6.3, 
- bieżące utrzymanie w czystości nawierzchni jezdni - usuwanie zanieczyszczeń nanoszonych samochodami 

przewożącymi grunt, 
- rekultywacja terenu ewentualnego wysypiska i opłaty z tym związane, 
- ewentualne wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych 
- wykonanie wszystkich niezbędnych badań, pomiarów, prób i sprawdzeń, 
- oznakowanie i zabezpieczenie Robót i jego utrzymanie, 
- wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji Robót objętych niniejszą STWiORB, zgodnie z Dokumentacją 

Projektową i STWiORB. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
 
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
 
BN-77/8931-12        Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
 
PN-8 l/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 
 
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
 
10.2. Inne dokumenty 
Dz. U. Nr 62, poz. 628, Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. 
 
Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002  
 
D.02.00.00  ROBOTY ZIEMNE 
 
D.02.03.01   WYKONANIE NASYPÓW 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot STWiORB 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania 
nasypów w  ramach zadania: 
OSIEDLE MIESZKANIOWE "GISZOWIEC -KASZTANY"  II ETAP 
przy ul. Górniczego Stanu w Katowicach” 
 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 
 STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1 
 
1.3. Zakres robót obj ętych STWiORB 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania Robót wymienionych w p.1.1, związanych z 
wykonaniem nasypów, w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacją  Projektową. 
 
1.4. Określenia podstawowe  
 Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z polskimi normami, Dokumentacją Projektową oraz 
definicjami zawartymi w STWiORB DM.00.00.00."Wymagania ogólne" p.1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, STWiORB i 
poleceniami Inżyniera. 
 Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne" p.1.5. 
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2. materiały  

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB DM.00.00.00 
pkt. 2. 

2.2. Grunty i materiały do nasypów 

2.2.1.    Wymagania dla materiałów 
 Dopuszcza się wykonanie nasypów wyłącznie z gruntów, które spełniają szczegółowe wymagania zawarte w normie PN-
S-02205:1998; 

− pod względem przydatności do budowy nasypów  
− jako grunty przydatne i przydatne z zastrzeżeniami - z zachowaniem zastrzeżeń w tablicy 2 powyższej normy, 
− pod względem wysadzinowości  
− jako grunty niewysadzinowe i wątpliwe (ale dopuszczone jako przydatne z  zastrzeżeniami j w.). 

 Ponadto grunty użyte do wykonania nasypów powinny spełniać następujące warunki: 
a) wskaźnik różnoziarnistości U ≥ 3, 
b) wskaźnik nośności gruntu wnoś wyznaczony zgodnie z załącznikiem „A" do normy PN-S-02205:1998 powinien 

spełniać warunek wnoś ≥ 10%, 
c) zawartość części organicznych Iom ≤2% (z wyjątkiem piasków próchniczych o Iom ≤ 5%). 

Grunty niespoiste, niewysadzinowe lub kruszywa o wskaźniku różnoziarnistości U ≥ 5   i współczynniku filtracji k10 ≥ 6 x 10 -5 
m/s (5,2 m/d) oraz pozostałych cechach jw., należy zastosować do wykonania: 

- górnej warstwy nasypu grubości minimum 50cm (poniżej warstw wzmacniających podłoże - w przypadku 
konstrukcji ze wzmocnionym podłożem, poniżej warstwy odsączającej - w przypadku konstrukcji bez 
wzmocnionego podłoża), 

-       wypełnienia poboczy nad warstwą odsączającą do wysokości dna umocnienia. 
 
2.2.2.     Materiał z ukopu / dokopu 
 Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżyniera lokalizację oraz wyniki badań gruntu z ukopu i dokopu przeznaczonego do 
wykonania nasypów, jak również ewentualny sposób jego ulepszenia oraz sposób rekultywacji dokopu, w terminie 14 dni przed 
rozpoczęciem eksploatacji dokopu. 
 Odpowiedzialnym za miejsce odkładu gruntu z ukopu i dokopu poza pasem drogowym jest Wykonawca, który poniesie 
wszelkie koszty i spełni wszystkie formalności (m.in. ochrony środowiska) związane z jego przygotowaniem, składowaniem i 
późniejszą rekultywacją. Miejsce odkładu należy zatwierdzić u Inżyniera. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
 Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”  
pkt. 3. 
 
3.2. Dobór sprz ętu zag ęszczaj ącego 
 Przy mechanicznym wykonywaniu Robót Wykonawca powinien dysponować następującym sprawnym technicznie 
sprzętem: 

− koparki, 
− równiarki, 
− spycharki, 
− walce gładkie i ogumione, 
− ubijaki spalinowe, 
− lekkie walce ręczne, 
− sprzęt do robót ręcznych. 

Używany sprzęt powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i PZJ oraz uzyskać akceptację Inżyniera. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu  
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M.00.00.00 pkt. 4. 
 
4.2. Transport gruntów 
 Przewiduje się transport gruntu następującymi środkami transportu: 

− samochodami samowyładowczymi, 
− samochodami skrzyniowymi 
− innym sprzętem przedstawionym przez Wykonawcę w PZJ i zatwierdzonym przez Inżyniera. 
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5. wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.5. 

5.2. Ukop i dokop 
 Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej pozyska i/lub ulepszy grunt do wykonania nasypów. Grunt ten 
powinien spełniać wymagania określone w p. 2. Wykonawca przed dowiezieniem gruntu na miejsce wbudowania, 
przedstawi każdorazowo Inżynierowi badania danej partii materiału, potwierdzające przydatność gruntu do wykonania 
nasypu. 

Dla gruntu pozyskanego z dokopu Wykonawca we własnym zakresie przygotuje, zabezpieczy, a po zakończeniu robót 
zlikwiduje dokop, jak również w ramach Ceny Kontraktowej ureguluje wszelkie roszczenia z tego tytułu. 

5.3. Wykonanie nasypów 

5.3.1. Wybór gruntów i materiałów do wykonania nasy pów 

 Wybór gruntów i materiałów do wykonania nasypów powinien być. dokonany z uwzględnieniem zasad 
podanych w p.6. 
 Nasypy wykonuje się z gruntów pozyskanych przez Wykonawcę z ukopu (wykop w obrębie budowy) i dokopu 
(materiał z dowozu). Materiał z dokopu winien odpowiadać wymaganiom dla gruntu na nasyp. 
 
5.3.2. Ogólne zasady wykonania nasypów 
 Nasypy powinny być wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podłużnego, które określono 
w Dokumentacji Projektowej. 
Podstawowe zasady wbudowywania gruntów w nasyp: 

− Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien być bezzwłocznie wbudowany w nasyp. Inżynier może dopuścić 
czasowe składowanie gruntu w miejscu wbudowania, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym 
zawilgoceniem; 

− Budowanie nasypów należy przeprowadzać metoda warstwową, równomiernie na całej jego szerokości; 
− Grubości warstw w stanie luźnym powinny być odpowiednio dobrane, w zależności od rodzaju gruntu i sprzętu używanego do 

zagęszczania. Przystąpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu może nastąpić dopiero po stwierdzeniu przez 
Inżyniera prawidłowego wykonania warstwy poprzedniej; 

− Grunty o różnych właściwościach należy układać w oddzielnych warstwach o jednakowej grubości na całej szerokości 
wykopu. W przypadku wykonywania nasypów z gruntów spoistych należy wbudowywać je jedynie do wysokości 2m od 
poziomu podłoża-koryta. Górne warstwy nasypu wykonujemy z gruntów niespoistych; 

− Warstwy gruntu przepuszczalnego należy układać poziomo, a warstwy gruntu mało przepuszczalnego ze spadkiem 
górnej powierzchni około 4% ± 1%. Ukształtowanie powierzchni warstwy powinno uniemożliwiać lokalne 
gromadzenie się wody; 

− Nasypy w obrębie przepustów należy wykonywać równocześnie z obu stron przepustu z jednakowych, dobrze 
zagęszczonych poziomych warstw gruntu. 

− W przypadku poszerzenia istniejącego nasypu, należy wykonywać w jego skarpie stopnie o szerokości do 1,0 m. Spadek 
górnej powierzchni stopni powinien wynosić 4% ±1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy. Wycięcie stopni 
obowiązuje zawsze przy wykonywaniu styku dwóch przyległych części nasypu, wykonanych z gruntów o 
różnych właściwościach lub w różnym czasie. 

− W przypadku budowy nasypu na zboczu o pochyleniu od 1:5 do 1:2 należy zabezpieczyć go przed zsuwaniem się po 
zboczu, przez wycięcie w podstawie nasypu (zboczu) stopni j w. 

 
5.3.3. Wykonywanie nasypów w okresie deszczów 
 Wykonywanie nasypów należy przerwać, jeżeli wilgotność gruntu przekracza wartość dopuszczalną, to znaczy 
jest większa o więcej niż 10% od wartości wilgotności optymalnej. 
 Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno układać następnej warstwy gruntu. 
Osuszenie można przeprowadzić w sposób mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem palonym albo 
hydratyzowanym. 
 W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczególne jego warstwy po zakończeniu robót 
ziemnych powinny mieć równe powierzchnie i spadki wymagane dla prawidłowego odwodnienia. 
Nie należy pozostawiać nie zagęszczonej warstwy do dnia następnego. Jeżeli grunt w warstwie niezagęszczonej uległ 
nadmiernemu zawilgoceniu (powyżej 10% od wartości wilgotności optymalnej), a Wykonawca nie jest w stanie go osuszyć i 
zagęścić w czasie zaakceptowanym przez Inżyniera, to może on nakazać usunięcie wadliwej warstwy na koszt i staraniem Wykonawcy 
oraz ponowne poprawne jej wykonanie. 
 
5.3.4. Wykonywanie nasypów w okresie mrozów 
 Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypów w temperaturze, przy której nie jest możliwe osiągnięcie w nasypie 
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wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
 Nie dopuszcza się wbudowania w nasyp gruntów zamarzniętych lub gruntów przemieszanych ze śniegiem lub 
lodem. 
 W czasie opadów śniegu wykonywanie nasypów powinno być przerwane. Przed wznowieniem prac należy usunąć śnieg z 
powierzchni wznoszonego nasypu. 
 Jeżeli warstwa niezagęszczonego gruntu zamarzła, to nie należy jej przed rozmarznięciem zagęszczać ani układać na 
niej następnych warstw. Po rozmarznięciu gruntu w warstwie należy ponownie wykonać całość badań jakościowych warstwy wg p.6 
(wilgotność naturalną, zagęszczenie, nośność, równość, spadki itp.). 
 

5.3.5.  Wykonywanie nasypów z gruntów kamienistych lub gruboziarnistych odpadów przemysłowych  

 Wykonywanie nasypów z gruntów kamienistych lub gruboziarnistych odpadów przemysłowych powinno 
odbywać się według jednej z niżej podanych metod, jeśli nie zostało określone inaczej przez Inżyniera: 
 
a) Wykonywanie nasypów z gruntów kamienistych lub gruboziarnistych odpadów przemysłowych z wypełnieniem 

wolnych przestrzeni 
 Każdą rozłożoną warstwę materiałów gruboziarnistych o grubości nie większej niż 0,3 m, należy przykryć 
warstwą żwiru lub piasku, którym przez ubijanie lub wibrowanie wypełnia się wolne przestrzenie między grubymi 
ziarnami. Przy tym sposobie budowania nasypów stosować można okruchy skał, kamienie i odpady przemysłowe 
miękkie i niemrozoodporne, a jako materiał wypełniający – materiały sypkie o wskaźniku piaskowym nie mniejszym niż 
40 oraz wielkości ziarn do 5mm, jak piasek, wysiewki z żużla wielkopiecowego wg PN-?B-23004:1988 (PN-88/B-23004), 
mieszaniny popiołowo żużlowe z elektrownianych osadników i stawów osadowych itp 
 
b) Wykonywanie nasypów z gruntów kamienistych lub gruboziarnistych odpadów przemysłowych bez wypełnienia 

wolnych przestrzeni 
 Warstwy nasypu wykonane według tej metody powinny być zbudowane z materiałów mrozoodpornych. 
Warstwy te należy oddzielić od podłoża gruntowego pod nasypem oraz od górnej strefy nasypu około 10-centymetrową 
warstwą żwiru, pospółki lub nieodsianego kruszywa łamanego, zawierającego od 25 do 50% ziarn mniejszych od 2 mm i 
spełniających warunek: 
 
4 d85 ≥ D15 ≥ 4 d15 

gdzie: 
d85 i d15 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 85% i 15% gruntu podłoża lub gruntu górnej warstwy nasypu 

(mm), 
D15 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 15% materiału gruboziarnistego (mm). 
 Części nasypów wykonywane tą metodą nie mogą sięgać wyżej niż 1,2 m od projektowanej niwelety nasypu. 
 
c) Warstwa oddzielająca z geotekstyliów przy wykonywaniu nasypów z gruntów kamienistych 
 Rolę warstw oddzielających mogą również pełnić warstwy geotekstyliów. Geotekstylia przewidziane do użycia w 
tym celu powinny posiadać aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną jednostkę. W szczególności wymagana jest 
odpowiednia wytrzymałość mechaniczna geotekstyliów, uniemożliwiająca ich przebicie przez ziarna materiału 
gruboziarnistego oraz odpowiednie właściwości filtracyjne, dostosowane do uziarniania przyległych warstw. 

5.3.6. Wykonywanie nasypów na zboczach 

 Przy budowie nasypu na zboczu o pochyłości od 1:1 do 1:1,5 należy zabezpieczyć nasyp przed zsuwaniem się 
poprzez zastosowanie gabionów zgodnie z dokumentacja Projektową, STWiORB oraz poleceniami Inżyniera. 

5.3.7. Poszerzenie nasypu 

 Przy poszerzeniu istniejącego nasypu należy wykonywać w jego skarpie stopnie o szerokości do 1,0 m. Spadek 
górnej powierzchni stopni powinien wynosić 4% ±1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy. 
 Wycięcie stopni obowiązuje zawsze przy wykonywaniu styku dwóch przyległych części nasypu, wykonanych z 
gruntów o różnych właściwościach lub w różnym czasie. 
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5.3.8. Ogólne zasady zagęszczania gruntu 

 Każda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozłożeniu, powinna być zagęszczona z zastosowaniem sprzętu 
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz występujących warunków gruntowo-wodnych. 

Rozłożone warstwy gruntu należy zagęszczać od krawędzi nasypu w kierunku jego osi. Grubość warstwy zagęszczonego 
gruntu oraz liczbę przejść maszyny zagęszczającej zaleca się określić doświadczalnie w zależności od rodzaju gruntu i typu 
maszyny. 

 Wilgotność gruntu w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, z tolerancją: 
− w gruntach niespoistych ±2 % 
− w gruntach mało i średnio spoistych +0%, -2% 

 
5.3.9. Wymagania dotycz ące zagęszczenia i no śności 
 W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstw nasypu należy określać za pomocą 
oznaczenia wskaźnika zagęszczenia Is według BN-77/8931-12 lub wyznaczenia wskaźnika odkształcenia I0 poprzez porównanie 
pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia. E 2 /E 1  wg PN-S-02205:1998. Kontrolę zagęszczenia na podstawie 
określenia wskaźnika odkształcenia Io należy stosować tylko dla gruntów gruboziarnistych, dla których nie jest możliwe 
oznaczenie wskaźnika zagęszczenia Is oraz w przypadku konieczności równoczesnego oznaczania wtórnego modułu 
odkształcenia. 
 Kontrolę nośności na podstawie pomiaru wtórnego modułu odkształcenia E2 wg PN-S-02205:1998 należy przeprowadzić dla 
wszystkich warstw nasypu, w tym jego podstawy. Za zgodą Inżyniera badanie nośności warstw nasypu do przedostatniej warstwy 
nasypu oraz jako wypełnienia poboczy, można przeprowadzać metodami alternatywnymi, np. lekką płytą do obciążeń 
dynamicznych. 
 Badanie podstawy nasypu oraz ostatniej górnej warstwy nasypu stanowiącej podłoże-koryto pod konstrukcję 
nawierzchni należy przeprowadzać wyłącznie poprzez statyczne obciążenie płytą VSS wg PN-S-02205:1998. 
Badanie nośności warstw nasypu w granicach korpusu drogowego, jako obsypek i zasypek elementów przepustów oraz 
wypełnienia poboczy, wykonywać za pomocą lekkiej płyty do badań dynamicznych, poprzez określenie dynamicznego modułu 
odkształcenia Ev. Wartość E2 określa się poprzez przeliczenie parametru Ev z wykorzystaniem stosownych dla gruntu w 
nasypie współczynników korelacyjnych. 
 Badanie modułu odkształcenia oraz wskaźnika odkształcenia polega na statycznym obciążaniu gruntu płytą o średnicy 
D=300mm, stopniowo co 0,05 MPa. Końcowe obciążenie doprowadza się do wartości równej 0,25 MPa (wgPN-S-02205:1998). 
 Moduł odkształcenia – iloczyn stosunku przyrostu odkształcenia badanej warstwy podłoża w  ustalonym zakresie obciążeń 
jednostkowych, pomnożonych przez 0,75 średnicy płyty obciążającej, wyznacza się ze wzoru: 
 

 
 
gdzie: 
D - średnica płyty (D=300), mm 
∆p - przyrost nacisku płyty MPa 
∆s - przyrost osiadań odpowiadający przyrostowi nacisku płyty, mmm 
Wartości wskaźnika zagęszczenia Is, lub wskaźnika odkształcenia Io oraz wartości wtórnego odułu odkształcenia E2 powinny 
odpowiadać parametrom podanym w Tabeli 2. 
 
Tablica 2:  Wymagania dla wskaźnika zagęszczenia, wskaźnika odkształcenia i modułu 
 
Badana warstwa nasypu Is lo E2 
KR2 i KR1  
górna warstwa nasypu jako podłoże-koryto bezpośrednio pod 
konstrukcję nawierzchni dróg kategorii KR2 i KR1 (pod warstwą 
podbudowy z kruszywa) 

≥ 1,00 ≤ 2,20 ≥ 100 MPa 

Chodniki i ścieżki rowerowe (pod warstwą podbudowy z 
kruszywa) 

≥ 0,97 ≤ 2,50 ≥ 80 MPa 

przedostatnia warstwa nasypu na głębokości 0,2m od 
powierzchni podłoża-koryta 

≥ 0,97 ≤ 2,50 ≥ 60 MPa 

warstwy nasypu na głębokości poniżej 0,2m do 1,2m od 
powierzchni podłoża-koryta 3) 

≥ 0,97 ≤ 2,50 ≥ 301)/452)MPa 

warstwy nasypu na głębokości poniżej 1,2m od powierzchni 
podłoża-koryta 3) 

≥ 0,97 ≤ 2,50 ≥ 301)/402)MPa 

podłoże nasypu 3) ≥ 0,92 ≤ 2,50 ≥ 301)/402)MPa 
Inne 
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górna warstwa nasypu jako podłoże-koryto pod nawierzchnię 
zjazdów 

≥ 1,00 ≤ 2,20 nie sprawdza się 

nasyp jako wypełnienie poboczy ≥ 1,00 ≤2,20 ≥ 120 MPa 
 

1) dot. gruntów spoistych w nasypie 

2) dot. gruntów niespoistych w nasypie 
3) w przypadku gdy warstwy nasypu dotyczą zasypek elementów odwodnienia (przepustów, kanalizacji, itp.) w granicach 
korpusu drogowego, badanie nośności wykonujemy za pomocą płyty do obciążeń dynamicznych, jeśli poza korpusem 
drogowym – badanie nośności nie jest wymagane 
 
 Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia oraz nośności nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczanie 
gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu w nasypie, umożliwiającego 
uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia (Is) oraz modułu odkształcenia (E2). Możliwe do zastosowania środki 
proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inżynierowi. Cena Kontraktowa ujmuje koszty ulepszenie gruntu. 
 Wyniki kontroli zagęszczenia i nośności gruntu w nasypie Wykonawca powinien wpisywać do dokumentów 
laboratoryjnych. Uzyskanie prawidłowych wyników zagęszczenia oraz nośności konkretnej warstwy w nasypie powinno 
być potwierdzone przez Inżyniera wpisem w dzienniku budowy. 
 
5.3.9.1. W przypadku ulepszania gruntu w nasypie Wy konawca wykona odcinek próbny w celu: 

− stwierdzenia, czy sprzęt budowlany do rozkładania i zagęszczania jest właściwy, 
− określenia grubości warstwy gruntu w stanie luźnym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubości po 

zagęszczeniu, 
− ustalenia wymaganej ilości ulepszacza oraz liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania 

wymaganego wskaźnika zagęszczenia i nośności. 
 Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu, jakie będą stosowane do wykonywania 
warstwy odsączającej/odcinającej na budowie. 
 Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 600 do 800 m2. Odcinek próbny powinien być 
zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Wykonawca może przystąpić do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu 
wyników z odcinka próbnego przez Inżyniera. 
 

5.4. Odkłady 

5.4.1. Warunki ogólne wykonania odkładów 

 Roboty omówione w tym punkcie dotyczą postępowania z gruntami lub innymi materiałami, które zostały 
pozyskane w czasie wykonywania wykopów, a które nie będą wykorzystane do budowy nasypów oraz innych prac 
związanych z trasą drogową. 
 Grunty lub inne materiały powinny być przewiezione na odkład, jeżeli: 
a) stanowią nadmiar objętości w stosunku do objętości gruntów przewidzianych do wbudowania, 
b) są nieprzydatne do budowy nasypów oraz wykorzystania w innych pracach, związanych z budową trasy drogowej, 
c) ze względu na harmonogram robót nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na wbudowanie materiałów 

pozyskiwanych z wykopu. 
 Wykonawca może przyjąć, że zachodzi jeden z podanych wyżej przypadków tylko wówczas, gdy zostało to 
jednoznacznie określone w  harmonogramie robót lub przez Inżyniera. 
 
 

5.4.2. Lokalizacja odkładu 

 Jeżeli pozwalają na to właściwości materiałów przeznaczonych do przewiezienia na odkład, materiały te 
powinny być w razie możliwości wykorzystane do wyrównania terenu, zasypania dołów i sztucznych wyrobisk oraz do 
ewentualnego poszerzenia nasypów. Roboty te powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i 
odpowiednimi zasadami, dotyczącymi wbudowania i zagęszczania gruntów oraz wskazówkami Inżyniera. 
 Jeżeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaru objętości w sposób określony powyżej, materiały te 
należy przewieźć na odkład. 
 Lokalizacja odkładu winna być wybrana przez Wykonawcę, musi być ona zaakceptowane przez Inżyniera. 
Niezależnie od tego, Wykonawca musi uzyskać zgodę właściciela terenu. 
 Jeżeli odkłady są zlokalizowane wzdłuż odcinka trasy przebiegającego w wykopie, to: 
a) odkłady można wykonać z obu stron wykopu, jeżeli pochylenie poprzeczne terenu jest niewielkie, przy czym 

odległość podnóża skarpy odkładu od górnej krawędzi wykopu powinna wynosić: 
− nie mniej niż 3 m w gruntach przepuszczalnych, 
− nie mniej niż 5 m w gruntach nieprzepuszczalnych, 

b) przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jednak mniejszym od 20%, odkład należy wykonać tylko od górnej 
strony wykopu, dla ochrony od wody stokowej, 

c) przy pochyleniu poprzecznym terenu wynoszącym ponad 20%, odkład należy zlokalizować poniżej wykopu, 
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d) na odcinkach zagrożonych przez zasypywanie drogi śniegiem, odkład należy wykonać od strony najczęściej 
wiejących wiatrów, w odległości ponad 20 m od krawędzi wykopu. 

 Jeśli odkład zostanie wykonany w nie uzgodnionym miejscu lub niezgodnie z wymaganiami, to zostanie on 
usunięty przez Wykonawcę na jego koszt, według wskazań Inżyniera. 
Wszelkie zobowiązania finansowe wynikające z zajęcia terenu pod lokalizacje odkładu pozostają po stronie 
Wykonawcy. 
 Konsekwencje finansowe i prawne, wynikające z ewentualnych uszkodzeń środowiska naturalnego wskutek 
prowadzenia prac w nie uzgodnionym do tego miejscu, obciążają Wykonawcę. 

5.4.3. Zasady wykonania odkładów 

 Wykonanie odkładów, a w szczególności ich wysokość, pochylenie, zagęszczenie oraz odwodnienie powinny 
być zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej lub STWiORB. Jeżeli nie określono inaczej, należy 
przestrzegać ustaleń podanych w normie PN-S-02205:1998 to znaczy odkład powinien być uformowany w pryzmę o 
wysokości do 1,5 m, pochyleniu skarp od 1do 1,5 i spadku korony od 2% do 5%. 
 Odkłady powinny być tak ukształtowane, aby harmonizowały z otaczającym terenem. Powierzchnie odkładów 
powinny być obsiane trawą, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznaczone na użytki rolne lub leśne, zgodnie z 
dokumentacją projektową. 
 Odspajanie materiału przewidzianego do przewiezienia na odkład powinno być przerwane, o ile warunki 
atmosferyczne lub inne przyczyny uniemożliwiają jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami sformułowanymi w tym 
zakresie w dokumentacji projektowej, STWiORB lub przez Inżyniera. 
 Przed przewiezieniem gruntu na odkład Wykonawca powinien upewnić się, że spełnione są warunki określone 
w pkcie 5.4.1. Jeżeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odkład przez Wykonawcę, zajdzie konieczność 
dowiezienia gruntu do wykonania nasypów z ukopu, to koszt tych czynności w całości obciąża Wykonawcę. 

6. kontrola jako ści robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB DM.00.00.00  pkt. 6. 

6.2. Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu 
 Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w pkt. 
5.2 niniejszej specyfikacji. Kontrola będzie polegać na sprawdzeniu: 
a) zgodności rodzaju gruntu z określonym w dokumentacji projektowej i STWiORB, 
b) zachowaniu kształtu zboczy, zapewniających ich stateczność, 
c) odwodnienia, 
d) zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zakończeniu eksploatacji ukopu. 
6.3. Badania przydatno ści gruntów do wykonania nasypów 
 Badania przydatności gruntów do wykonania nasypów powinny być przeprowadzone zgodnie z PZJ na próbkach 
pobranych z każdej partii przeznaczonej do wbudowania w nasyp lecz nie rzadziej niż 1 raz na każde 3000 m3. Program badań 
określony jest w normach przytaczanych w niniejszej Specyfikacji. 
W każdym badaniu należy określić w szczególności następujące właściwości: 

a) skład granulometryczny z określeniem wskaźnika różnoziarnistości, 
b) zawartość części pylastych <0,075mm, 
c) zawartość części ilastych <0,02mm, 
d) zawartość części organicznych, 
e) wskaźnik piaskowy1), 
f) kapilarność bierną1), 
g) współczynnik filtracji 2) 
h) granicę płynności 3), 
i) wilgotność naturalną, 
j) wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego, 
k) wskaźnik nośności CBR. 

 
1) dodatkowe kryteria przy określaniu wysadzinowości, stosowane w przypadkach wątpliwych, podstawowe kryterium — 
zawartość drobnych cząstek gruntu, 
2) kryterium wymagane dla materiału na górną warstwę nasypu gr. 0,5m i do wypełnienia poboczy 
dot. gruntów spoistych 
3) W przypadku gdy do budowy nasypów stosowane są grunty niewysadzinowe, o udokumentowanej przez Wykonawcę stałości 
wymaganych cech, Inżynier może ograniczyć na jego wniosek, badane parametry do pozycji: a), b), d), e), g), i) oraz j). 
 
W przypadku wykonywania nasypów z gruntu z wykopów należy przewidzieć koszty jego ulepszenia do stanu 
odpowiadającemu wymaganiom przydatności gruntów do wykonywania nasypów. 
Inżynier w dowolnym czasie może zażądać przedstawienia pełnych wyników badań dla danej partii materiału. 
6.4. Badania jako ści wykonania nasypów 
 Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu polegają na sprawdzeniu: 
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a)  prawidłowości rozmieszczenia gruntów o różnych właściwościach w nasypie,, 
b)  odwodnienia każdej warstwy, 
c)  wilgotności naturalnej wydobywanego gruntu – dopuszczalna odchyłka ±2 % wilgotności optymalnej 
d)  grubości każdej wykonanej warstwy - dopuszczalna odchyłka ±5cm, 
e)  wskaźnika zagęszczenia warstwy - wg p.5.3.9, 
f)  nośności-wg p.5.3.9, 
g) przestrzegania ograniczeń dotyczących wbudowania gruntów w okresie deszczów i mrozów. 
 
6.5. Sprawdzenie zag ęszczenia i no śności warstw nasypu 
 Zagęszczenie i nośność każdej warstwy nasypu, nie grubszej niż 40 cm, należy kontrolować wg p.5.3.9 nie rzadziej niż: 

− 3 razy na każde 1000 m2 wykonanej warstwy nasypu lecz nie mniej niż 3 badania na warstwę, na każdej dziennej 
działce roboczej, dla nasypu pod konstrukcję nawierzchni; 

− 2 x na warstwę nasypu jako obsypki i zasypki przepustów; 
− 1 x / 50 mb wypełnienia poboczy. 

6.6. Dokładno ść wykonania nasypów 
 Powinny zostać spełnione poniższe warunki: 
6.6.1. Dla górnej warstwy nasypu stanowiącej bezpośrednie koryto pod konstrukcję nawierzchni 

− nierówności powierzchni mierzone łatą długości 3m nie mogą być większe niż ± 3cm; 
− pochylenie poprzeczne powierzchni nie może różnić się od założonego o więcej niż ± 0,5 %; 
− różnica w stosunku do projektowanych rzędnych powierzchni nie może przekraczać + 1cm, - 3cm; 
−  szerokość korpusu ziemnego w nasypie nie większa niż ± 10cm od projektowanej; 
− oś korpusu ziemnego w nasypie przesunięta od osi projektowanej o nie więcej niż ± 10cm; 

6.6.2. Skarpy i przeciwskarpy nasypu 
-     pochylenie skarp i przeciwskarp rowów nie może różnić się od projektowanego o więcej niż ± 10%; 
-     maksymalna nierówność powierzchni skarp i przeciwskarp przed humusowaniem nie może przekraczać  
± 10cm. 
6.6.3. Rowy 
-    szerokość dna rowu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5cm;  
-   różnice w rzędnych profilu dna rowu nie mogą przekraczać + 1cm, - 3cm; 
6.6.4. Pomiary powyższe należy wykonać taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m i poziomicą elektroniczną lub niwelatorem. 
Częstotliwość pomiarów wynosi: 

− co 200 m    - w punktach głównych łuku, na prostych, 
− co 100 m   - na łukach o R ≥100 m, 
− co 50 m      - na łukach o R < 100 m oraz w miejscach które budzą wątpliwości, 
−  przy wykonywaniu nasypów nieliniowych, miejscowych - w punktach charakterystycznych. 

6.7. Zasady post ępowania z wadliwie wykonanymi robotami 
 Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli 
materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inżyniera Wykonawca wymieni je na 
właściwe, na własny koszt. 
 

7. obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB DM.00.00.00 Wymagania ogólne” pkt. 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiaru wykonanych nasypów jest w rozbiciu na: 

− wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu dowiezionego - metr sześcienny (m3), 
− wykonanie nasypów mechanicznie w miejscach wymiany gruntów, z pozyskaniem i transportem gruntu - metr sześcienny 

(m3), 
z uwzględnieniem gruntów z wykopu (ukopu) oraz gruntu z dokopu, z wszelkimi czynnościami mającymi na celu pozyskanie grantu, 
jego transport i składowanie, przygotowanie podłoża i wykonanie nasypu zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej 
STWiORB. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru podano w STWiORB DM.00.00.00 pkt.8. 
8.2. Sposób odbioru robót 
 Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i STWiORB, jeżeli wszystkie wyniki badań 
przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymogami pkt. 5 i 6. 
 Przy odbiorze sprawdza się pochylenie górnej warstwy nasypu i nachylenie skarp. 
Pomiary w czasie odbioru powinny być przeprowadzone przez Wykonawcę w obecności Inżyniera na zasadach określonych w 
STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne" pkt.8. dla Robót zanikających i ulegających zakryciu. 
  
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 
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 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DM.00.00.00  pkt. 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Płaci się za jednostkę obmiarowa wg. p.7.2 wykonanego nasypu, na podstawie obmiaru i oceny jakości Robót w oparciu 
o wyniki pomiarów i badań laboratoryjnych. 
Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla założonego sposobu wykonania i obejmuje: 

− pozyskanie ukopu/dokopu i jego przygotowanie do poboru gruntu z wszystkimi kosztami, w tym pozyskania miejsca 
odkładu, składowania, 

− pozyskanie innego zatwierdzonego przez Inżyniera materiału 
− prace przygotowawcze i wytyczeniowe, 
− załadunek i dowóz gruntu do miejsca składowania i wbudowania gruntu  
− ewentualne ulepszenie gruntu i doprowadzenie go do stanu zgodnego z niniejszą Specyfikacją, 
− w przypadku konieczności ulepszania górnej w-wy nasypu - wykonanie odcinka próbnego zgodnie z 

ustaleniami Inżyniera, 
− odwóz gruntu przewidzianego do usunięcia wraz z kosztami składowania i utylizacji, 
− rekultywacja dokopu oraz miejsca odkładu wraz ze wszelkimi kosztami związanymi z ich likwidacją, 
− wbudowanie i zagęszczenie gruntu, 
− profilowanie powierzchni skarp nasypów, 
− utrzymanie w czystości dróg transportowych 
− wykonanie i utrzymanie odwodnienia nasypów podczas prowadzenia Robót, łącznie z doprowadzeniem gruntu do właściwej 

wilgotności, 
− wykonanie wszystkich niezbędnych badań, pomiarów, prób i sprawdzeń, 
− oznakowanie i zabezpieczenie Robót i jego utrzymanie, 
− wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji Robót objętych niniejszą STWiORB, zgodnie z Dokumentacją 

Projektową i STWiORB. 

10. przepisy zwi ązane 

10.1. Normy 
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
 
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
 
PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 
 
PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 
 
PN-EN 933-8:2001    Badania geometrycznych właściwości kruszyw Część 8: Ocena zawartości  drobnych cząstek. Badania 
wskaźnika piaskowego. 
 
10.2.  Inne dokumenty  
Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.  
 
Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych,  
 
GDDP, Warszawa 1998. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.  
 
Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002. 
 
D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE 
D.02.03.01A  WYKONANIE WARSTWY ODCINAJ ĄCEJ Z GEOWŁOKNINY 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiORB 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru warstwy odcinającej z geowłokniny w  ramach zadania:  
„OSIEDLE MIESZKANIOWE "GISZOWIEC -KASZTANY"  II ETAP 
przy ul. Górniczego Stanu w Katowicach”  

1.2. Zakres stosowania STWiORB 
 STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót 
wymienionych w p. 1.1. 
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1.3. Zakres robót obj ętych STWiORB  
  
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania Robót wymienionych w p.1.1, związanych z 
wykonaniem wykopów wraz z wywozem i utylizacja  w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacja Projektową. 

1.4. Określenia podstawowe 
 Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z określeniami 
podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Rodzaje materiałów 
 Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsączających są: 
-   geowłókniny, 
-   elementy mocujące geowłókninę 
-   piasek do wyrównania podłoża 

2.4. Wymagania dla geowłókniny 
 Geowłóknina separacyjno-filtracyjana układana bezpośrednio na podłożu z gruntów spoistych powinna 
wykazywać następujące właściwości:  
- masa powierzchniowa (gramatura) ≥200 g/m2,  
- wytrzymałość na rozciąganie ≥15 kN/m,  
- wydłużenie graniczne ≤100 %,  
- siła przebijająca stemplem CBR ≥2,5kN, 
- średnica efektywna porów O95≤0,15 mm, 
 
Geowłóknina powinna posiadać znak CE lub Certyfikat Zgodności.  
 
Do przytwierdzania geowłókniny do podłoża stosuje się szpilki lub klamry z prętów stalowych o średnicy ok. 12÷16 mm. 
Koniec pręta służący do wbijania w podłoże powinien być zaostrzony i mieć długość min. 30 cm.  
Element mocujący powinien posiadać część poziomą, dociskającą geowłókninę do podłoża np. odgięcie pręta w 
kształcie litery U lub przyspawany kawałek blachy.  Elementy mocujące stosuje się na złączach (zakładach) i na 
krawędziach pasów geowłókniny.  
 
W przypadku konieczności wyrównania podłoża należy stosować piasek nie zawierający kamieni lub  
zanieczyszczeń obcych, mogących uszkodzić geowłókninę.  

2.5. Składowanie materiałów 

2.5.1. Składowanie geowłóknin 

 Geowłókniny przeznaczone na warstwy odsączającą lub odcinającą należy przechowywać w opakowaniach wg 
pkt 4.3 w pomieszczeniach czystych, suchych i wentylowanych. 

3. sprz ęt 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 
 Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy odcinającej lub odsączającej powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
równiarek, 
walców statycznych, 
płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych. 
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4. transport 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport geowłóknin 
 Geowłókniny mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu pod warunkiem: 
opakowania bel (rolek) folią, brezentem lub tkaniną techniczną, 
zabezpieczenia opakowanych bel przez przemieszczaniem się w czasie przewozu, 
ochrony geowłóknin przez zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem, 
niedopuszczenie do kontaktu bel z chemikaliami, tłuszczami oraz przedmiotami mogącymi przebić lub rozciąć 
geowłókniny. 
 Każda bela powinna być oznakowana w sposób umożliwiający jednoznaczne stwierdzenie, że jest to materiał 
do wykonania warstwy odsączającej lub odcinającej. 

5. wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Przygotowanie podło ża 
 Podłoże gruntowe powinno spełniać wymagania określone w SST D-02.00.00 „Roboty ziemne” oraz D-04.01.01 
„Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża”. 
 Warstwy odcinająca i odsączająca powinny być wytyczone w sposób umożliwiający wykonanie ich zgodnie z 
dokumentacją projektową, z tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach. 
 Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny sposób 
zaakceptowany przez Inżyniera. 
 Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót 
w odstępach nie większych niż co 10 m.  

5.3. Rozkładanie geowłóknin 
 Warstwę geowłókniny należy rozkładać na wyprofilowanej powierzchni podłoża, pozbawionej ostrych 
elementów, które mogą spowodować uszkodzenie warstwy (na przykład kamienie, korzenie drzew i krzewów). W czasie 
rozkładania warstwy z geowłókniny należy spełnić wymagania określone przez producenta dotyczące szerokości na 
jaką powinny zachodzić na siebie sąsiednie pasma geowłókniny lub zasad ich łączenia oraz ewentualnego 
przymocowania warstwy do podłoża gruntowego. 

5.4. 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 poruszają się po już ułożonym materiale. 

5.7. Utrzymanie warstwy odcinaj ącej 
 Warstwa odcinająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinny być utrzymywane w dobrym 
stanie.  Nie dopuszcza się ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinającej z geowłóknin. Koszt napraw 
wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę robót. 

6. kontrola jako ści robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania 
robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi Nadzoru. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości 
kruszywa określone w p. 2.3. 
 Geowłókniny przeznaczone do wykonania warstwy odcinającej i odsączającej powinny posiadać aprobatę 
techniczną, zgodnie z pkt 2.4. 
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6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Częstotliwo ść oraz zakres bada ń i pomiarów 

 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia warstwy 
odsączającej i odcinającej podaje tablica 1. 
Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów warstwy odsączającej i odcinającej 
Lp. Wyszczególnienie badań 

i pomiarów 
Minimalna częstotliwość badań            i pomiarów 

1 Szerokość warstwy 10 razy na 1 km 
2 Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu 
3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 
4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km 
5 Rzędne wysokościowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad i 

dróg ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg 
6 Ukształtowanie osi w 

planie *) 
co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad i 
dróg ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg 

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

6.3.2. Szeroko ść warstwy 

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

6.3.3. Równo ść warstwy 

 Nierówności podłużne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć 4 metrową łatą, zgodnie z normą BN-
68/8931-04 [7]. 
 Nierówności poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć 4 metrową łatą. 
 Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 

6.3.4. Ukształtowanie osi w planie 

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

6.3.5. Badania dotycz ące warstwy odcinaj ącej z geowłóknin 

 W czasie układania warstwy odcinającej z geowłóknin należy kontrolować: 
a) zgodność oznaczenia poszczególnych bel (rolek) geowłóknin z określonym w dokumentacji projektowej, 
b) równość warstwy, 
c) wielkość zakładu przyległych pasm i sposób ich łączenia, 
d) 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. 

7. obmiar robót 

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

7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy odcinającej. 

8. odbiór robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. podstawa płatno ści 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1m2 warstwy odcinającej z geowłóknin obejmuje: 
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prace pomiarowe, 
sprawdzenie i wyrównanie podłoża, 
przygotowanie terenu pod układaną geowłókninę, 
dostarczenie i rozłożenie na prawidłowo przygotowanym podłożu wymaganych materiałów, 
naddatek materiału z uwagi na stosowanie zakładek 
pomiary kontrolne wymagane w specyfikacji technicznej, 
utrzymanie warstwy. 

10. przepisy zwi ązane 

10.1. Normy 
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni 

drogowych . Żwir i mieszanka 
4. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni 

drogowych 
5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni 

drogowych. Piasek 
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia 

nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 
7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 

planografem i łatą 
8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

10.2. Inne dokumenty 
Wytyczne budowy nasypów komunikacyjnych na słabym podłożu z zastosowaniem   geotekstyliów, IBDiM, Warszawa 
1986. 
 
D.03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO 
 
D.03.03.01   SĄCZKI PODŁUŻNE 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot STWiORB 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z wykonaniem sączków podłużnych w ramach zadania:  
OSIEDLE MIESZKANIOWE "GISZOWIEC -KASZTANY"  II ETAP 
przy ul. Górniczego Stanu w Katowicach” 
   
1.2. Zakres stosowania STWiORB 
 STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1 
 
1.3. Zakres robót obj ętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania Robót wymienionych w pkt. 1.1, związanych z wykonaniem 
sączków podłużnych jako: 
-   drenażu „typu francuskiego”  
 
w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacją Projektową 
  
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Sączek podłużny - sączek służący do odprowadzenia wody z podłoża gruntowego (sączek głęboki) lub do 
odwodnienia warstw nawierzchni drogowej, usytuowany równolegle do osi korony drogi. 

1.4.2. Geowłóknina  - materiał wytworzony zwykle metodą zgrzewania i igłowania z ciągłych i nieciągłych, 
wysokospolimeryzowanych włókien syntetycznych, w tym  tworzyw  termoplastycznych:  polietylenowych,  
polipropylenowych i poliestrowych lub innych, charakteryzujący się m.in. dużą wytrzymałością oraz 
wodoprzepuszczalnością. 

1.4.3.  Drenaż typu francuskiego - drenaż w formie wykopu liniowego wąskoprzestrzennego wypełnionego kruszywem 
jednofrakcyjnym o bardzo dobrych właściwościach filtracyjnych, owiniętego geowłóknina filtracyjną. 
 
1.4.4. Pozostałe określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z normami, wytycznymi i określeniami podanymi 
w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 
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1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót zgodnie z Dokumentacja Projektową, STWiORB i 
poleceniami Inżyniera. 

 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB DM.00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt. 2. 

2.2. Rodzaje materiałów stosowanych w s ączkach podłu żnych 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu sączków podłużnych są:  

− geowłóknina filtracyjna o gramaturze 300g/m2 
− szpilki i drut miedziany do przytwierdzenia geowłókniny 
− materiał filtracyjny: otoczaki 80/120mm, żwir 8-16mm, 
− rura pełna fi110mm PCV. 
−  
2.2.1.   Geowłóknina 

Geowłóknina powinna być wykonana z polipropylenu, jako igłowana, nietkana (non wovens), aby materiał 
posiadał właściwości dyfuzyjne, pozwalające na swobodny przepływ wody. Właściwości materiału powinny pozostawać 
niezmiennymi w stanie suchym, jak i wilgotnym oraz zapewniać wieloletnią żywotność, w tym odporność na agresywne 
środowiska chemiczne, gnicie i grzyby. 

Parametry techniczne: 
 

Klasa wg. międzynarodowej klasyfikacji CBR  4 

Siła przebicia (metoda CBR) kN 3,89 

Wytrzymałość na rozciąganie: 

 - wzdłuż pasma 

 - w poprzek pasma  

kN/m 

 

20,0 

20,0 

Wydłużenie względne przy obciążeniu maksymalnym: 

 - wzdłuż pasma 

 - w poprzek pasma 

% 

 

65 

65 

Średnica otworu przy dynamicznym przebiciu  

(metoda opadającego stożka) 
mm 16 

 

Prędkość przepływu wody prostopadłego do płaszczyzny wyrobu m/s 0,05 

Zdolność przepływu wody w płaszczyźnie wyrobu przy gradiencie 
hydraulicznym 1 i nacisku 20 kPa  m2/s*10-7 44,7 

Zdolność przepływu wody w płaszczyźnie wyrobu przy gradiencie 
hydraulicznym 1 i nacisku 100 kPa m2/s*10-7 13,5 

Zdolność przepływu wody w płaszczyźnie wyrobu przy gradiencie 
hydraulicznym 1 i nacisku 200 kPa m2/s*10-7 8,47 

Charakterystyczna wielkość porów O90% (ISO 12956) µm 70 

 

Pozostałe parametry: 
 

Masa powierzchniowa g/m2 ok. 300 

Szerokość rulonu m korzystnie 5,0 
Długość zwoju w rulonie mb korzystnie 100,0 

 
Informacje uzupełniające dla Wykonawców: 

Wykonawca powinien od swojego dostawcy wymagać, aby na każdym opakowaniu dostarczonej rolki 
geosyntetyku była umieszczona etykieta, zawierająca co najmniej następujące dane: 
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- typ wyrobu oraz nazwę, adres producenta i datę produkcji; 
- parametry zaopatrzeniowe; 
- informację, iż wyrób posiada certyfikat CE dopuszczający do stosowania na terenie Unii Europejskiej. 

Inżynier dopuści do wbudowania wyłączenie geowłókninę spełniającą wszystkie powyższe wymagania, dla której 
Wykonawca przedstawi stosowane dokumenty, wymagane Ustawą z dn. 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, 
zgodnie z zapisami p.2.3 STWiORB DM.00.00.00 

2.2.2.   Materiał filtracyjny i podsypka w s ączku podłu żnym 
 Jako materiały filtracyjne należy stosować: 
− otoczaki 80/120 mm 
− żwir 8-16mm 
 Wskaźnik  wodoprzepuszczalności piasków powinien wynosić co najmniej  8 m/dobę,  przy oznaczaniu wg PN-
55/B-04492 .Piaski nie powinny mieć zawartości związków siarki w przeliczeniu na SO3 większej niż  0,2 % masy, przy 
oznaczaniu ich wg PN-EN 1744-1.. 
 
2.3. Źródła materiałów 

Źródła materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem Robót. Nie 
później niż 14 dni przed rozpoczęciem Robót z użyciem tych materiałów, Wykonawca powinien dostarczyć Inżynierowi 
ważne dokumenty dopuszczające Wyrób do wykonywania robót budowlanych, wyniki badań laboratoryjnych i 
reprezentatywne próbki materiałów. Wyniki badań laboratoryjnych dostarczone przez Wykonawcę powinny dotyczyć wszystkich 
właściwości określonych w pkt.2. Materiały, które nie spełnią wymagań określonych w pkt.2 nie zostaną zaaprobowane 
przez Inżyniera. 

2.4. Składowanie materiałów 

Geowłóknina powinna zostać dostarczona w opakowaniach zabezpieczających ją przed wpływem promieni UV. 
Warunki składowania nie powinny wpływać na właściwości geosyntetyków. Rozpakowaną geowłókninę należy 
składować pod wiatą lub przykryciem chroniącym ją przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. 

 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania s ączka podłu żnego 
Używany sprzęt powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy przedstawioną w PZJ i zatwierdzoną przez Inżyniera. 
Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

• koparek do kopania rowków drenarskich 
• koparko-układarek do wykonywania rowków i zautomatyzowaną zasypką materiałem filtracyjnym 
• innego sprzętu - do transportu, robót ziemnych i drenarskich 
• sprzętu ręcznego 

 
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4. 

4.2. Transport przy wykonywaniu s ączka podłu żnego 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zgodnymi z zaleceniami producenta geosyntetyku oraz 

zatwierdzonymi przez Inżyniera 
Transport gruntów z wykopów zgodny z STWiORB D.02.01.01 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
         Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
 

5.2. Wykonanie robót ziemnych 
 Wykopy pod dreny należy przeprowadzać z zachowaniem wszystkich zasad objętych STWiORB D.02.01.01 
 
5.3. Wykonanie drena żu 
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Sączek podłużny wykonuje się z pasa gęowłókniny biegnącego wzdłuż wykopu lub z ciętych pasów, układanych w 
poprzek wykopu. W przypadku wykładania gęowłókniny w poprzek wykopu - materiał należy przyciąć na odpowiednie długości 
plus naddatek potrzebny na wykonanie zamknięcia drenu o szerokości równej szerokości drenu. 

Wykonany wykop z wyprofilowanym podłożem, należy wyłożyć uprzednio przyciętym na odpowiedni wymiar materiałem 
geosyntetycznym w przyjętym kierunku postępu robót (kierunek ten zależy od pochyleń podłużnych - należy układać ku wzniesieniu, 
pamiętając o konieczności wykonania zakładek - pas na pas minimum 0,5m w kierunku zgodnym ze spływem). 

Ze względu na zmienne warunki atmosferycznej ryzyko obsunięcia się ścian wykopu, korzystnie jest aby wykonanie 
wykopu, wyłożenie geosyntetykiem i wypełnienie materiałem mineralnym następowało po sobie. 

Tak przygotowany i wyłożony wykop zasypuje się żwirem 8-16mm grubości zgodnej z Dokumentacja Projektową, zawija 
geowłókninę drenu, oraz uzupełnia wykop otoczakami zgodnie z Dokumentacja Projektową. W celu ograniczenia możliwości 
przesunięcia się zamknięcia drenu, należy brzegi geosyntetyku połączyć ze sobą za pomocą długich gwoździ budowlanych lub 
metalowych szpilek z prętów ze stali zbrojeniowej wygiętych w kształcie litery „U", względnie zszyć ręczną maszyną do szycia. 

Odprowadzenie  wody z drenu do wpustów/studni należy wykonać bezpośrednim włączeniem szczelnym z rury pełnej , 
zgodnie z ustaleniami Dokumentacji Projektowej. 

 
5.4. Dopuszczalne tolerancje wykonania s ączka podłu żnego 

Przy wykonywaniu sączka podłużnego dopuszczalne są następujące tolerancje: 
• odchylenia wymiarów szerokości i głębokości rowu: nie większe od ± 10cm 
• pochylenia skarp wykopu nie powinny różnić się więcej niż +5% 
• pochylenia skarp stałego odkładu nie powinny różnić się więcej niż +10% 
• odchylenia odległości osi ułożonego drenażu od osi przewodu ustalonego na ławach celowniczych nie powinny przekraczać 

±5cm 
• odchylenie spadku ułożonego drenażu od przewidywanego nie powinno przekraczać -5% i +10% wartości 

spadku projektowanego 
• odchylenie grubości warstw zasypek filtracyjnych 5cm, ± 25% projektowanej grubości 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 

6.2. Kontrola wst ępna przed wykonaniem s ączka podłu żnego 

6.2.1. Materiał filtracyjny 

 Badanie obejmuje sprawdzenie dla każdej partii dostawy, pochodzącej z jednego składu i złoża, o wielkości do 
2500m3: 
− składu ziarnowego, wg PN-EN 933-1  
− zawartości związków siarki, wg PN-EN 1744-1  
− wskaźnika wodoprzepuszczalności piasków, wg PN-55/B-04492  

6.2.2. Geowłóknina 

 Dostarczana geowłóknina powinna mieć ważny dokument dopuszczający wyrób w budownictwie drogowym i 
mostowym. 
 W przypadkach wątpliwych lub spornych należy przeprowadzić badania w jednostce specjalistycznej, w 
zakresie podanym w aprobacie technicznej. 

6.3. Kontrola w czasie wykonywania s ączka podłu żnego 
 W czasie wykonywania sączka podłużnego należy zbadać: 
a) zgodność wykonywania sączka z dokumentacją projektową (lokalizację, wymiary), 
b) zachowanie dopuszczalnych odchyłek wykonania sączka podłużnego, wymienionych w pkt. 5.4.               
c) prawidłowość wykonania podsypki 
d) poprawność ułożenia rurociągu drenarskiego 
e) prawidłowość wykonania zasypki filtracyjnej 
f) poprawność wykonania wylotu drenu do studni kanalizacyjnych i na skarpę 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową wykonania sączka podłużnego, wraz z wszystkimi robotami towarzyszącymi, jest dla: 
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-  włączenia z wykonaniem przejść szczelnych  - szt. (sztuka) 
-  ułożenia  geowłókniny  - m2 (metr kwadratowy) 
 - wypełnienia drenu – m3 (metr sześcienny) 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8.  

8.2. Sposób odbioru robót 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, STWiORB i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania określone w pkt. 6 według punktu 5.4 dały wyniki pozytywne. 

8.3. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu dla sączka podłużnego podlega: 

• rów pod sączek 
• ułożenie geowłókniny 
• ułożenie rurek - wyprowadzeń drenu do wpustu 
• zasypanie drenażu warstwowo materiałem filtracyjnym 
• zamknięcie geowłókniny na zakład ze zszyciem lub spięciem 

 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Płaci się za jednostkę obmiarową wg p.7.2 sączka podłużnego jako drenażu typu „francuskiego”. Płatność należy 

przyjmować na podstawie obmiaru oraz badań jakości wykonania. Cena wykonania jest ceną uśrednioną dla przyjętego sposobu 
wykonania robót oraz obejmującą: 
-    prace pomiarowe i roboty przygotowawcze 
-   wykonanie wykopu zgodnie z ustaleniami Dokumentacji Projektowej i STWiORB, z odwozem gruntu na wysypisko Wykonawcy 
wraz z kosztami składowania i utylizacji 
-   zabezpieczenie skarp i odwodnienie wykopów na czas prowadzenia Robót 
-   zakup i dostarczenie materiałów 
-   rozłożenie geowłókniny w wykopie 
-   wykonanie wyprowadzenia z drenu za pomocą rurek pełnych gładkich z zabezpieczeniem połączenia wewnątrz i na 
zewnątrz drenu 
-   zasypanie drenu materiałem filtracyjnym z jego dogęszczeniem 
-   zawinięcie geowłókniny do zamknięcia od góry sączka na zakład 
-   wykonanie wszystkich niezbędnych badań, pomiarów, prób i sprawdzeń 
-   oznakowanie Robót i jego utrzymanie 
-   wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji Robót objętych niniejszą STWiORB, zgodnie z Dokumentacją. Projektową i 
STWiORB 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i  związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i 
budownictwie drogowym 
 
PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg 
 
PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego. Metoda przesiewna. 
 
PN-EN 1744-1  Badania chemicznych właściwości kruszyw. Analiza chemiczna 
 
D.04.00.00     PODBUDOWY 
 
D.04.01.01   PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiORB 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża gruntowego w  ramach zadania: „OSIEDLE 
MIESZKANIOWE "GISZOWIEC -KASZTANY"  II ETAP 
przy ul. Górniczego Stanu w Katowicach”  
 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 
 STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1 
 
1.3. Zakres robót obj ętych STWiORB 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania robót  wymienionych w pkt. 1.1  związanych z 
profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, dla całego projektowanego zadania w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacją 
Projektową.  

1.4. Określenia podstawowe 
 Określenia podane są zgodne z normami, wytycznymi i określeniami podanymi w STWiORB DM.00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”  
pkt. 1.5. 
  Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót i ich zgodność z Dokumentacja Projektową, 
STWiORB i poleceniami Inżyniera.  

2. materiały 

 Nie występują. 

3. sprz ęt 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

 Używany sprzęt powinien ponadto być zgodny z ofertą Wykonawcy i PZJ oraz uzyskać akceptację Inżyniera. 

 Przy mechanicznym wykonywaniu podłoża gruntowego Wykonawca powinien dysponować m.in. następującym 
sprawnym technicznie sprzętem: 

1. Do profilowania podłoża: 

- równiarka, 
- spycharka, 
- koparko-ładowarka, 
- sprzęt ręczny. 

2. Do zagęszczania podłoża: 

- walec stalowy gładki i okołkowany, 

- walec ogumiony, 

- lekki walec ręczny 

- zagęszczarki płytowe wibracyjne ręczne, 

- inny sprzęt ręczny. 

Wykonawca do wykonania profilowania i zagęszczenia podłoża może użyć innego sprzętu wymienionego w PZJ i 
zaakceptowanego przez Inżyniera. 
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4. transport 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4. 

4.2. Transport sprz ętu i materiałów 

 Ewentualny nadmiar gruntu z profilowania podłoża należy wywieźć samochodami samowyładowczymi na składowisko 
lub wysypisko Wykonawcy, z zachowaniem czystości dróg dojazdowych. Wykonawca pokryje wszelkie koszty 
składowania i utylizacji nadmiaru gruntu. 

 
5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB  DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 

5.2. Warunki przyst ąpienia do robót 
 Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt Organizacji Robót na czas Robót i Harmonogram 
Robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będzie wykonywane profilowanie i zagęszczanie. Harmonogram powinien 
uwzględniać wykonanie Robót odcinkami w taki sposób, aby zabezpieczyć koryto przed zawilgoceniem.W czasie 
prowadzenia Robót należy wykonać tymczasowe odwodnienie w celu odprowadzenia ewentualnych wód opadowych. 

5.3. Profilowanie i zag ęszczanie podło ża 
 Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po 
profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 
5cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. 
 Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do 
profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Inżyniera, dowieźć dodatkowy grunt 
spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych 
wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia wg tab.1. 
 Wykonanie koryta polega na profilowaniu dna koryta do wymaganych rzędnych i profilu oraz zagęszczenie 
zgodnie z projektem. Spadki poprzeczne pod warstwy leżące bezpośrednio na podłożu, należy wykonać zgodnie z 
Dokumentacją Projektową. 
 Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego dogęszczania przez wałowanie. Jakiekolwiek 
nierówności powstałe przy zagęszczaniu powinny być naprawione przez Wykonawcę w sposób zaakceptowany przez 
Inżyniera. 
 Wilgotność gruntu podłoża przy zagęszczeniu nie powinna różnić się od wilgotności optymalnej: 

- w gruntach niespoistych ±2%, 
- w gruntach mało i średnio spoistych + 0% i -2%, 

 Wykonawca będzie chronił podłoże i koryto przed nadmiernym zawilgoceniem. Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone 
podłoże ulegnie nadmiernemu zawilgoceniu, to przed przystąpieniem do układania podbudowy należy odczekać do czasu 
jego naturalnego osuszenia lub użyć środków zaakceptowanych przez Inżyniera. 
 Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbędnych napraw. 
Wykonawca dokona osuszenia i naprawy podłoża-koryta na kosz własny. Obowiązkiem Wykonawcy jest również powtórzenie 
wszystkich badań jakościowych wg p.6.2.1 i 6.2.2. 

5.4.    Wymagania dotycz ące zagęszczenia i no śności 

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoża należy kontynuować 
do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia/odkształcenia oraz wtórnego modułu odkształcenia. 

Zagęszczenie podłoża-koryta należy określać za pomocą oznaczenia wskaźnika odkształcenia I0 poprzez porównanie 
pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia. E2 /E1 podczas badania modułu odkształcenia warstwy wg PN-S-02205:1998. W 
przypadkach, gdy nie jest wymagane badanie modułu odkształcenia lub gdy w badaniu osiągnięto wymagany moduł odkształcenia 
warstwy a niemożliwe jest osiągnięcie zagęszczenia na podstawie badań wskaźnika odkształcenia, można posiłkować się badaniem 
wskaźnika zagęszczenia Is według BN-77/8931-12 lub inną metodą dopuszczoną i zaakceptowaną przez Inżyniera np. 
metodą izotopową. 

Badanie modułu odkształcenia oraz wskaźnika odkształcenia polega na statycznym obciążaniu gruntu płytą o średnicy 
D=300mm, stopniowo co 0,05 MPa. 
 W przypadku podłoża-koryta wykonanego na gruncie rodzimym, moduł odkształcenia oblicza się dla przyrostu 
obciążenia jednostkowego w zakresie od 0,05 do 0,15 MPa (wg PN-S-02205:1998), a końcowe obciążenie doprowadza 
się do wartości równej 0,25 MPa. 
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 W przypadku podłoża-koryta wykonanego na warstwie wzmacniającej, moduł odkształcenia oblicza się dla przyrostu 
obciążenia jednostkowego w zakresie od 0,15 do 0,25 MPa (jak dla warstwy ulepszonego podłoża wg PN-S-02205:1998), a 
końcowe obciążenie doprowadza się do wartości równej 0,35 MPa. 
Moduły odkształcenia pierwotny E1 i wtórny E2 obliczamy na podstawie wzoru: 
 
E1, E2 = ¾ D (∆p/∆s)     [MPa] 
 
gdzie: 
D - średnica płyty (D=300), mm 
∆p - różnica nacisków (Ap=0,10), MPa 
∆s - przyrost osiadań odpowiadający różnicy nacisków, mm 
 Wartości wskaźnika zagęszczenia Is lub wskaźnika odkształcenia I0 = E2 /E1 oraz wartości wtórnego modułu odkształcenia 
E2 powinny odpowiadać parametrom podanym w Tabeli 1. 
 Jako podłoże-koryto należy rozumieć warstwę leżącą bezpośrednio pod pełną konstrukcją nawierzchni. W przypadku 
dodatkowego występowania w podłożu konstrukcji warstw wzmacniających, za podłoże-koryto rozumiemy np.: 
- górną powierzchnię warstw wzmacniających - w przypadku wzmocnień wykonywanych przez wymieszanie 
materiału bezpośrednio w podłożu, tj. dla: 

ulepszonego podłoża stabilizowanego cementem, 
wzmocnienia poprzez doziarnienie, stabilizację wapnem i zagęszczenie, 
wzmocnienia poprzez stabilizację cementem z dodatkiem środka powierzchniowo czynnego  

- podłoże pod warstwą wzmacniającą - w przypadku wzmocnień wykonywanych poprzez ułożenie warstwy 
wzmacniającej na podłożu, tj. dla: 

• wzmocnienia poprzez ułożenie geokraty wysokości 20cm, wypełnionej kruszywem łamanym 0/31,5mm, do 
wysokości 10cm ponad geokratę, 

 
Tablica 1:  Wymagania dla wskaźnika zagęszczenia, wskaźnika odkształcenia i nośności 
 
Rodzaj podło ża Is I0 E2 
 
- jezdnie, miejsca postojowe, zjazdy 
 

≥1,00 ≤2,20 ≥ 100MPa 

 
- chodniki 
 

≥1,00 ≤2,20 ≥ 80MPa 

 
 Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia i nośności nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczanie gruntów 
rodzimych w podłożu, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiającego uzyskanie 
wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia i wtórnego modułu odkształcenia. Możliwe do zastosowania środki 
proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inżynierowi. 
 
5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zag ęszczonego podło ża 
 
 Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. 
 Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w robotach i 
Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed 
nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
 W przypadku nadmiernego zawilgocenia wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża, należy postępować 
zgodnie z zapisem w pkt. 5.3. 

6. kontrola jako ści robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 

6.2. Badania w czasie robót 

6.2.1. Badania i pomiary wykonanego koryta i podło ża 

 W wypadku wątpliwości, co do jakości wykonanych Robót, Inżynier może zażądać wykonania badań dodatkowych 
lub zmienić częstotliwość ich wykonania w stosunku do częstotliwości podanej w niniejszej STWiORB. 
 W czasie prowadzenia Robót należy sprawdzać zagęszczenie i nośność podłoża -koryta zgodnie z 
wymaganiami wg p.5.4.  
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Rodzaj badania Częstotliwo ść badań 

Wskaźnik odkształcenia I0, względnie 

Wskaźnik zagęszczenia Is 

co najmniej 2 badania na dziennej działce 

nie mniej niż 1 badanie na 1500m2  * 

nie mniej niż 1 badanie na 600m2 ** Wtórny moduł odkształcenia E2 

*  dotyczy wyłącznie trasy głównej 
** pozostałe drogi 
 
 Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-EN 1097-5. Wilgotność gruntu podłoża powinna 
być równa wilgotności optymalnej z tolerancją podaną w p.5.3. 
 Wyniki kontroli zagęszczenia i nośności gruntu w podłożu - korycie Wykonawca powinien wpisywać do dokumentów 
laboratoryjnych. Prawidłowość zagęszczenia oraz nośności podłoża powinna być potwierdzona przez Inżyniera wpisem w dzienniku 
budowy. 
 
6.2.2. Cechy geometryczne 

Nierówność powierzchni wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża, mierzona łatą 3m ±3cm 
Pochylenie poprzeczne powierzchni, mierzone łata 3m i poziomicą elektroniczną ±0,5% 
Niweleta powierzchni, różnica w stosunku do projektowanych rzędnych +1cm, -3cm 
Odchylenie osi korpusu drogowego ±10cm 
Szerokość koryta ±10cm 

Pomiarów należy dokonywać taśmą, szablonem, niwelatorem, łatą 3m i poziomicą elektroniczną, z poniższą 
częstotliwością: 

• co 200m    -w punktach głównych łuku i na prostych 
• co 100m    - na łukach o promieniu R > 100m 
• 50m      - na łukach o promieniu R < 100m oraz w miejscach, które budzą wątpliwości 
• w punktach charakterystycznych - w przypadku występowania koryta miejscowego (np. zjazdy) 

 

6.3. Zasady post ępowania z odcinkami o niewła ściwych cechach geometrycznych 

 Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w punkcie 
6.2. powinny być naprawione przez Wykonawcę na jego koszt. 
 Nie przewiduje się potrąceń za obniżoną jakość robót. 

7. obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego profilowania i zagęszczania, z 
uwzględnieniem projektowanej głębokości korytowania . 

8. odbiór robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, STWiORB i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 

9. podstawa płatno ści 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Płaci się za jednostkę obmiarową wg p.7,2 profilowania i zagęszczania koryta ziemnego (podłoża pod 
konstrukcję nawierzchni). 
Cena jednostki obmiarowej jest ceną uśrednioną dla założonego sposobu wykonania i obejmuje: 

- profilowanie gotowego koryta 
- ewentualny wywóz nadmiaru gruntu powstałego podczas profilowania koryta, na składowisko lub wysypisko Wykonawcy, 
- zagęszczenie wyprofilowanego koryta, 
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- zabezpieczenie przed nawodnieniem, odwodnienie koryta, 
- ewentualne osuszenie zawilgoconego podłoża, 
- doziarnienie lub inne ulepszenie podłoża w okolicznościach podanych w p.5.4, 
- wykonanie wszystkich niezbędnych badań, pomiarów, prób i sprawdzeń, 
- oznakowanie Robót i jego utrzymanie, 
- wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji Robót objętych niniejszą STWiORB, zgodnie z Dokumentacją 

Projektową i STWiORB.  

10. przepisy zwi ązane 

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
 
PN-S-02205:1998     Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
 
PN-EN 1097-5:2008  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw Część 5: Oznaczenie zawartości wody przez 
suszenie w suszarce z wentylacją 
 
Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 1998. Wytyczne wzmacniania 
podłoża gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002. Ogólne Specyfikacje Techniczne GDDP Warszawa 1998. 
 
D.04.00.00     PODBUDOWY 
 
D.04.04.02  PODBUDOWA ORAZ WARSTWA WZMACNIAJ ĄCA Z KRUSZYWA O CIĄGŁYM UZIARNIENIU 
STABILIZOWANA MECHANICZNIE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiORB 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (STWiORB) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa o ciągłym uziarnieniu stabilizowanego 
mechanicznie w  ramach zadania: 
OSIEDLE MIESZKANIOWE "GISZOWIEC -KASZTANY"  II ETAP 
przy ul. Górniczego Stanu w Katowicach”   
 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 
 STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1 
 
1.3. Zakres robót obj ętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania robót wymienionych w p. 1.1, związanych z 
wykonywaniem podbudowy z kruszywa o ciągłym uziarnieniu stabilizowanej mechanicznie, dla:  

- podbudowy zasadniczej 0/31,5mm gr. 15cm, 
- warstwy wzmacniającej/ odsączającej pod jezdniami, parkingami, zjazdami 0/31,5 gr. 30cm, 
- warstwy wzmacniającej/ odcinającej pod chodnikami 0/31,5 gr. 30cm, 

 
w lokalizacjach oraz grubościach zgodnych z Dokumentacją Projektową. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Podbudowa – dolna część konstrukcji nawierzchni drogowej przeznaczona do przenoszenia obciążeń ruchu na 
podłoże. Podbudowa może się składać z podbudowy zasadniczej i pomocniczej. Podbudowa może być wykonywana w 
kilku warstwach technologicznych 
1.4.2. Podbudowa pomocnicza – warstwa zapewniająca przenoszenie obciążenia z podbudowy zasadniczej na podłoże. 
Podbudowa pomocnicza może się składać z kilku warstw o różnych właściwościach 
1.4.3. Podbudowa zasadnicza – warstwa zapewniająca przenoszenie obciążenia z warstw wyżej leżących na 
podbudowę pomocnicza lub podłoże 
1.4.4. Warstwa technologiczna – jest to konstrukcyjny element nawierzchni układany w pojedynczej operacji 
1.4.5. Pozostałe określenia podstawowe są PN-S-06102:1997,normami związanymi, wytycznymi i określeniami  
podanymi w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.1.4.  

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne" p.1.5 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, STWiORB i 

poleceniami Inżyniera 
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2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB  
DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 2. 
 

2.2. Rodzaje materiałów 
 Do wykonania podbudowy i wzmocnienia podłoża przewidziano użycie kruszywa łamanego o  ciągłym uziarnieniu  
0/31 mm wg PN-EN 13242, lub mieszanek kruszyw łamanych różnych frakcji, które zmieszane w odpowiedniej proporcji 
dadzą uziarnienie zgodne z pkt. 2.3.1. Dla takich kruszyw wymagana jest recepta laboratoryjna, podająca proporcje 
mieszania poszczególnych frakcji kruszyw. 

 
2.3. Wymagania dla materiałów 

Mieszanki niezwiązane przeznaczone do wykonania podłoża ulepszonego powinny spełniać wymagania dotyczące 
nieprzenikania cząstek między podłożem ulepszonym a podłożem gruntowym, zgodnie z zależnością: 

(D15/d85) ≤5 

w którym: 

D15 – wymiar boku oczka sita przez które przechodzi 15% ziaren mieszanki niezwiązanej, z której jest wykonane 
podłoże ulepszone [mm] 

d85  - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziaren gruntu podłoża [mm] 

Warunek ten zostaje automatycznie spełniony w przypadku zastosowania stabilizacji podłoża spoiwami 
hydraulicznymi lub przy zastosowaniu warstwy geowłókniny separującej o gramaturze nie mniejszej niż 200g/m2. 

 
Wartość współczynnika wodoprzepuszczalności dla warstwy pełniącej funkcję odsączającą k10 badana na próbce w 
stanie zagęszczonym powinna być większa od 8 m/dobę. 
 Dopuszcza się określenie wartości k10 na podstawie obliczenia współczynnika filtracji na bazie uziarnienia 
materiału oraz jego porowatości. Zalecane metody obliczeniowe to: wg wzorów Slichtera lub USBSC (met amerykańska). 
Wymagane jest, aby tak obliczona wartość była odpowiednio wyższa, zależnie od rodzaju materiału (średnio 2.5-, 3-
krotnie, kI0 > ok. 20m/dobę) i skonfrontowana z wartością wyznaczoną laboratoryjnie. Po kilkukrotnym zbadaniu 
wodoprzepuszczalności i obliczeniu filtracji oraz wyznaczeniu korelacji liczbowej pomiędzy tymi dwiema metodami, można 
przejść na metodę obliczeniową- po wcześniejszej akceptacji Inżyniera. 

• wskaźnik piaskowy - SE ≥ 50, badanie według PN-EN 933-8:2001 Zał. A, 
• zawartość ziaren mniejszych niż 0,075 mm - nie więcej niż 6%, wg PN-EN 933-1:2000 (na mokro), 
• zawartość ziaren na sicie # 1mm - nie mniej niż 40%, wg PN-EN 933-1:2000 (na mokro), 
• zawartość ziaren na sicie # 2mm - nie mniej niż 25%, wg PN-EN 933-1:2000 (na mokro), 
• zawartość nadziarna na sicie # 31,5mm - nie więcej niż 8%, wg PN-EN 933-1:2000 (na mokro), 
• zawartość zanieczyszczeń obcych - nie więcej niż 0,2%,  
• zawartość zanieczyszczeń organicznych - barwa cieczy nie ciemniejsza niż wzorcowa, badanie według PN-EN 1744-1 

 
 
Tablica 1:   Właściwości mieszanki na podbudowy 
 

Lp. Wła ściwo ść 

Wymagania wobec mieszanek niezwi ązanych przeznaczonych 
do zastosowania w warstwie 

Podbudowy zasadniczej  Ulepszonego podło ża 

KR1 ÷KR2 
1. Uziarnienie mieszanki niezwiązanej 0/31,5 
2. Maksymalna zawartość pyłów: kategoria UF UF9  UF15 
3. Minimalna zawartość pyłów kategoria LF: LFNR  LFNR 
4. Zawartość nadziarna, kategoria OC: OC90  OC90 

5. Wymagani wobec uziarnienia: Krzywe uziarnienia wg rys.12-
14  WT-4  Krzywe uziarnienia wg rys.2-8  

WT-4 
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6. Wrażliwość na mróz; wskaźnik piaskowy SE**) 
co najmniej: 45  

35 

7. 
Odporność na rozdrabnianie (dotyczy frakcji 
10/14 odsianej z mieszanki) wg PN-EN 1097-
1, kategoria nie wyższa niż: 

LA35  
 

LANR 

8. 
Odporność na ścieranie  (dotyczy frakcji10/14 
odsianej z mieszanki) wg PN-EN 1097-1, 
kategoria MDE 

Deklarowany  
 

Deklarowany 

9. Mrozoodporność (dotyczy frakcji kruszywa 
8/16 odsianej z mieszanki) wg PN-EN 1367-1 F4  

 

F10 

10. 
Wartość CBR po zagęszczeniu do wskaźnika 
zagęszczenia IS=1,0 i moczeniu w wodzie 96h, 
co najmniej: 

≥80  
 

Warstwa wzmacniająca ≥40 

11. 
Zawartość wody w mieszance zagęszczanej, 
[% (m/m)], wilgotności optymalnej wg metody 
Proctora 

80÷100  
 

70÷100 
**) Badanie wskaźnika piaskowego SE należy wykonać na mieszance po pięciokrotnym zagęszczeniu metoda Proctora 
wg PN-EN 13286-2 
 
Tablica 1a:   Właściwości kruszyw do mieszanek 
 

Lp. Wła ściwo ść 

Wymagania wobec kruszyw do mieszanek niezwi ązanych do 
ulepszonego podło ża i warstw podbudowy 

Podbudowy zasadniczej  Ulepszonego podło ża 

KR1 ÷KR2  

1. Uziarnienie wg PN-EN 933-1 GC 80/20 GF 80 GA 75  GC 80/20 GF 80 GA 75 

2. 
Ogólne granice i tolerancje uziarnienia 
kruszywa grubego na sitach pośrednich wg 
PN-EN 933-1 

GTC20/15  
 

GTCNR 

3. 
Tolerancja typowego uziarnienia kruszywa 
drobnego i kruszywa o ciągłym uziarnieniu 
wg PN-EN 933 

 
GTF10  
GTA20 

  
GTFNR  
GTANR 

4. 

Kształt kruszywa grubego – wg PN-EN 933-
4 a) maksymalne wartości wskaźnika 
płaskości lub b) maksymalne wartości 
wskaźnika kształtu 

FI50 

SI55 
 

 

FINR 

SINR 

5. 

Kategorie procentowych zawartości ziaren o 
powierzchni przekruszonej lub łamanej oraz 
ziaren całkowicie zaokrąglonych w 
kruszywie grubym wg PN-EN 933-5 

C90/3  

 

 

CNR 

6. Odporność na rozdrabnianie wg PN-EN 
1097-2 kategoria nie wyższa niż LA40  

 

LANR 

7. Odporność na ścieranie kruszywa grubego 
wg PN-EN1097-1 MDEDeklarowana  MDEDeklarowana 

8. Gęstość wg PN-EN 1097-6:2001, rozdział 
7,8 lub 9 Deklarowana  Deklarowana 

9. Nasiąkliwość wg PN-EN 1097-6:2001, 
rozdział 7, 8 albo 9 ( w zależności od frakcji) 

WcmNR 

WA242
****)

 

 WcmNR 

WA242
****) 

 
****) w przypadku gdy wymaganie nie jest spełnione, należy sprawdzić mrozoodporność 
 
2.3.3. Niewła ściwe uziarnienie i wła ściwo ści kruszywa  
 
Wszystkie kruszywa nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji zostaną odrzucone. 
Jeżeli kruszywa, nie spełniające wymagań zostaną wbudowane, to na polecenie Inżyniera, Wykonawca wymieni je na 
właściwe, na własny koszt. 
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2.4. Woda 

 Do zwilżania kruszywa stosuje się wodę czystą, wodociągową, dla której nie określa się wymagań. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące robót  
 

Wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Używany sprzęt powinien ponadto być zgodny z ofertą Wykonawcy przedstawioną w PZJ i zatwierdzoną przez 
Inżyniera. 
Do wykonania podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie należy stosować: 

-  mieszarki i sortowniki stacjonarne do wytwarzania mieszanki z kruszyw - tylko w przypadku braku możliwości 
zakupu mieszanki bezpośrednio u producenta, 

-  równiarki albo układarki kruszywa, 

-  walce ogumione i stalowe wibracyjne i/lub statyczne, 

-  cysterny z wodą z możliwością regulacji skropienia, 
-  w miejscach trudno dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce 
wibracyjne. 

4. transport 

 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące robót  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4. 
4.2. Transport materiałów 
 Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób, nie powodujący rozsegregowania 
frakcji kruszywa oraz zmian wilgotności mieszanki. 

5. wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 

 
5.2. Przygotowanie podło ża 

Przygotowanie podłoża powinno odpowiadać wymaganiom określonym w STWiORB D.04.01.01  
 

5.3 Przygotowanie kruszywa łamanego 
Przygotowanie kruszywa łamanego polega na odsianiu i/lub wymieszaniu różnych frakcji w taki sposób, aby uzyskać 

ciągłość uziarnienia wg rys. 1,2,3 oraz zwilżenie do wilgotności optymalnej z tolerancją +10%, -20% jej wartości. 
 

5.4. Transport i roz ścielenie kruszywa 
Należycie wymieszane i zwilżone kruszywo należy dostarczać na budowę w warunkach zabezpieczających je 

przed wysychaniem i segregacją. 
Materiał wbudowywany w warstwę leżącą bezpośrednio na warstwie mrozoochronnej wbudowuje się za pomocą 
równiarek i zagęszcza w jednej warstwie 15cm i 20cm. Materiał wbudowuje się wyłącznie poprzez stopniowe nasuwanie 
kruszywa na zagęszczoną warstwę mrozoochronną. Wyładunek i transport materiału podbudowy i warstwy 
technologicznej odbywać się może wyłącznie po już rozłożonym materiale tej warstwy. Unika się dzięki temu 
rozjeżdżania i rozluźnienia materiału warstwy mrozoochronnej, mogących powstać podczas cofania samochodów z 
kruszywem do układarki. 
Materiał wbudowywany w warstwę podbudowy leżącą bezpośrednio na warstwie technologicznej wbudowuje się przy 
użyciu układarek mechanicznych, pozwalających na ułożenie warstwy o projektowanej grubości oraz o zadanych 
spadkach poprzecznych, w jednej warstwie o grubości 20cm. Zastosowanie układarek pozwala na maksymalne 
zminimalizowanie pracochłonności robót oraz ewentualnych poprawek. 
 
5.5. Odcinek próbny 

Co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem robót, Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu: 
stwierdzenia czy sprzęt budowlany do mieszania, rozkładania i zagęszczania kruszywa jest właściwy, określenia 
grubości warstwy materiału w stanie luźnym,  koniecznej do uzyskania wymaganej grubości warstwy po zagęszczeniu, 
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określenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej  do uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia i 
nośności. Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu do mieszania, rozkładania i 
zagęszczania, jakie będą stosowane do wykonywania podbudowy. 

Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400 do 800m2. Odcinek próbny powinien być 
zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Wykonawca może przystąpić do wykonywania podbudowy po 
zaakceptowaniu wyników badań z odcinka próbnego przez Inżyniera. Odcinek próbny wykonuje się jeden raz dla 
danego rodzaju i źródła materiału i należy go powtórzyć przy każdorazowej zmianie rodzaju i źródła materiału. 

5.6. Profilowanie 

 Przed zagęszczeniem rozścielane kruszywo należy wyprofilować do spadków poprzecznych i pochyleń 
podłużnych wymaganych w Dokumentacji Projektowej. W czasie profilowania należy wyrównać lokalne zagłębienia 
za pomocą równiarki lub spycharki. 

 
5.7. Zagęszczenie 

Podbudowę należy zagęszczać walcami wibracyjnymi ogumionymi i stalowymi gładkimi. W ostatniej fazie 
zagęszczania należy sprawdzić profil powierzchni podbudowy łatą, za pomocą sznurka lub inną metodą. 
Zagęszczenie podbudowy należy wykonywać warstwami określonymi w p. 5.4 przy zachowaniu wilgotności optymalnej. 

Zagęszczenie podbudowy powinno być równomierne na całej szerokości i należy je sprawdzać dla każdej zagęszczanej 
warstwy. Nośność badana płytą VSS na ostatniej warstwie podbudowy powinna odpowiadać warunkom podanym w p. 5.9.7. 

 
5.8. Utrzymanie podbudowy 

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym stanie. 
Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest 
obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia i zabrudzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch oraz powtórzyć 
badania zagęszczenia i nośności. Koszt napraw i powtórnych badań wynikłych z niewłaściwego utrzymania lub zabrudzenia 
podbudowy obciąża Wykonawcę. 
 
5.9. Wymagania jako ściowe wykonania podbudowy. 
 
5.9.1. Zgodno ść rzędnych niwelety z projektem 

Odchylenia rzędnych przekroju podłużnego w stosunku do projektu nie powinny przekraczać - 2cm, + 1cm. 
 

5.9.2. Równo ść podbudowy w przekroju podłu żnym 
Odchylenie profilu podłużnego podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, mierzone zgodnie z normą BN-

68/8931-04,4-metrową łatą, nie powinny przekraczać przy układaniu mechanicznym: 
-  dla podbudowy jednowarstwowej lub układanej na warstwie technologicznej ± 10 mm, 
-  dla warstwy technologicznej ± 20mm, 
 
5.9.3. Zgodno ść spadku podbudowy 

Należy stosować spadki poprzeczne zgodne z założonymi w Dokumentacji Projektowej. 
Różnice wartości wykonanych spadków poprzecznych, w stosunku do projektowanych nie powinny przekraczać wartości 
bezwzględnej spadku więcej niż o ± 0,5%. 
 
5.9.4. Szeroko ść podbudowy 

Szerokość   podbudowy   powinna   być   zgodna   z   Dokumentacją   Projektową   z uwzględnieniem 
projektowanych odsadzek - czyli poszerzeń warstwy podbudowy w stosunku do warstw leżących powyżej. 
Odchylenia szerokości, mierzone od osi drogi nie powinny przekraczać +5cm i -1cm w stosunku do Dokumentacji 
Projektowej. 
 
5.9.5. Ukształtowanie osi podbudowy  

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

Odchylenia grubości wykonanej podbudowy w stosunku do przyjętej w Dokumentacji Projektowej nie powinny 
przekroczyć 
- dla podbudowy jednowarstwowej lub układanej na warstwie technologicznej +10%, -0%, 
- dla warstwy technologicznej +10%, -15%, 
Niedopuszczalne jest wykonanie podbudowy zasadniczej o grubości mniejszej niż podana w Dokumentacji Projektowej. 
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5.9.7. Nośność i zagęszczenie podbudowy 

 Wartość wtórnego modułu odkształcenia oraz wskaźnik odkształcenia po zagęszczeniu warstwy, badane płytą statyczną 
typu VSS o średnicy D=300mm, powinny być zgodne z tabelą 3. 

 Dla zakładanego obciążenia ruchem moduł odkształcenia należy wyznaczyć dla przyrostu obciążenia w zakresie od 
0,15÷0,25MPa i dla końcowego obciążenia 0,45MPa (wg „Instrukcji badań podłoża gruntowego..."). 
Moduły odkształcenia pierwotny E1 i wtórny E2, obliczamy na podstawie wzoru: 
 
E1 E2 = ¾ D (∆p/∆s)      [MPa] 
 
D - średnica płyty (D=300), mm 
∆p       - różnica nacisków (∆p=0,10), MPa 
∆s        - przyrost osiadań odpowiadający różnicy nacisków, mm 
 
Tabela 2:  Wymagania nośności i zagęszczenia 
 

Miejsce wbudowania E2 na powierzchni 
warstwy 

IS 

Podbudowa pod chodnikami  120 1,0 
Podbudowa pod jezdniami, miejscami parkingowymi i 
zjazdami (KR1, KR2) 

140 1,0 

Warstwy ulepszonego podłoża pod jezdniami, 
parkingami, zjazdami 

100 1,0 

Warstwy ulepszonego podłoża pod chodnikami 80  

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 

6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót 

6.2.1. Kontrola jako ści materiałów w okresie dostaw i przygotowania mies zanki 
Kontrola jakości materiałów polega na bieżącym przeprowadzaniu badań właściwości materiałów na reprezentatywnych 

próbkach w okresie dostaw, dla partii kruszywa nie większej niż 5000m3 i porównaniu wyników z wymaganiami określonymi w 
punkcie 2 przed rozpoczęciem Robót. 
 
6.2.2. Kontrol ę jako ści wykonania podło ża 

 Kontrola jakości wykonania podłoża polega na sprawdzeniu zgodności wykonanej warstwy lezącej poniżej z wymaganiami 
podanymi w stosownych STWiORB. 
W przypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji ustalonych w mniejszych STWiORB, usterki w wykonaniu podłoża należy 
usunąć. 

 
6.3. Badania w czasie robót 

 Badania w czasie robót obejmują kontrolę uziarnienia na podstawie analizy sitowej wbudowywanej mieszanki 
kruszywa łamanego, z częstotliwością 1 badanie na każde 3000m2 wbudowanego materiału. 
Wilgotność naturalną materiału kontroluje się wg PN-EN 1097-5:2001. Do kontroli należy pobierać co najmniej po dwie 
próbki z każdej dziennej działki roboczej oraz w przypadkach wątpliwych. 
Kontrolę zagęszczenia i nośności podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy przeprowadzać z częstotliwością 
przedstawioną w Tablicy 3. 

 

Tablica 3: Częstotliwość badań zagęszczenia i nośności podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 

Lp. Lokalizacja warstwy 

Częstotliwość pomiarów 

Min. liczba badań na dziennej 
działce roboczej 

Max. Powierzchnia 
warstwy przypadająca na 
jedno badanie 

1 Podbudowa na pozostałych drogach 2 600m2 
Wymagania dla zagęszczenia i nośności podano w p. 5.9.7. 
 
6.4. Wymagania dotycz ące cech geometrycznych podbudowy 
 Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy podano w tabl. 4.  
 
 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
OSIEDLE MIESZKANIOWE „GISZOWIEC - KASZTANY” - II ETAP  

– Budynek mieszkalny wielorodzinny 1,2,3,4  
UKSZTAŁTOWANIE TERENU, DROGI, CHODNIKI 

186 

 

Tablica 4: Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 
 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów 

1 Szerokość podbudowy 10 razy na 1km 

2 Równość podłużna co 20 m 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 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 
400 m w 3  
Przed odbiorem: 
punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000m2 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy -wykonać w punktach 
głównych łuków poziomych 

6.5.    Zasady post ępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 
6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy 
 Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od określonych w punkcie 5.9 powinny być naprawione 
przez spulchnienie lub zerwanie materiału, wyrównanie i powtórne zagęszczenie. 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 grubo ść podbudowy 
 Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę podbudowy. Powierzchnie 
powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Inżyniera, uzupełnione 
nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone. 
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, 
według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy. 
 
6.5.3. Niewłaściwa no śność podbudowy 
 Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbędne do 
zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inżyniera. 
Koszty robót o których mowa powyżej poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności podbudowy wynikło z 
niewłaściwego wykonania robót i ich utrzymania (w tym podłoża) przez Wykonawcę podbudowy. 
 
6.5.4. Rozluźnienie warstwy po której odbywa si ę transport 
 W przypadku gdy nastąpi rozjeżdżenie i rozluźnienie materiału w juz zagęszczonej i odebranej warstwie leżącej poniżej, na skutek 
prowadzenia transportu po tej warstwie, Wykonawca spulchni warstwę, jeśli konieczne dowiezie nowy materiał, wyprofiluje i zagęści do 
wymaganych parametrów. Wykonawca ma również obowiązek powtórzenia na koszt własny, badań zagęszczenia i nośności 
naprawionej warstwy, zgodnie z wymaganiami Tab.4. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy/wzmocnienia podłoża z 
kruszywa o ciągłym uziarnieniu stabilizowanym mechanicznie, z podziałem na lokalizację wbudowania a tym samym  
wbudowaną grubość warstwy. 

8. odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
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8.2. Sposób odbioru robót 
 Podbudowa podlega odbiorowi Robót zanikających albo odbiorowi częściowemu wg ogólnych zasad jw. 
 
8.3. Dokumenty i badania do odbioru 
 Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji wg p.6 dały wyniki pozytywne. 
Badania polegają na sprawdzeniu: 

- zgodności uziarnienia i właściwości materiałów, 
- zgodności podłużnych i poprzecznych spadków 
- zgodności rzędnych niwelety z projektem,  
- równości podłużnej i poprzecznej, 
- szerokości podbudowy, 
- konstrukcji i grubości podbudowy, 
- zagęszczenia, 
- nośności. 

 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Płaci się za jednostkę obmiarowa wg pkt. 7.2 wykonanej podbudowy oraz warstwy wzmacniającej z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie. 
Cena jednostki obmiarowej jest ceną uśrednioną dla założonego sposobu wykonania i obejmuje: 

- zakup i transport mieszanki lub kruszywa do miejsc składowania 
- sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża, 
- przygotowanie mieszanki, w tym opracowanie ewentualnej recepty, odsianie, wymieszanie i doprowadzenie do 

odpowiedniej wilgotności, 
- transport i wbudowanie, 
- wykonanie odcinków próbnych, 
- profilowanie, 
- zagęszczenie, 
- bieżące utrzymanie warstwy podbudowy w trakcie trwania innych Robót, niedopuszczenie do zabrudzenia i rozluźnienia 

warstwy w przypadku dopuszczenia do ruchu środków transportowych i/lub sprzętu, 
- naprawa i powtórzenie badań zagęszczenia i nośności warstwy leżącej poniżej układanej warstwy podbudowy, w 

przypadku jej uszkodzenia podczas transportu kruszywa na podbudowy, 
- utrzymanie czystości w miejscu prowadzenia Robót, 
- oznakowanie i zabezpieczenie Robót oraz jego utrzymanie, 
- wykonanie wszystkich niezbędnych badań, pomiarów, prób i sprawdzeń, 
- wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji Robót objętych niniejszą STWiORB, zgodnie z 

Dokumentacją Projektową i STWiORB. 
 
10. PRZEPISY ZWIAZANE 
PN-EN 1367-1 Badanie właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych Część 1: 
Oznaczanie mrozoodporności 
 
PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw 
 
PN-EN 933-1:2000/A1:2006 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego. Metoda 
przesiewania. 
 
PN-EN 933-2:1999 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczenie składu ziarnowego. Nominalne wymiary 
otworów sit badawczych 
 
PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4: Oznaczanie kształtu ziarn. Wskaźnik kształtu. 
 
PN-EN 933-8:2001 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część8: Ocena zawartości drobnych cząstek. Badanie 
wskaźnika piaskowego. Załącznik A. 
 
PN-EN 1097-2:2000 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Metody oznaczania odporności na 
rozdrabnianie. 
 
PN-EN 1097-5:2008 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 5: Oznaczanie zawartości wody 
przez suszenie w suszarce z wentylacją. 
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PN-EN 1097-6:2002 (wraz z późniejszymi poprawkami) Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 6: 
Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości. 
 
PN-EN 13242  Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i 
budownictwie drogowym 
 
PN-EN 13285 Mieszanki niezwiązane  
 
PN-EN 13286-47 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym. Metoda badania do określenia kalifornijskiego wskaźnika 
nośności, natychmiastowego wskaźnika nośności i pęcznienia liniowego 
 
Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych WT-4 2010 
 
PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 
 
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. Załącznik B 
 
Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 1998 
 
D.05.00.00   NAWIERZCHNIE 
 
D.05.03.23    NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiORB 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni z brukowej kostki betonowej gr.8cm, w  ramach zadania: 
OSIEDLE MIESZKANIOWE "GISZOWIEC -KASZTANY"  II ETAP 
przy ul. Górniczego Stanu w Katowicach”   

1.2. Zakres stosowania STWiORB 
STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót 

wymienionych w p.1.1 
 
1.3. Zakres robót obj ętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 
nawierzchni z kostek brukowych betonowych, grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 3cm, jako nawierzchni: 

• miejsc parkingowych 
• jezdni drogi wewnętrznej, 
• zjazdu  

w lokalizacji zgodnej z Dokumentacją Projektową. 
 
UWAGA: kolorystyka kostki zgodnie z opracowaniem branży architektura. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. Produkowana jest jako 
kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji. 

1.4.2. Podsypka – warstwa miału lub mieszanki piasku z cementem służąca do ułożenia prefabrykatów na warstwie 
podbudowy lub na podłożu gruntowym 

1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami i z 
definicjami podanymi w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  STWiORB DM.00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt. 2. 
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2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania 

2.2.1. Dopuszczenie do wbudowania 

 Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie 
ważnych dokumentów dopuszczających Wyrób do robót budowlanych. 

2.2.2. Wygl ąd zewn ętrzny 

Górna powierzchnia betonowych kostek brukowych nie powinna wykazywać wad takich jak rysy lub odpryski 

2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 

 Do wykonania nawierzchni należy użyć kostek grubości 40, 60 i 80mm, koloru zgodnie z opracowaniem branży architektura. 

Tolerancje wymiarowe wynoszą: 
• na długości i szerokości ± 2mm 
• na grubości ± 3mm 
• różnica pomiędzy dwoma pomiarami grubości tej samej kostki powinna być ≤ 3mm 

2.2.4. Odporno ść na warunki atmosferyczne 

Nasiąkliwość - klasa 2 - wartość średnia ≤ 6%. Odporność na zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli odladzających - 
klasa 3 - wartość średnia  ≤ 1kg/m2 przy czym żaden pojedynczy wynik nie większy niż 1,5kg/m2 

2.2.5. Wytrzymało ść na rozci ąganie przy rozłupywaniu 

Wytrzymałość charakterystyczna na rozciąganie przy rozłupywaniu T ≥ 3,6MPa. Żaden pojedynczy wynik nie powinien być 
mniejszy niż 2,9MPa i nie powinien wykazywać obciążenia niszczącego mniejszego niż 250 N/mm długości rozłupania 

2.2.6. Odporno ść na ścieranie 

Wymaganie odporności na ścieranie – minimalna klasa 3(H) 

2.3. Składowanie kostek 

Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej przestrzeni, przy czym 
podłoże powinno być wyrównane i odwodnione. 

2.3. Materiały na podsypk ę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni  
Należy stosować następujące materiały: 
• na podsypkę pod nawierzchnię: Zgodnie z zapisami STWiORB 08.01.01 pkt. 2.4 
• do wypełniania spoin w nawierzchni: piasek średni lub gruboziarnisty 
Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na budowę, powinno odbywać 

się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i 
zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi 

3. sprz ęt 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.3. 

3.2. Sprzęt do wykonania chodnika z kostki brukowej 
Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać się: 

• ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach 
• mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek), składających się z wózka i chwytaka sterowanego 

hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia; urządzenie to, po skończonym 
układaniu kostek, można wykorzystać do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami. 

Do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z tarczą) 
Do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z wykładziną  elastomerową, 
chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroży podczas zagęszczania 
 
4.TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4. 
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4.2. Transport betonowych kostek brukowych 
Betonowe kostki brukowe mogą być przewożone na paletach dowolnymi środkami transportowymi. Kostki w trakcie 

transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem. 
Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i 

zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed wysypaniem i rozpyleniem. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 

5.2. Podło że 
Podłoże pod ułożenie nawierzchni z kostek brukowych betonowych stanowi podbudowa: 

• z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, wykonana zgodnie z STWiORB D.04.04.02 
 
5.3. Podsypka 
 Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna wynosić 3cm. Podsypka powinna być zwilżona wodą zagęszczona i 
wyprofilowana. 
W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni podsypka nie rozsypywała się i 
nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami podsypka rozsypywała się. Rozścielona podsypka powinna być 
wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym zagęszczarkami wibracyjnymi. Nie dopuszcza się układania podsypki o 
większej grubości, bez zagęszczania ale wyprofilowanej. 
Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela się na uprzednio zwilżonej podbudowie. 
Nie dopuszcza się układania podsypki w stanie suchym z późniejszym polewaniem wodą. 

5.4. Układanie nawierzchni z betonowych kostek bruk owych 
 Kształtki układa się na uprzednio wykonanej podbudowie, na podsypce cementowo-piaskowej w taki sposób, aby szczeliny 
między kostkami wynosiły od 2 do 3mm. Kształtkę należy układać ok. 1,5cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, 
gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. Kształtkę należy układać tak by wypełnić szczelnie 
powierzchnię ograniczoną obramowaniem. Jeśli jest to niemożliwe ze względu na wymiary kostki należy ją przyciąć na 
wymiar. 
 Po ułożeniu kształtki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek 
ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. 
 Do ubijania ułożonej nawierzchni z kształtek betonowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego 
dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w 
kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek.. 
 Do zagęszczania nawierzchni z kształtek betonowych nie wolno używać walca. Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić 
szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz 
oddana do ruchu. 

6. kontrola jako ści robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 

6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kształtek betonowych posiada 

deklarację zgodności wg pkt. 2.2.1 
Niezależnie od posiadanej  deklaracji, Wykonawca powinien żądać od producenta wyników bieżących badań odporności 

wyrobu na warunki atmosferyczne (pkt.2.2.4), wytrzymałości na rozciąganie (pkt.2.2.5)  oraz badań ścieralności  (pkt. 2.2.6) dla 
dostarczonej partii kostek betonowych. 

Poza tym, przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie wymagań podanych w pkt. 2.2.2 i 
2.2.3 i wyniki badań przedstawia Inżynierowi do akceptacji 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Sprawdzenie podło ża i podbudowy 

Sprawdzenie podłoża (podbudowy) polega na stwierdzeniu ich zgodności z Dokumentacją Projektową, STWiORB i 
odpowiednimi STWiORB 

6.3.2. Sprawdzenie podsypki 

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych polega na stwierdzeniu 
zgodności z dokumentacją projektową, oraz pkt. 5.4 niniejszej STWiORB 
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6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni  
Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z kształtek betonowych polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z 

dokumentacją projektową oraz wymaganiami wg pkt. 5.5 niniejszej STWiORB: 
• pomiar szerokości spoin 
• sprawdzenie prawidłowości zagęszczania podsypki i ubijania kostek (wibrowania) 
• sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin 

 
6.4. Częstotliwo ść pomiarów 

Częstotliwość pomiarów cech geometrycznych nawierzchni z kształtek betonowych, wymienionych w pkt.6.4 powinna być 
dostosowana do powierzchni wykonanych robót.  

Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt.6.4 były przeprowadzone nie rzadziej niż co 25m i we 
wszystkich punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszędzie tam, gdzie poleci Inżynier 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest dla: 

− wykonania nawierzchni z kostek brukowych betonowych grubości 6 i 8cm –  metr kwadratowy (m2), w rozbiciu 
na kolor kostek, oraz lokalizację i grubość 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
       Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
 
8.2. Sposób odbioru robót 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 5 i 6 dały wyniki pozytywne. 
 
8.3. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
• przygotowanie podłoża 
• wykonanie podsypki 

Zasady ich odbioru są określone w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt.8 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Podstawę płatności stanowi jednostka obmiarowa wg pkt.7.2 wykonanej i odebranej warstwy nawierzchni z kostek 
brukowych betonowych. 
Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla przyjętego sposobu wykonania i obejmuje: 
-   prace pomiarowe i roboty przygotowawcze 
-   zakup i dostarczenie wymaganych materiałów 
-    przygotowanie podłoża 
-   wykonanie podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej zagęszczeniem 
-   ułożenie i zagęszczenie (ubicie) kostek 
-   wypełnienie spoin 
-   wykonanie wszystkich wymaganych badań, pomiarów, prób i sprawdzeń 
-  oznakowanie Robót i jego utrzymanie 
-   wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji Robót objętych niniejszą ST, zgodnie z Dokumentacją Projektową i 
STWiORB 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-EN 1338:2005 Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badań 
 
PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i 
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budownictwie drogowym 
 
PN-EN 197-1:2002    Cement Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku 
 
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą  
 
D.06.00.00  ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 
 
D.06.01.01   UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE POPRZEZ HUMUSOWANIE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiORB 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z umocnieniem powierzchniowym poprzez humusowanie oraz umocnienie geokratą w 
 ramach zadania: OSIEDLE MIESZKANIOWE "GISZOWIEC -KASZTANY"  II ETAP 
przy ul. Górniczego Stanu w Katowicach” .  

 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót 
wymienionych w p.1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych STWiORB 
 Zakres robót w ramach umocnienia skarp, rowów i ścieków obejmuje: 

− humusowanie , przy grubości humusu 20cm – na skarpach, zieleńcach, poboczach, 
− umocnienie skarp geokratą 200x250mm gr. 10 cm, 
− wykonanie obsiewu nasionami traw na skarpach, zieleńcach, poboczach innych powierzchniach 

przeznaczonych do humusowania 
− koszenie traw 

w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacja Projektową 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Rów - otwarty wykop, który zbiera i odprowadza wodę. 

1.4.2. Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roślinna zawierająca co najmniej 2% części organicznych. 

1.4.3.Humusowanie - zespół czynności przygotowujących powierzchnię gruntu do obudowy roślinnej, obejmujący 
dogęszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem) i dogęszczeniem. 

1.4.4. Geosyntetyki - geotekstylia (przepuszczalne, polimerowe materiały, wytworzone techniką tkacką, dziewiarską lub 
włókninową, w tym geotkaniny i geowłókniny) i pokrewne wyroby jak: georuszty (płaskie struktury w postaci regularnej 
otwartej siatki wewnętrznie połączonych elementów), geomembrany (folie z polimerów syntetycznych), geokompozyty 
(materiały złożone z różnych wyrobów geotekstylnych), geokontenery (gabiony z tworzywa sztucznego), geosieci 
(płaskie struktury w postaci siatki z otworami znacznie większymi niż elementy składowe, z oczkami połączonymi 
węzłami), geomaty z siatki (siatki ze strukturą przestrzenną), geosiatki komórkowe (z taśm tworzących przestrzenną 
strukturę zbliżoną do plastra miodu). 

1.4.5. Geokrata komórkowa – pojedynczą geokratę (sekcję) stanowi zespół odpowiednio teksturowanych i 
perforowanych taśm polietylenowych (z materiału odpornego na promieniowanie UV) połączonych wzajemnie głębokimi 
spawami ultradźwiękowymi , tworzy w pozycji rozłożonej do zabudowania komórkową, trójwymiarową strukturę zbliżoną 
z wyglądu do plastra miodu, którą można wypełniać różnymi materiałami zasypowymi. Wysokość geokraty 100mm. 

1.4.6. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w 
STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  
pkt. 1.4. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość Robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, STWiORB i 
poleceniami Inżyniera. 
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2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  STWiORB D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt. 2. 

Materiałami do wykonania umocnienia powierzchniowego są: 

− humus pozyskany z robót przygotowawczych, 

− humus zakupiony przez Wykonawcę, 

− nawozy sztuczne, 

− nasiona traw, 

− woda do pielęgnacji, 

− geokrata 200x250 mm i wysokości 10cm, 
− kołki kotwiące teokratę. 

2.2. Humusowanie wraz z obsianiem 

2.2.1. Humus 
 Humus powinien być ziemią urodzajną o zawartości od 2 do 20% składników organicznych. Humus powinien być wilgotny 
i pozbawiony kamieni większych od 5cm oraz wolny od zanieczyszczeń obcych. 

Jako humus należy wykorzystać miejscową ziemię urodzajną zdjętą przy wykonywaniu robót ziemnych, po 
przygotowaniu do wykorzystania przez usunięcie zanieczyszczeń, korzeni i kamieni. Brakującą ilość humusu należy zakupić. 

Wartość współczynnika pH humusu powinna wynosić co najmniej  5,5.  Stosowanie humusu nie spełniającego 
tego wymogu, a także doprowadzanie rozścielonego humusu  do żądanej kwasowości przez wapnowanie lub 
zakwaszanie jest niedopuszczalne. 

W przypadkach wątpliwych Inżynier może zlecić wykonanie badań w celu stwierdzenia, że humus odpowiada 
następującym kryteriom: 

− optymalny skład granulometryczny: 

− frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12-18%, 

− frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20-30%, 

− frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%, 

− zawartość fosforu (P205)        > 20 mg/m2, 

− zawartość potasu (K20) > 30 mg/m2. 

2.2.2. Nawozy sztuczne 

Nawozy sztuczne powinny być mieszanką zawierającą co najmniej 10% azotu, 15% fosforu i 10% potasu albo 
podobnego składu zaakceptowanego przez Inżyniera. 

2.2.3. Nasiona traw 

Wybór gatunku należy dostosować do warunków miejscowych, tj. do rodzaju gleby i stopnia jej nawilgocenia. 
Najlepiej nadają się do tego celu specjalne mieszanki traw wieloletnich, mających gęste i drobne korzonki. Jeśli Inżynier nie ustali 
inaczej, to do obsiania skarp należy użyć uniwersalnej mieszanki traw. 

 
2.2.4. Woda 

Woda użyta do pielęgnacji umocnienia nie musi spełniać określonych wymagań 

2.3. Geokrata  

 Geokrata o wielkości pojedynczej komórki 200x250 mm wysokości 100mm. Geokrata powinna posiadać parametry 
techniczne zgodne z aprobatą wydaną przez uprawnioną jednostkę. 

Parametry techniczne zgodne z ważnymi dokumentami dopuszczającymi Wyrób do robót budowlanych, zatwierdzonymi przez 
Inżyniera.  Taśmy z polietylenu dużej gęstości (HDPE), zabezpieczone przed działaniem promieniowania UV powinny być 
perforowane, połączone seriami ultradźwiękowych zgrzein punktowych, a ich płaszczyzny powinny być obustronnie teksturowane 
przez wytłoczenie.  
Do łączenia sąsiednich sekcji ze sobą należy stosować opaski samozaciskowe poliamidowe, certyfikowane. 
Do kotwienia teokraty należy stosować kotwy z tworzywa sztucznego. 
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Wymagania dotyczące materiału, z którego wykonane są teokraty: 
Lp. Właściwości Jednostki Wymagnia Metody badań według 
1 Gęstość g/cm3 od 0,935 do 0,965 aprobaty technicznej 
2 Wytrzymałość na rozciąganie kN/m2 ≥21 000 
3 Odporność na korozję naprężeniową h ≥3 000 
 
Szerokość i wytrzymałość taśmy geokraty oraz wytrzymałość połączeń na rozrywanie: 
Lp. Właściwości Jednostka Wymagania Metody badań według 
1 Wytrzymałość taśmy na rozciąganie kN ≥2,2* aprobaty technicznej 
2 Wytrzymałość połączenia zgrzewanego na 

oddzieranie (badanie T) 
kN ≥1,4 

3 Wytrzymałość połączenia zgrzewanego na 
ścinanie 

kN ≥1,8 

*Dla taśmy perforowanej wymagana wytrzymałość na rozciąganie wynosi co najmniej 60% podanej wartości 
 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

 Używany sprzęt powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy, PZJ i warunkami określonymi w STWiORB 
DM.00.00.00.00. „Wymagania Ogólne", pkt. 3. 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu mechanicznego do robót ziemnych, ujętego w PZJ: 
− koparki 
− równiarki 
− walce okołkowane i gładkie stalowe 
− lekki sprzęt zagęszczający (ubijaki ręczne, wibratory samobieżne, płyty ubijające) 
− cysterny z woda pod ciśnieniem (do zraszania) oraz węży do pielęgnacji (miejsc niedostępnych) 
− kosiarki ręczne, mechaniczne 
− sprzęt ręczny 

 
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4. 

4.2. Transport materiałów 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
właściwości wykonywanych Robót.. Należy przestrzegać zasad transportu zalecanych przez Producentów poszczególnych 
materiałów. 

Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 
Projektowej, STWiORB i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem. 

Transport materiałów wymienionych w p.2 można dokonać dowolnym środkiem transportu, w warunkach 
zabezpieczających przed uszkodzeniem. 

Transport humusu oraz dowiezienie materiałów wymienionych w pkt. 2 można dokonać dowolnym środkiem transportu, w 
warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem, a humus w warunkach zabezpieczających przed obsypaniem się ziemi 
roślinnej. 

Zanieczyszczenia powstałe podczas przygotowania humusu do powtórnego zabudowania należy odwieźć na wysypisko. 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania nawierzchni jezdni w stanie czystym przez bieżące usuwanie resztek humusu 
naniesionych kołami pojazdów oraz rozsypanych w trakcie prowadzenia Robót. 

Geosiatki, geowłókniny, geokratę i matę antyerozyjną można przewozić dowolnymi środkami transportu z zachowaniem 
warunków, podczas których nie może wystąpić uszkodzenie lub deformacją gesyntetyku oraz opisu identyfikującego jego rodzaj. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 

5.2. Humusowanie 
Powierzchnie powinny zostać przygotowane i wyprofilowane przez ścięcie nierówności i zagęszczenie. Humus do 

rozłożenia powinien być przygotowany przez usunięcie zanieczyszczeń, darniny, korzeni etc. Zanieczyszczenia z przygotowania 
humusu powinny zostać odwiezione i zutylizowane.  

Humus powinien zostać rozścielony na powierzchni grubością nie mniejszą niż wg pkt.1.3 i lekko zagęszczony (do stopnia 
uniemożliwiającego obsypywanie się po powierzchni). Humus powinien zostać obsiany kompozycjami nasion traw, roślin 
motylkowatych i bylin w ilości od 18 g/m2 do 30 g/m2, dobranych odpowiednio do warunków siedliskowych (rodzaju podłoża, wystawy 
oraz pochylenia skarp), zasilony nawozem i podlany wodą. 

W okresach posusznych należy systematycznie zraszać wodą obsiane powierzchnie. 

W przypadku spłynięcia humusu w wyniku opadów atmosferycznych lub z innych przyczyn, humusowanie należy powtórzyć 
(niezbędną ilość razy). 

Wymagania 

− obsianie mieszanką traw powinno być przeprowadzone w odpowiednich warunkach atmosferycznych -niedopuszczalne 
jest prowadzenie Robót w okresie od 01.11 do 31.03, przy temperaturach otoczenia niższych od 0°C, w czasie i po 
opadach śniegu oraz na zamarzniętym podłożu, 

− nie zaleca się prowadzenia Robót w czasie upałów; układanie trawnika w tym okresie wymaga bardzo 
intensywnego podlewania. 

 

5.2. Umocnienie powierzchni geokrat ą 

 Ułożenie geosiatki komórkowej na skarpie powinno być zgodne z zaleceniami producenta i aprobaty technicznej, a w 
przypadku ich braku lub niepełnych danych - zgodne ze wskazaniami podanymi w dalszym ciągu.  
 Z powierzchni skarpy należy usunąć przedmioty mogące spowodować uszkodzenie geokraty , np. gałęzie, korzenie, gruz, 
ostre ziarna tłucznia, grudy, bryły gruntu spoistego itp. Powierzchnia skarpy powinna być wyrównana, zwłaszcza należy wypełnić 
zagłębienia i wyrwy powstałe po rozmyciu przez deszcz. 
Rozpakowanie dostarczonej na plac budowy geosiatki komórkowej powinno następować pojedynczo, bezpośrednio przed 
układaniem na przygotowanym podłożu gruntowym.  
Geokraty na skarpach układa się ręcznie, ewentualnie z wykorzystaniem prostych narzędzi pomocniczych. Po ułożeniu geosiatki 
komórkowej na powierzchni umacnianej skarpy, w celu zachowania odpowiedniej struktury zbliżonej do plastra miodu, należy 
przymocować ją do gruntu. Mocowania można dokonać np. szpilkami z tworzywa sztucznego, klamrami lub innymi materiałami 
zalecanymi przez producenta zastosowanej teokraty. Ilość zastosowanych elementów mocujących i ich lokalizacja powinny być 
zgodne z zaleceniami producenta, jednak w ilości nie mniejszej niż 5szt./m2. Połączenia poszczególnych sekcji układanej geokraty 
powinny być wykonane na styk, bez zakładu. Po ułożeniu geokraty komórki umocnienia należy wypełnić humusem i obsiać trawą.  

5.4.  Koszenie traw  

Koszenie traw obejmuje:  

− koszenie traw na powierzchni skarp oraz zieleńcy 

i polega na skoszeniu traw oraz usunięciu skoszonego materiału wraz z jego utylizacją,. 

 

koszenie należy wykonać 3-krotnie tj. 

 

1) pierwszy raz - po wzroście traw (termin zgodnie z zaleceniami dostawcy nasion traw), 

2) drugi raz i trzeci raz w ciągu roku od oddania budowy (w czasie trwania rękojmi)) 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
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6.2. Kontrola jako ści humusowania i obsiania 

 Kontrola jakości humusowania i obsiania polega na ocenie wizualnej jakości wykonanych robót i ich zgodności z 
STWiORB, oraz na sprawdzeniu dary ważności świadectwa wartości siewnej wysianej mieszanki nasion traw. 

Po wzejściu roślin, łączna powierzchnia nie porośniętych miejsc nie powinna być większa niż 2% powierzchni obsianej 
skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zatrawionych miejsc nie powinien przekraczać 0,2 m2. Na zarośniętej powierzchni 
nie mogą występować wyżłobienia erozyjne ani lokalne zsuwy. 

Największe zagłębienie powierzchni umocnionej przez humusowanie i obsianie sprawdzane łatą 3 metrową może wynosić 
5cm. 

Miejsca w których nie nastąpił wzrost trawy, należy spulchnić i obsiać ponownie. 
 
6.3. Kontrola jako ści uło żenia geokraty 

− sprawdzenie jakości materiałów 
− wizualne sprawdzenie dogęszczenia podłoża 
− sprawdzenie prawidłowości ułożenia i zakotwienia 

 
6.4. Zasady post ępowania z wadliwie wykonanymi robotami 

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli 
materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inżyniera Wykonawca wymieni je na 
właściwe, na własny koszt. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową wykonanego umocnienia powierzchniowego jest dla poszczególnych robót: 

− humusowanie z obsianiem przy grubości humusu 20cm - metr kwadratowy (m2) 

− umocnienie skarp geokratą 200x250 mm - metr kwadratowy (m2) 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
 Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacja Projektową i STWiORB podlegają rozbiórce i ponownemu 
wykonaniu na koszt i staraniem wykonawcy. Stosowanie obniżek ceny za niewłaściwą jakość robót jest 
niedopuszczalne.  

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Płaci się za jednostkę obmiarowa wg p.7.2 umocnienia powierzchniowego. Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla 
założonego sposobu wykonania i obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− pozyskanie, zakup i transport wszystkich niezbędnych materiałów, 

− bieżące oczyszczanie jezdni dróg dojazdowych i miejsca wykonywania Robót, 

− oznakowanie i zabezpieczenie Robót oraz jego utrzymanie, 

− wykonanie wszystkich niezbędnych badań, pomiarów, prób i sprawdzeń, 

− wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji Robót objętych niniejszą STWiORB, zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i STWiORB. 

− lokalne przemieszczenie humusu i jego przygotowanie do ponownego wbudowania, 
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− rozplantowanie nadmiaru humusu w sposób i w miejscu wskazanym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Inżyniera, 

− zakup i transport humusu w ilości zapewniającej wykonanie humusowania na pełną grubość warstwy, 

− ułożenie humusu wraz z zagęszczeniem niezbędną ilość razy, 

− obsianie nasionami traw z nawożeniem oraz z zabezpieczeniem tymczasowa warstwą przeciwerozyjną i 
powtórzeniem zabiegu obsiania niezbędną ilość razy, dla uzyskania właściwego pokrycia, 

− podlewanie wodą i pielęgnacja, 

− koszenie z częstotliwością zalecaną przez producenta nasion, w okresie budowy. 

− ułożenie geokratą 200x250 wraz z kotwieniem, 

− koszenie traw wraz z utylizacja skoszonego materiału.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-B-12099:1997 Zagospodarowanie pomelioracyjne. Wymagania i metody badań. 

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie 

drogowym 

PN-EN 197-1:2002 Cement Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego 
użytku. 
PN-EN ISO 527 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie w właściwości mechanicznych przy statycznym rozciąganiu.  

PN-EN ISO 1193-1:2004 Tworzywa sztuczne. Metody oznaczania gęstości tworzyw sztucznych nieporowatych. Część 1: Metoda 
zanurzeniowa, metoda piknometru cieczowego i metoda miareczkowa 

 

PN-EN 1339:2005/AC Betonowe płyty brukowe. Wymagania i metody badań 

PN-EN 206-1 Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

PN-EN 13369 Wspólne wymagania dla prefabrykatów z betonu. 

Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym. GDDP - IBDiM, Warszawa, 2002 
 

Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979 

 
D.08.00.00    ELEMENTY ULIC 
 
D.08.01.01.   KRAWĘŻNIKI, OPORNIKI, OBRZEŻA BETONOWE 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot STWiORB 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z ustawieniem krawężników oraz oporników betonowych, w  ramach zadania: OSIEDLE 
MIESZKANIOWE "GISZOWIEC -KASZTANY"  II ETAP 
przy ul. Górniczego Stanu w Katowicach”    
 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 
 STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót 
wymienionych w p.1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych STWiORB 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania Robót wymienionych w pkt.1 i obejmują: 

− ustawienie krawężników betonowych drogowych o wymiarach 15x30 cm, 
− ustawienie krawężników betonowych najazdowych o wymiarach 15x22 cm, 
− ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30cm, 

na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 5cm, na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15  w lokalizacjach 
zgodnych z Dokumentacją Projektową. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
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1.4.1. Krawężniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla pieszych, pasy dzielące, wyspy 
kierujące oraz nawierzchnie drogowe. 

1.4.2. Pozostałe określenia  są zgodne z obowiązującymi normami, wytycznymi  i określeniami podanymi w STWiORB 
DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość Robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, STWiORB i poleceniami 

Inżyniera.    
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”  

pkt. 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  STWiORB DM.00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt. 2. 

2.2. Stosowane materiały 
 Do ustawienia krawężników na ławie betonowej należy użyć: 

 krawężniki betonowe uliczne 15x30 cm  jednowarstwowe, 
 krawężniki betonowe najazdowe 15x30 cm  jednowarstwowe, 
 obrzeża betonowe 8x30cm, 
 beton C12/15  na ławę podkrawężnikową, 
 podsypkę cementowo-piaskową 1:4, 
 deskowanie systemowe lub deski iglaste obrzynane III kl. do wykonania deskowania ławy, 
 wodę. 

 
2.3.    Kraw ężniki , oporniki, obrze ża betonowe — wymagania techniczne 

 Krawężniki, oporniki, obrzeża powinny być zgodne z normą PN-EN 1340,zalecana minimalna klasa (B), D, H, T 

2.4. Materiały na podsypk ę 

 Zgodnie z zapisami STWiORB 05.03.01 pkt. 2.3 

2.5. Materiały na lawy 
 Do wykonania ławy należy stosować beton wg PN-EN 206-1:2003 o parametrach: 
klasa wytrzymałości na ściskanie C12/15 
Kruszywo do betonu powinno odpowiadać normie PN-EN 12620. 
Należy zastosować cement rodzaju CEM I lub CEM II klasy 32,5 N lub R wg PN-EN 197-1:2002. 
Woda wg PN-EN 1008 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  
pkt. 3. 

3.2. Sprzęt  
 Używany sprzęt powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy, PZJ i warunkami określonymi w niniejszej 
STWiORB. 
  Roboty związane z ułożeniem krawężników/ oporników/ obrzeży wykonuje się ręcznie, ewentualnie z pomocą dźwigów 
lub innego sprzętu wg PZJ. Do przygotowania zaprawy stosuje się mieszarkę. Do przygotowania betonu na ławy i podsypki 
cementowo-piaskowej stosuje się betoniarki. Do cięcia krawężników należy używać pił przystosowanych do cięcia betonu. 
 
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
  Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4. 
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4.2. Transport materiałów 
 Do rozwiezienia prefabrykaów mogą być użyte dowolne środki transportowe zaakceptowane przez Inżyniera. 
Używane środki transportowe powinny uniemożliwiać przesuwanie się ładunku po skrzyni ładunkowej oraz mechaniczny 
załadunek i wyładunek w sposób uniemożliwiający uszkodzenie.  
 Do transportu mieszanki betonowej należy, używać samochodów wywrotek lub samochodowych mieszarek do  betonu.   
Transport  mieszanki   betonowej   powinien  być  zorganizowany  w   sposób   uniemożliwiający rozsegregowanie składników 
betonu na czas transportu, powinien umożliwić dowiezienie i wbudowanie mieszanki przed rozpoczęciem wiązania betonu. 
 Do transportu materiałów sypkich należy używać środków transportu zabezpieczających przed ich zabrudzeniem 
zanieczyszczeniami obcymi czy w przypadku cementu workowanego, przed wpływami atmosferycznymi. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robót uwzględniające 
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane Roboty. 
 
5.2. Zakres robót przy układaniu kraw ężników betonowych 

Zakres wykonywanych Robót: 
− wytyczenie sytuacyjno - wysokościowe dla krawężnika zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
− ewentualne wykonanie rowka pod ławę jako wykopu wąskoprzestrzennego o szerokości i głębokości zgodnej z 

Dokumentacją Projektową, 
− ułożenie deskowania dla ławy podkrawężnikowej z oporem, 
− wykonanie ławy betonowej z oporem z betonu C12/15 o grubości zgodnej z Dokumentacją Projektową, 
− demontaż deskowania ławy, 
− wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1:4 grubości 5cm, 
− ułożenie prefabrykatów na wysokości zgodnej z Dokumentacją Projektową, 

 Przy Robotach bezwzględnie, przestrzegać prawidłowego usytuowania krawężnika zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
 
5.3. Wymagania przy wykonywaniu  
5.3.1. Ławy betonowe 
 Wymiary ławy powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. Tolerancja wymiarów może wynosić: 

− dla wysokości ±10% wysokości projektowanej, 
− dla szerokości ± 20% szerokości projektowanej. 

 
5.3.2. Kraw ężniki/ oporniki/ obrze ża 
 Wysokość prefabrykatów powinna być zgodna z Dokumentacją Projektową. Niweleta podłużna powinna być zgodna z 
projektowaną niweletą jezdni z uwzględnieniem lokalnych obniżeń. 
 Szerokość spoin nie powinna przekraczać 0,5cm. Spoin nie należy wypełniać zaprawą cementową. 
 Na łukach w planie o promieniu R < 10m należy ustawiać krawężniki łukowe o promieniu najbardziej zbliżonym do 
projektowanego. W wyjątkowych przypadkach Inżynier może dopuścić zastosowanie krawężników krótkich, 
odpowiednio dociętych za pomocą zatwierdzonego sprzętu. Na promieniach o łuku R<5m nie dopuszcza się używania 
krawężników prostych. 
 Do cięcia krawężników należy stosować metodę zatwierdzoną przez Inżyniera. Nie dopuszcza się do użytku 
krawężników połamanych lub ciętych inną metodą niż zatwierdzona. 

6. kontrola jako ści robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 

6.2. Badania przed i w czasie robót 
 Kontrola jakości Robót polega na sprawdzeniu: 

− zgodności wbudowanych materiałów z wymaganiami zawartymi w pkt.2 niniejszej STWiORB na podstawie deklaracji 
zgodności i badań kontrolnych, 

− prawidłowości wykonania deskowania dla ławy betonowej, 
− prawidłowości wykonania ław betonowych i podsypki cementowo-piaskowej, 
− właściwego wysokościowego ułożenia elementu na podstawie przedstawionej przez Wykonawcę niwelacji 

powykonawczej, 
− sprawdzeniu stopnia równości, 
− bieżącej kontroli pielęgnacji wykonanych ław betonowych 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest dla: 

− ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30cm na ławie betonowej z oporem C12/15 – metr(m), 
− ustawienie krawężników betonowych najazdowych o wymiarach 15x22cm na ławie betonowej z oporem C12/15 

– metr(m), 
− ustawienie krawężników betonowych najazdowych o wymiarach 20x22cm na ławie betonowej z oporem C12/15 

– metr(m), 
− ustawienie oporników betonowych o wymiarach 12x25cm na ławie betonowej z oporem C12/15 – metr(m), 
− ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm na ławie betonowej z oporem C12/15 – metr(m), 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8. 

 
8.2. Sposób odbioru robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
 
8.3. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
 Odbioru elementów ulic dokonuje się na zasadach odbioru Robót zanikających i ulegających zakryciu (ławy). 
Odbiór elementów ulic powinien być zgłoszony i przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych napraw 
wadliwie wykonanych Robót bez hamowania ich postępu, tj. przed ułożeniem warstwy ścieralnej. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 
9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Płaci się za jednostkę obmiarową pkt.7.2 wykonanego krawężnika/ opornika/ obrzeża betonowego. Cena jest 
ceną uśrednioną dla założonego sposobu wykonania i obejmuje: 

− wytyczenie robót, 
− zakup i transport wszystkich materiałów, 
− ewentualne wykonanie wykopów i przygotowanie podłoża pod ławę betonową, z odwozem gruntu na wysypisko 

wraz z kosztami składowania i utylizacji, 
− wykonanie i demontaż deskowania ławy betonowej, 
− wykonanie ławy betonowej, 
− wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1:4, 
− właściwe wysokościowe ułożenie krawężnika, 
− ewentualne docinanie krawężników na łukach, w przypadkach zatwierdzonych przez Inżyniera, 
− wykonanie i przedstawienie wszystkich niezbędnych badań, pomiarów i sprawdzeń oraz dokumentów 

dopuszczających do stosowania, 
− oznakowanie i zabezpieczenie Robót i jego utrzymanie, 
− wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji Robót objętych niniejszą STWiORB, zgodnie z Dokumentacją 

Projektową i STWiORB 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN 1340 Krawężniki betonowe.  Wymagania i metody badań 
 
PN-EN 12620:2003 Kruszywo do betonu. 
 
PN-EN 206-1:2003 Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
 
PN-S-96013:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania 
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PN-EN 197-1:2002 Cement.   Część   1:   Skład,   wymagania   i   kryteria   zgodności   dotyczące   cementu powszechnego 
użytku 
 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do 
betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 
 
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek  gruntu 
 
D.08.00.00    ELEMENTY ULIC 
 
D.08.02.02    CHODNIKI Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiORB 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z wykonaniem chodników  z betonowej kostki brukowej w ramach zadania OSIEDLE 
MIESZKANIOWE "GISZOWIEC -KASZTANY"  II ETAP 
przy ul. Górniczego Stanu w Katowicach”  
 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 
 STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót 
wymienionych w p.1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych STWiORB 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 
nawierzchni: 

- z kostek brukowych betonowych grubości 6 i 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 3cm, jako nawierzchni 
chodników, 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. Produkowana jest jako 
kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji. 

1.4.2. Podsypka – warstwa miału lub mieszanki piasku z cementem służąca do ułożenia prefabrykatów na warstwie 
podbudowy lub na podłożu gruntowym 

1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami i z 
definicjami podanymi w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”  
pkt. 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  STWiORB DM.00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt. 2. 

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania 

2.2.1. Dopuszczenie do wbudowania 

 Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie 
ważnych dokumentów dopuszczających Wyrób do robót budowlanych. 

2.2.2.  Wygl ąd zewn ętrzny 

Górna powierzchnia betonowych kostek brukowych nie powinna wykazywać wad takich jak rysy lub odpryski. 

2.2.3. Wymiary kostki brukowej 

 Do wykonania nawierzchni należy użyć kostek grubości 8cm i kształtu zgodnego z Dokumentacja 

Projektową. Tolerancje wymiarowe wynoszą: 
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- na długości i szerokości ± 2mm, 
- na grubości ± 3mm, 
- różnica pomiędzy dwoma pomiarami grubości tej samej kostki powinna być ≤ 3mm 

 
2.2.4. Odporno ść na warunki atmosferyczne 
 Nasiąkliwość - klasa 2 - wartość średnia ≤ 6%. 
 Odporność na zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli odladzających - klasa 3 - wartość średnia ≤ 1kg/m2 przy czym 
żaden pojedynczy wynik nie większy niż 1,5kg/m2. 
 
2.2.5. Wytrzymało ść na rozci ąganie przy rozłupywaniu 
 Wytrzymałość charakterystyczna na rozciąganie przy rozłupywaniu T ≥ 3,6MPa. 
Żaden pojedynczy wynik nie powinien być mniejszy niż 2,9MPa i nie powinien wykazywać obciążenia niszczącego mniejszego 
niż 250 N/mm długości rozłupania. 
 
2.2.6. Odporno ść na ścieranie 
 Wymaganie odporności na ścieranie – minimalna klasa 3(H) 
 
2.3. Składowanie kostek 
 Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej przestrzeni, przy czym 
podłoże powinno być wyrównane i odwodnione. 
 
2.4. Materiały na podsypk ę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni  
 Należy stosować następujące materiały: 
a) na podsypkę pod nawierzchnię: Zgodnie z zapisami STWiORB 05.03.01 pkt. 2.3 
b) do wypełniania spoin w nawierzchni: piasek średni lub gruboziarnisty  
 Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na budowę, powinno 
odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem 
i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej 
 Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać się: 

- ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach, 
- mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek), składających się z wózka i chwytaka sterowanego 

hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia; urządzenie to, po skończonym 
układaniu kostek, można wykorzystać do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami. 

Do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z tarczą). 
Do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z wykładziną  elastomerową, 
chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroży podczas zagęszczania 
 
4.TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4. 

4.2. Transport betonowych kostek brukowych 

 Betonowe kostki brukowe mogą być przewożone na paletach dowolnymi środkami transportowymi. Kostki w 
trakcie transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem.Kruszywa można 
przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem 
z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed wysypaniem i rozpyleniem. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
          Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 

5.2. Podło że 
 Podłoże pod ułożenie nawierzchni z kostek brukowych betonowych stanowi podbudowa z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie wykonana zgodnie z STWiORB D.04.04.02. 
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5.3. Podsypka 
 Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna wynosić 3cm. Podsypka powinna być zwilżona wodą zagęszczona 
i wyprofilowana. 
 W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni podsypka nie 
rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami podsypka rozsypywała się. Rozścielona podsypka 
powinna być wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym zagęszczarkami wibracyjnymi. Nie dopuszcza się układania 
podsypki o większej grubości, bez zagęszczania ale wyprofilowanej. 
 Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela się na uprzednio zwilżonej 
podbudowie. 
 Nie dopuszcza się układania podsypki w stanie suchym z późniejszym polewaniem wodą. 

5.4. Układanie nawierzchni z betonowych kostek bruk owych 
 Kształtki układa się na uprzednio wykonanej podbudowie, na podsypce cementowo-piaskowej w taki sposób, 
aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3mm. Kształtkę należy układać ok. 1,5cm wyżej od projektowanej niwelety 
nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. Kształtkę należy układać tak by wypełnić szczelnie 
powierzchnię ograniczoną obramowaniem. Jeśli jest to niemożliwe ze względu na wymiary kostki należy ją przyciąć na 
wymiar. 
 Po ułożeniu kształtki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek 
ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. 
 Do ubijania ułożonej nawierzchni z kształtek betonowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego 
dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w 
kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. 
 Do zagęszczania nawierzchni z kształtek betonowych nie wolno używać walca. 
 Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia z wypełnieniem spoin 
piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddana do ruchu.  

6. kontrola jako ści robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 

6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kształtek betonowych posiada 
deklarację zgodności wg pkt. 2.2.1   
Niezależnie od posiadanej  deklaracji, Wykonawca powinien żądać od producenta wyników bieżących badań odporności wyrobu 
na warunki atmosferyczne (pkt.2.2.4), wytrzymałości na rozciąganie (pkt.2.2.5)  oraz badań ścieralności  (pkt. 2.2.6) dla 
dostarczonej partii kostek betonowych. 
Poza tym, przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie wymagań podanych w pkt. 2.2.2 i 2.2.3 i 
wyniki badań przedstawia Inżynierowi do akceptacji 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Sprawdzenie podło ża i podbudowy 

Sprawdzenie podłoża (podbudowy) polega na stwierdzeniu ich zgodności z Dokumentacją Projektową i odpowiednimi 
STWiORB. 

6.3.2. Sprawdzenie podsypki 

 Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych polega na stwierdzeniu 
zgodności z dokumentacją projektową, oraz pkt. 5.4 niniejszej STWiORB. 

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni 
 Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z kształtek betonowych polega na stwierdzeniu zgodności 
wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami wg pkt. 5.5 niniejszej STWiORB: 

- pomiar szerokości spoin, 
- sprawdzenie prawidłowości zagęszczania podsypki i ubijania kostek (wibrowania), 
- sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin. 

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych  

- Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą zgodnie z normą BN-68/8931-04 nie powinny przekraczać 
8mm. 

- Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ±0,5%. 
- Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać -0cm, +1cm. 
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- Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ±5cm. 
- Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać -0cm, +2cm. 

 
6.5.  Częstotliwo ść pomiarów 
 Częstotliwość pomiarów cech geometrycznych nawierzchni z kształtek betonowych, wymienionych w pkt.6.4 
powinna być dostosowana do powierzchni wykonanych robót. 
 Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt.6.4 były przeprowadzone nie rzadziej niż co 25m i we 
wszystkich punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszędzie tam, gdzie poleci Inżynier. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest dla: 

− wykonania nawierzchni z kostek brukowych betonowych grubości 6 i 8cm –  metr kwadratowy (m2) w rozbiciu 
na lokalizację, kolor i grubość kostki 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8. 

 
8.2. Sposób odbioru robót 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 5 i 6 dały wyniki pozytywne. 
 
8.3. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
- przygotowanie podłoża 
- wykonanie podsypki 
 
Zasady ich odbioru są określone w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt.8 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Podstawę płatności stanowi jednostka obmiarowa wg pkt.7.2 wykonanej i odebranej warstwy nawierzchni z 
kostek brukowych betonowych. 
Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla przyjętego sposobu wykonania i obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- zakup i dostarczenie wymaganych materiałów, 
- przygotowanie podłoża, 
- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej zagęszczeniem, 
- ułożenie i zagęszczenie (ubicie) kostek, 
- wypełnienie spoin, 
- wykonanie wszystkich wymaganych badań, pomiarów, prób i sprawdzeń, 
- oznakowanie Robót i jego utrzymanie, 
- wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji Robót objętych niniejszą STWiORB, zgodnie z Dokumentacją 

Projektową i STWiORB. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
PN-EN 1338:2005 Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badań. 
 
PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i 
budownictwie drogowym 
 
PN-EN 197-1:2002    Cement Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku 
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BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
 
D.08.00.00   ELEMENTY ULIC 
D.08.05.03  ŚCIEKI Z KOSTKI KAMIENNEJ 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot STWiORB 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (STWiORB) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem ścieków z kostki kamiennej w  ramach zadania: 
OSIEDLE MIESZKANIOWE "GISZOWIEC -KASZTANY"  II ETAP 
przy ul. Górniczego Stanu w Katowicach”   

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

1.3. Zakres robót obj ętych STWiORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem ścieków z 
kostki kamiennej o szerokości 20cm na ławie z betonu C12/15. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Ściek przykraw ężnikowy  - element konstrukcji jezdni służący do odprowadzenia wód opadowych z nawierzchni 
jezdni i chodników do projektowanych odbiorników (np. kanalizacji deszczowej). 

1.4.2. Ściek mi ędzyjezdniowy  - element konstrukcji jezdni służący do odprowadzenia wód opadowych z nawierzchni, 
na których zastosowano przeciwne spadki poprzeczne, np. w rejonie zatok, placów itp. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
 
   Ogólne wymagania  dotyczące robót podano w STWiORB D-M-00.00.00."Wymagania ogólne" pkt.1.5. 
 
W miejscach Robót ziemnych wgłębnych (wykopów, wierceń itp.) Wykonawca ma obowiązek chronienia istniejących 
uzbrojeń podziemnych i prowadzenia Robót pod nadzorem administratora tych urządzeń. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  STWiORB D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Stosowane materiały 

2.2.1. Kostka kamienna 

Kamienna kostka drogowa wg PN-B-11100 jest stosowana do budowy ścieku z kostki kamiennej nieregularnej wg PN-S-
96026 . Do wykonania nawierzchni należy użyć kostki klasy I, gatunku 1. 
Wykonanie ścieków w jezdniach i parkingach należy wykonać z kostki granitowej surowołupanej koloru szarego w 
układzie rzędowym o wymiarach 9 / 11cm. 
 

Surowcem do wyrobu kostki kamiennej są skały magmowe, osadowe i przeobrażone. Wymagane cechy fizyczne i 
wytrzymałościowe przedstawia tablica 1. 

Tablica 1. Wymagane cechy fizyczne i wytrzymałościowe dla kostki kamiennej 
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Lp. Cechy fizyczne 
i wytrzymałościowe 

Klasa Badania 
według   I 

1 
Wytrzymałość na ściskanie w stanie 
powietrzno-suchym, MPa, nie mniej niż 160 

PN-B-04110 
[3] 

2 
Ścieralność na tarczy Boehmego,                     
w centymetrach, nie więcej niż 0,2 

PN-B-04111 
[4] 

3 
Wytrzymałość na uderzenie (zwięzłość), 
liczba uderzeń, nie mniej niż 12 

PN-B-04115 
[5] 

4 Nasiąkliwość wodą, w %, nie więcej niż 0,5 PN-B-04101 [1] 

5 Odporność na zamrażanie nie bada 
się  

PN-B-04102 [2] 

 

Kostka nieregularna powinna mieć kształt zbliżony do prostopadłościanu. Kształt kostki nieregularnej:  Wymagania 
dotyczące wymiarów kostki nieregularnej przedstawia tablica 2. 

 Uszkodzenie krawędzi powierzchni górnej (czoła) oraz ich szerokość i głębokość nie powinny być większe niż 
podane dla gatunku 2 i 3 kostki regularnej. 
 Dopuszcza się uszkodzenie jednego naroża powierzchni górnej kostki o głębokości nie większej niż 0,6 cm. 

 Tablica 2. Wymiary kostki nieregularnej oraz dopuszczalne odchyłki 

  
Wyszczególnienie 

Wielkość 
(cm) 

Dopuszczalne odchyłki 
dla gatunku   (cm)  

  8 10 1   

Wymiar a   8 10 ± 1,0   

Stosunek pola powierzchni 
dolnej (stopki) do górnej 
(czoła), w cm, nie mniejszy 
niż 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
0,7 

  

Nierówności powierzchni 
górnej (czoła),w cm, nie 
większe niż 

- - - - ± 0,4   

Wypukłość powierzchni 
bocznej, w cm, nie większa 
niż 

- - - - 0,6   

Odchyłki od kąta prostego 
krawędzi powierzchni górnej 
(czoła), w stopniach, nie 
większe niż 

- - - - ± 6   

Odchylenie od równoległości 
płaszczyzny powierzchni 
dolnej w stosunku do górnej, 
w stopniach, nie większe niż 

- - - - ± 6   

2.3. Materiały na podsypk ę i do zapraw 

2.3.1. Cement 

Cement stosowany do podsypki powinien być cementem portlandzkim klasy 32,5, odpowiadający wymaganiom PN-B-
19701 [9]. Transport i przechowywanie cementu powinny być zgodne z BN-88/6731-08 [13]. 

2.3.2. Kruszywo 

Kruszywo na podsypkę powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06712 [7]. Na podsypkę stosuje się zaprawę 
cementowo-piaskową o frakcji od 0 do 4 mm. Zawartość pyłów w kruszywie na podsypkę cementowo-piaskowej nie 
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może przekraczać 3%. 
Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem 
z kruszywami innych klas, gatunków, frakcji (grupy frakcji). Pozostałe wymagania i badania wg PN-B-06712 [7]. 

2.3.3. Woda 

Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej, powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [10]. 
Powinna to być woda „odmiany 1”. 
Badania wody należy wykonywać: 
− w przypadku nowego źródła poboru wody, 
− w przypadku podejrzeń dotyczących zmiany parametrów wody, np. zmętnienia, zapachu, barwy. 
 

2.3.4 Zaprawa do spoinowania 

 Należy stosować zaprawę do fugowania kostki brukowej zawierającą tras. 

 
Wymagania dla suchej zaprawy: 
L.p. Właściwości Jednostk

a 
Wymagani

a 
Metody badań wg 

1 2 3 4 5 
1 Skład ziarnowy 

Zawartość 
nadziarna 

% (m/m) ≤5 PN-EN 933-1:2000 

2 Gęstość nasypowa 
 w stanie luźnym 

g/cm3 1,3-1,7 PN-EN 1097-
3:2000 

 
Wymagania dla świeżej zaprawy: 
L.p

. 
Właściwości Jednostk

a 
Wymagani

a 
Metody badań wg 

1 2 3 4 5 
1 Gęstość objętościowa g/cm3 2,03-2,33 PN-85/B-04500 
2 Czas zachowania 

Właściwości 
roboczych 

w temp. 20st. C 

min 15 PN-85/B-04500 

 
Wymagania dla stwardniałej zaprawy: 
L.p

. 
Właściwości Jednostk

a 
Wymagani

a 
Metody badań wg 

1 2 3 4 5 
1 Wytrzymałość na zginanie: 

- po 7 dniach 
- po 28 dniach 
- po 90 dniach 

MPa  
≥8 
≥10 
≥10 

PN-85/B-04500 

2 Wytrzymałość na 
ściskanie: 

- po 7 dniach 
- po 28 dniach 
- po 90 dniach 

MPa  
≥30 
≥40 
≥50 

PN-85/B-04500 

3 Skurcz po okresie 
Twardnienia 28 dni 

‰ ≤2,0 PN-EN 

4 Odporność na działanie 
mrozu, stopień 
mrozoodporności 

- ≥F 150 Procedura badawcza 
IBDiM 

Nr SO-3 (część 2) 
5 Stan zaprawy po 150 

cyklach zamrażania 
i odmrażania w roztworze 
soli NaCl 

- Brak 
uszkodzeń 

Procedura badawcza 
IBDiM 

Nr PO-2 (część 1) 
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3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania ścieków z płyt / kostki kamiennej 
Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
− betoniarki, do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowywania podsypki cementowo-piaskowej, 
− ubijaków ręcznych i mechanicznych, 
− wibratorów płytowych i lekkich walców wibracyjnych, 
− drobnego sprzętu pomocniczego. 

 
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 

4.2.1. Transport płyt / kostek kamiennych 

Płyty, kostki mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. Płyty powinny być zabezpieczone przed 
przemieszczaniem i uszkodzeniami w trakcie transportu  

4.2.2.  Transport kruszywa 

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportowymi w warunkach zabezpieczających je przed 
rozsypywaniem i zanieczyszczeniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonanie robót zgodne z pkt.5 STWiORB D.05.03.01 „Nawierzchnia z kostki kamiennej”. 

6. kontrola jako ści robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w  STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów, których użyje w trakcie Robót i 
wyniki tych badań przedstawić Inżynierowi do akceptacji. 

6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do wykonania 
ścieku z kostki kamiennej i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji. 
Badania kostki powinny być wykonane w zakresie i z częstotliwością wg STWiORB D.05.03.01 „Nawierzchnia z kostki 
kamiennej”. 
Badania pozostałych materiałów stosowanych do wykonania ścieku kostki kamiennej powinny obejmować wszystkie 
właściwości, które zostały określone w przepisach  podanych dla odpowiednich materiałów w pkt 2. 
 

6.3. Badania w czasie robót 
 

6.3.1. Sprawdzenie wykonania ścieku 
 
Przy wykonaniu ścieku, badaniu podlegają: 
a)     niweleta ścieku, która może różnić się od niwelety projektowanej o ± 1 cm na każde 100 m wykonanego ścieku, 
b)    równość podłużna ścieku, sprawdzana w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m długości, która 

może wykazywać prześwit nie większy niż 0,8 cm pomiędzy powierzchnią ścieku a łatą czterometrową, 
c)     wypełnienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, sprawdzane na każdych 10 metrach wykonanego ścieku, przy czym 

wymagane jest całkowite wypełnienie badanej spoiny, 
d)    grubość podsypki, sprawdzana co 100 m, która może się różnić od grubości projektowanej o ± 1 cm. 
 
 
 
 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
OSIEDLE MIESZKANIOWE „GISZOWIEC - KASZTANY” - II ETAP  

– Budynek mieszkalny wielorodzinny 1,2,3,4  
UKSZTAŁTOWANIE TERENU, DROGI, CHODNIKI 

209 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w  STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

JEDNOSTKĄ OBMIAROWĄ JEST M (METR) WYKONANEGO ŚCIEKU Z KOSTKI KAMIENNEJ. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 

8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
-      wykonana podsypka. 
 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 
Cena wykonania 1 m ścieku kostki kamiennej obejmuje: 
-      prace pomiarowe i przygotowawcze,  
-      dostarczenie materiałów, 
-      wykonanie podsypki, 
-      ułożenie ścieku z kostki kamiennej, z wypełnieniem spoin i pielęgnacją ścieku, 
-      przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

  1. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw. 
  2. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego. 
  3. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności. 
  4. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
  5. BN-84/6716-03 Materiały kamienne. Bloki, formaki i płyty surowe 
  6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
  7. BN-86/6747-06 Elementy płytowe z kamienia naturalnego. Płyty posadzkowe zewnętrzne i wewnętrzne. 
   

10.2. Inne dokumenty 

Nie występują. 
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1. URZĄDZENIE ZIELENI. (D.09.00.00) 
 
1.1. WSTĘP. 
 
1.1.1. Przedmiot ST. 

 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z urządzeniem zieleni to jest: sadzeniem drzew i krzewów, 
założeniem trawników oraz pielęgnacją w okresie gwarancyjnym roślinności terenów zieleni na terenie osiedla 
mieszkaniowego „Giszowiec-Kasztany” w Katowicach. 
 
1.1.2. Zakres stosowania ST. 

 
 Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 16.1.1. 
 
1.1.3. Zakres robót obj ętych ST. 

 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót 
wymienionych w punkcie 1.1 w zakresie zgodnym z projektem zieleni. 
 
1.1.4. Określenia podstawowe. 

 
 Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi i określeniami 
podanymi w ST D-M-00.00.00 - „Wymagania  ogólne”. 
 Zieleń towarzysząca obiektom placu rekreacyjno-zabawowego stanowi zieleniec 
z drzewami liściastymi i z przemienno liściasto-iglastymi rzędami krzewów na dwóch skarpach ograniczających plac. 
Skarpa oddzielająca ciąg parkingowy od budynku mieszkalnego nr 4  
oraz skarpy pasm zieleni przy parkingu wielopoziomowym pokryte zostaną krzaczastą dendroflorą złożoną również z 
gatunków iglastych i liściastych. Zieleńce zostaną uzupełnione trawnikami dywanowymi, utworzonymi z wysiewu 
mieszanki nasion traw. 
Do planu nasadzeń przeznaczono:  
- 3 gatunki drzew liściastych,  
- 4 gatunki, w tym odmiany krzewów iglastych, 
- 10 gatunków, w tym odmiany krzewów liściastych, 
- 3 odmiany róż, 
łącznie 18 gatunków i odmian dendroflory.  

 
1.1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót. 
 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 - „Wymagania  ogólne”. Wykonawca robót jest 
odpowiedzialny za jakość wykonania robót, zgodność ich z Rysunkiem, STWiORB i poleceniami Inżyniera Budowy 
(Kontraktu).  
 
1.2. MATERIAŁY.  

 
  Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-M-00.00.00 - 
„Wymagania  ogólne”. 
 
1.2.1. Ziemia urodzajna 
 - na całkowitą powierzchnię przeznaczoną pod zieleń. 
 
1.2.2. Materiał ro ślinny. 
 
  - Drzewa liściaste w formie piennej, 
  - Krzewy iglaste i liściaste. 
 - Mieszanka nasion traw.   
 
Zaproponowana dendroflora złożona jest: z drzew liściastych średnio wysokich dorastających, w zależności od gatunku i 
odmiany, od 7 m do 12 m, z krzewów: o wysokości do 1,20 m oraz bardzo niskich, okrywowych i ścielących się. 
 
Ilość roślinności drzewiastej i krzaczastej według gatunkowego i odmianowego zestawu przedstawiono na rysunku 
urządzenia zieleni.  
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Wymiary dołów sadzenia tj. średnica i głębokość wynoszą dla: 
- drzew liściastych – 0,70 m, 
- krzewów iglastych i liściastych – 0,50 m. 
Drzewa liściaste powinny odznaczać się formą pienną, o wysokości pnia około 2,0 m,  
z uformowaną koroną typową dla odmiany i wyprodukowaną w pojemniku. Dla obsadzenia rzędów i skupin krzewów 
iglastych i liściastych należy zastosować sadzonki o koronach złożonych z 3 pędów o długości 20 – 30 cm i z bryłą 
korzeniową w 3 l pojemnikach. Drzewa liściaste należy posadzić do dołów całkowicie zaprawionych ziemią żyzną. 
Natomiast krzewy liściaste - do dołów zaprawionych ziemią żyzną do połowy głębokości, a sadzonki krzewów iglastych 
należy posadzić do zaprawionych dołów o średnicy i głębokości 0,50 m.  
Powierzchnię przy zestawach krzewów posadzonych na skarpach należy okryć agrotkaniną - matą przeciw chwastom, w 
kolorze zielonym. 
Ogrodzenie zastąpione jest krzewami typu – ŻYWOTNIK ZACHODNI – THUJA BRABANT  

   nasadzenia – krzewy o wysokości  – 1 m,   co 0,5 m. 
- długość nasadzeń – 556 m , razem 1112 szt. 
- przy wejściach do bud nr 2,4 – wydzielenia z bukszpanu wieczniezielonego 
   Szer 30 cm – łączna długość  nasadzeń 6x3=18 m ,  co 0,5 m. – razem 42 szt. 

 
Mieszanka nasion traw. 
Preferowany skład gatunkowy mieszanki nasion traw powinien stanowić: 
- kostrzewę czerwoną rozłogową - Festuca rubra genuina - 30 %, 
- kostrzewę owczą - Festuca ovina - 30 % 
- wiechlinę łąkową - Poa pratensis - 25 % 
- życicę trwałą - Lolium perenne - 15 %. 
Wysiew mieszanki nasion traw - 20 g/m2. 
 
Dostarczony materiał do nasadzeń i obsiewów powinien być zgodny z normami: PN-R-67022, PN-R-67023 i PN-R-
65023, właściwie oznaczony, tzn. sadzonki materiału szkółkarskiego muszą mieć etykiety, na których podana jest nazwa 
polska i łacińska, forma, wybór, wysokość pnia i numer normy. Sadzonki wyznaczonej roślinności powinny być 
prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące 
cechy: 

• wysokość drzew liściastych w formie piennej powinna wynosić od 1,80 m do 2,20 m,  
a obwód pnia - od 12 cm do 14 cm, mierzony na wysokości 1,0 m, 

• pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany, 
• przyrost ostatniego roku powinien prosto i wyraźnie przedłużać przewodnik, 
• system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach szkieletowych powinny 

występować liczne drobne korzenie, 
• u roślin sadzonych z bryłą korzeniową, a więc zestawu drzew i krzewów liściastych  

jak i krzewów iglastych, bryła korzeniowa powinna być prawidłowo uformowana i nie uszkodzona, 
• pędy korony u drzew i krzewów nie powinny być przycięte, 
• pędy boczne korony drzew powinny być równomiernie rozmieszczone, 
• przewodnik powinien być prosty, 
• sadzonki krzewów iglastych i liściastych posiadać korony złożone z 3 pędów 

o długości 20 – 30 cm i bryłę korzeniową w 3 l. pojemniku, 
• mieszanka nasion traw powinna posiadać: oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy, 

według której została wyprodukowana i zdolność kiełkowania.   
 
Wady niedopuszczalne: 

• silne mechaniczne uszkodzenia roślin, 
• odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia, 
• ślady żerowania szkodników, 
• oznaki chorobowe, 
• zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach nadziemnych, 
• martwice i pęknięcia kory, 
• uszkodzenia pąka szczytowego przewodnika, 
• uszkodzenia lub przesuszenie bryły korzeniowej, 
• złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką. 

 
1.2.3. Nawozy mineralne. 
 
 Nawozy powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym. Należy je zabezpieczyć przed 
zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. 
 
1.2.4. Woda. 
 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
OSIEDLE MIESZKANIOWE „GISZOWIEC - KASZTANY” - II ETAP  

– Budynek mieszkalny wielorodzinny 1,2,3,4 ZIELEŃ 

212 

 

 Niezbędna jest w celu podlewania roślinności po posadzeniu i w czasie pielęgnacji. Wymaga się zastosowania 
wody nie chlorowanej. 
 
 
 
1.2.5. Materiały dodatkowe. 
 
- Paliki sosnowe, okorowane, o średnicy 5 cm i o wysokości 2,50 m, zaimpregnowane  ciśnieniowo, 
- belki – listwy, o szerokości 5 cm, 
- sznur naturalny lub opaska z gumy, lub z rozciągliwego tworzywa elastycznego,  
 - kora drzewna, 
  - zrębki drzewne. 
 

1.3. SPRZĘT. 
 

1.3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu.  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. podano w ST D-M-00.00.00 - „Wymagania  ogólne”. 
 

1.3.2. Sprzęt stosowany do wykonania terenów zieleni. 
 

 Wykonawca przystępujący do urządzenia zieleni powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu i narzędzi: 
  - samochód samowyładowczy 5 t, 
  - taczki lub wózki ogrodnicze do przewozu ziemi urodzajnej z pryzmy, 
 - samochód do transportu materiału szkółkarskiego i materiałów dodatkowych,  
 - sprzęt do podlewania i do transportu wody tj. pojemniki i beczkowozy, 
  - wał gładki i wał kolczatka, 
  - kosiarka mechaniczna, kosa, 
  - piła ręczna i sekator ogrodniczy, 
 - narzędzia do odchwaszczania, szpadle, łopaty, grabie. 
Sprzęt powinien być zaakceptowany przez Inżyniera Budowy. 
 

1.4. TRANSPORT. 
 

1.4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu. 
 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 – „Wymagania  ogólne”. 
 

1.4.2. Transport materiałów do wykonania nasadze ń. 
 

 Transport materiałów do urządzenia zieleni może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani też nie 
pogorszy jakości transportowanych materiałów. Roślinność dla nasadzeń może być przewożona wszystkimi środkami 
transportowymi. W czasie transportu musi być  zabezpieczona przed uszkodzeniem pni, pędów i bryły korzeniowej. 
Bryły korzeniowe jak uprzednio wskazano, muszą być w pojemnikach lub mieć stosowne inne opakowanie. W czasie 
transportu sadzonki należy zabezpieczyć przed wyschnięciem 
i przemarznięciem. Sadzonki wszystkich gatunków po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny być natychmiast 
posadzone. Jeżeli jest to niemożliwe, należy je zadołować w miejscu ocienionym i nie przewiewnym, a w razie suszy - 
podlewać. 
 

1.5. WYKONANIE ROBÓT.  
 

1.5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 
 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 - „Wymagania  ogólne”. 
Zakres robót urządzenia zieleni obejmuje: 
  - wyznaczenie w terenie miejsc usytuowania projektowanych rodzajów i form zieleni, 
  - oczyszczenie powierzchni z ewentualnie pozostawionych resztek budowlanych,  
              gruzu i innych odpadów, złożenie w pryzmy i wywiezienie z terenu budowy, 
 - dowóz ziemi urodzajnej, 
  - ręczne rozrzucenie ziemi urodzajnej o grubości warstwy 20 cm, 
  - sadzenie drzew liściastych o formie piennej, na terenie płaskim,  
- sadzenie krzewów iglastych na skarpie,  
  - sadzenie krzewów liściastych na terenie płaskim,  
  - sadzenie krzewów liściastych na skarpie, 
  - rozścielenie kory lub zrębków drzewnych wokół posadzonej roślinności, 
  - wykonanie trawników dywanowych siewem, 
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  - pielęgnację drzew liściastych o formie piennej, 
- pielęgnację krzewów liściastych na terenie płaskim i na skarpie, 
  - pielęgnację krzewów iglastych na skarpie, 
  - pielęgnację mechaniczną i ręczną trawników dywanowych. 
Zaproponowana dendroflora złożona jest: z drzew liściastych średnio wysokich dorastających, w zależności od gatunku i 
odmiany, od 7 m do 12 m, z krzewów: o wysokości do 1,20 m oraz bardzo niskich, okrywowych i ścielących się. 
 
Ilość roślinności drzewiastej i krzaczastej według gatunkowego i odmianowego zestawu przedstawiono na rysunku 
urządzenia zieleni.  
Wymiary dołów sadzenia tj. średnica i głębokość wynoszą dla: 
- drzew liściastych – 0,70 m, 
- krzewów iglastych i liściastych – 0,50 m. 
Drzewa liściaste powinny odznaczać się formą pienną, o wysokości pnia około 2,0 m,  
z uformowaną koroną typową dla odmiany i wyprodukowaną w pojemniku. Dla obsadzenia rzędów i skupin krzewów 
iglastych i liściastych należy zastosować sadzonki o koronach złożonych z 3 pędów o długości 20 – 30 cm i z bryłą 
korzeniową w 3 l pojemnikach. Drzewa liściaste należy posadzić do dołów całkowicie zaprawionych ziemią żyzną. 
Natomiast krzewy liściaste - do dołów zaprawionych ziemią żyzną do połowy głębokości, a sadzonki krzewów iglastych 
należy posadzić do zaprawionych dołów o średnicy i głębokości 0,50 m.  
Powierzchnię przy zestawach krzewów posadzonych na skarpach należy okryć agrotkaniną - matą przeciw chwastom, w 
kolorze zielonym. 
 
1.5.2. Wymagania dotycz ące robót agrotechnicznych. 
 
1.5.2.1. Po dowiezieniu ziemi urodzajnej oraz rozłożeniu na terenie płaskim i na skarpach, należy warstwę ziemi 
pozostawić do osiadania na okres 7 – 10 dni, po czym uzupełnić w celu uzyskania warstwy o miąższości 20 cm.  
 
1.5.2.2. Przed sadzeniem roślinności wskazane jest lekkie spulchnienie wierzchniej warstwy ziemi urodzajnej 
poszczególnych powierzchni zieleni i ręczne jej wyrównanie grabiami.  
 

1.5.2. Wymagania dotycz ące sadzenia drzew i krzewów. 
 

 Wymagania sadzenia ro ślinno ści s ą następuj ące:  
 - preferowany termin sadzenia - wiosenny, 
  - rozstawa sadzenia drzew i krzewów powinna mieć wielkość wskazaną na Rysunku  i w Opisie Technicznym 
Projektu Wykonawczego Urządzenia Zieleni, 
  - średnica i głębokość dołków dla posadzenia roślinności – według wielkości  wskazanej w Opisie Technicznym 
Projektu Wykonawczego Urządzenia Zieleni, 
  - ewentualnie uszkodzone i złamane korzenie należy przed posadzeniem przyciąć, 
  - roślinność w dołkach do posadzenia powinna być umiejscowiona do 5 cm głębiej niż  rosła w szkółce, 
  - bryłę korzeniową sadzonek należy dokładnie zasypać ziemią urodzajną,  uwzględniając mocne ugniecenie 
ziemi przy korzeniach i wokół rośliny, 
  - uformowanie misy w kształcie okręgu o średnicy: 
    - 0,70 m wokół drzewa liściastego formy piennej, 
    - 0,50 m wokół krzewów, 
  - podlanie drzew wodą w ilości 40 litrów i krzewów – w ilości 20 l, 
  - ściółkowanie korą lub zrębkami drzewnymi powierzchni przy nasadzeniach: drzew liściastych form piennych - 
5 cm warstwą w promieniu 0,70 m, warstwą 3 cm przy zestawach krzewów, w pasie o 0,50 m szerokości, 
  - umocnienie każdego sadzonego drzewa liściastego formy piennej trzema palikami, (w układzie trójkąta), o 
długości 2,50 m i o średnicy 5 cm, zaimpregnowanymi  ciśnieniowo, wkopanymi do gruntu na taką głębokość, aby górne 
końce palików były  u nasady korony drzewa i połączonymi w dwóch miejscach poprzecznymi belkami -    listwami. 
Pień sadzonki należy ustabilizować przywiązując go do palików podwójnymi węzłami z naturalnego sznura, bądź opaską 
z gumy lub z rozciągliwego elastycznego tworzywa, 
 

1.5.3. Wymagania dotycz ące wykonania trawnika. 
 
Przed przystąpieniem do założenia trawnika, teren należy starannie oczyścić z ewentualnych resztek budowlanych 
lub innych odpadów, po czym teren splantować. Kolejne wymagania dotyczące wykonania robót związanych z 
założeniem trawnika są następujące: 

  - powierzchnię terenu pod trawnik należy dodatkowo ręcznie wyrównać, 
  - przed siewem mieszanki nasion traw, ziemię urodzajną należy wałować wałem  
    gładkim,  
  - wysiew mieszanki nasion traw powinien nastąpić w okresie wiosennym,  
    w sporadycznych przypadkach w sierpniu lub ostatecznie do połowy września,  
  - ilość mieszanki nasion traw - 20 g/m2, 
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  - wysiew nasion powinien się odbyć w dni bezwietrzne, 
  - po wysiewie, nasiona należy przykryć warstwą ziemi urodzajnej przy pomocy grabi,  
    po czym ziemię ponownie uwałować, 
  - wskazane jest delikatne, zraszające i obfite podlanie. 
 

1.5.4. Wymagania dotycz ące piel ęgnacji urz ądzonych form zieleni. 
 
  Stosowanie zabiegów pielęgnacyjnych po posadzeniu i w okresie gwarancyjnym dla całkowitej zieleni 
ustala się na czas dwóch sezonów wegetacyjnych.  

 
1.5.6. Wymagania dotycz ące piel ęgnacji drzew i krzewów. 
 
 Pielęgnacja po posadzeniu i w okresie gwarancyjnym poleg a na: 
  - wymianie uschniętych lub silnie uszkodzonych drzew i krzewów, sadząc rośliny  
    według projektowanego składu gatunkowego, 
 - usuwaniu odrostów korzeniowych, 
  - przycięciu koron krzewów liściastych, 
  - usunięciu kwiatostanów lub zasuszonych owocostanów, 
  - wymianie zniszczonych i uszkodzonych konstrukcji umocnień dla posadzonych  
    drzew liściastych formy piennej, a więc palików, belek - listew i wiązań, 
 - lekkim spulchnianiu ziemi wokół roślin, zabieg ten należy przeprowadzać ręcznie,  
    kilkakrotnie w ciągu każdego sezonu wegetacyjnego, 
  - odchwaszczaniu, 
  - kopczykowaniu drzew i krzewów jesienią, 
  - rozgarnięciu kopczyków na wiosnę, 
  - uzupełnianiu ściółki korą  lub zrębkami drzewnymi, 
  - nawożeniu, przy czym dawkowanie należy określić na podstawie analizy ziemi  
    urodzajnej pod względem zasobności i kwasowości, 
  - podlewaniu wraz ze zraszaniem koron, 
  - przycięciu złamanych, chorych lub krzyżujących się gałęzi. 
 
1.5.7. Pielęgnacja trawnika w okresie gwarancyjnym. 
 
 Pielęgnacja trawnika obejmuje: 
  - mechaniczne i miejscami ręczne koszenie trawy, 
  - ręczne zagrabienie i zebranie trawy, 
  - wysianie nawozu mineralnego, przy czym dawkowanie należy określić na podstawie  
    analizy substratu pod względem zasobności i kwasowości, 
 - dosianie mieszanki nasion traw, 
  - odchwaszczanie, 
  - ręczne wałowanie walcem kolczatką. 
Pierwsze koszenie trawnika powinno nastąpić, gdy trawa osiągnie wysokość około 5 cm. Następne koszenia powinny 
odbywać się w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczała wysokości 10 
cm. Ostatnie przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z jedno-miesięcznym wyprzedzeniem 
spodziewanego nastania mrozów. Koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w 
regularnych odstępach czasu, przy czym częstość koszenia 
i wysokość cięcia należy uzależniać od gatunków wysianych nasion traw. Chwasty trwałe podczas obu okresów 
wegetacyjnych należy usuwać wyłącznie ręcznie. Zabrania się stosowania w okresie gwarancyjnym środków 
chwastobójczych.  
 
1.6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
 Kontrola polega na sprawdzeniu wymagań podanych w punkcie 5 oraz zgodności realizacji urządzenia zieleni z 
Rysunkiem i STWiORB. 
 

1.6. OBMIAR ROBÓT.  
 

1.7.1.Ogólne zasady obmiaru robót. 
 
  Ogólne zasady odbioru podano w ST D-M-00.00.00 - „Wymagania  ogólne”.  
 
1.7.2.Jednostka obmiarowa. 
 
 Jednostką obmiarową jest: 
  -  m2 pomiaru usytuowania rodzajów i form zieleni, 
  - m3 zebrania i wywozu zanieczyszczeń budowlanych, 
 - m3 zakupu, pobrania i transportu ziemi urodzajnej,  
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  - m2 rozłożenia ziemi urodzajnej na skarpach i terenie płaskim, 
  - m3 zakupu i transportu wody do podlewania, 
  - m2 ręcznego spulchnienia ziemi urodzajnej, 
 - szt. (sztuka) posadzenia i pielęgnacji drzewa w formie piennej i krzewu, 
  - m2 wykonania i pielęgnacji trawnika, 
  - m3 zakupu i transportu kory lub zrębków drzewnych 
  - m2 rozścielenia kory lub zrębków drzewnych wokół posadzonej roślinności. 
 
1.8. ODBIÓR ROBÓT. 
 
  Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 - „Wymagania  ogólne”.  
 
1.8.1. Odbiór urz ądzonej zieleni.   
Odbiór zieleni nastąpi w miesiącu maju po upływie dwóch gwarancyjnych okresów wegetacyjnych. Roboty uznaje się za 
wykonane zgodnie z Rysunkiem, Opisem Technicznym Projektu Wykonawczego Urządzenia Zieleni, STWiORB i 
wymaganiami Inżyniera Budowy, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji, wg punktu 6 dały wyniki 
pozytywne. 
 
1.8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu. 
 
 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega sprawdzenie: 
  - miąższości ziemi urodzajnej, 
  - średnicy i głębokości wykopanych dołów dla posadzenia drzew i krzewów. 
 
1.9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI. 
 
1.9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści. 
  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST  „Wymagania ogólne”.  
 
1.9.2. Cena jednostki obmiarowej. 
 
Cena posadzenia 1 sztuki drzewa i krzewu obejmuje: 
  - roboty przygotowawcze - agrotechniczne: 
    . zebrania i wywozu zanieczyszczeń budowlanych, 
    . wyznaczenie miejsc do posadzenia roślinności, 
    . dowiezienie i rozłożenie ziemi urodzajnej na powierzchnie przeznaczone pod  
      zieleń,     
    . spulchnienie i wyrównanie powierzchni ziemi urodzajnej, 
  - roboty związane z sadzeniem: 
    . wykopanie dołka, umieszczenie sadzonki, montaż konstrukcji umacniającej  
      posadzone drzewo liściaste formy piennej, zasypanie korzeni, ugniecenie ziemi  
      wokół sadzonki, podlanie, uformowanie misy, ściółkowanie korą lub zrębkami  
      drzewnymi,  
 - roboty związane z pielęgnacją posadzonej roślinności: 
    . wymiana roślinności uschniętej, 
    . usuwanie przekwitłych kwiatostanów i owocostanów, 
    . przycinanie zaschniętych części nadziemnych, 
   . wymiana zniszczonych i uszkodzonych konstrukcji umocnień dla posadzonych  
      drzew liściastych formy piennej, a więc palików, belek - listew i wiązań, 
    . podlewanie i zraszanie, 
    . odchwaszczanie z lekkim spulchnianiem, 
    . nawożenie,  
    . kopczykowanie i rozgarnięcie kopczyków oraz uformowanie misek, 
    . przycięcie koron krzewów, 
    . uzupełnianie ściółkowania korą lub zrębkami drzewnymi.  
Cena wykonania 1 m2 trawnika obejmuje: 
  - roboty związane z założeniem trawnika: 
    . zebrania i wywozu zanieczyszczeń budowlanych, 
    . wyrównanie, splantowanie oraz wałowanie ziemi urodzajnej, 
    . równomierne wysianie mieszanki nasion, 
    . podlewanie i zraszanie, 
    . wałowanie ręczne,  
 - roboty związane z pielęgnacją trawnika: 
   . mechaniczne i ręczne koszenie trawy, 
    . ręczne zagrabienie i zebranie trawy, 
    . wysiewanie nawozu mineralnego, 
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    . dosianie mieszanki nasion traw, 
    . pielenie chwastów, 
    . wałowanie ręczne. 
Cena 1 m3: ziemi urodzajnej, kory lub zrębków drzewnych oraz wody obejmuje:  
  - zakup, transport i wyładunek, 
  - rozłożenia i rozścielenie oraz podlewanie. 
Koszty inne: wynajęcie i praca sprzętu, wydatki poniesione na obsługę administracyjną, podróże związane z realizacją 
robót, uczestnictwo w naradach koordynacyjnych i w odbiorze robót. 
 
1.10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 
 Normy 
 1. PN-R-67022  -  Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste. 
 2. PN-R-67023  -  Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste. 
  3. PN-R-65023 -  Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych. 
 
 
 
 
 

1. USUNIĘCIE  DRZEW.  (D.01.02.01) 
 

1.1.  WSTĘP. 
1.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.  
 
  Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (ST) są wymagania 
szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z usunięciem drzew z nieruchomości oznaczonej dz. 
2/89, 2/90, 2/93, 2/94 i 2/95., przeznaczonej dla realizacji budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 2,3,4 , 
parkingu dwupoziomowego oraz placu rekreacyjnego i zabaw dla dzieci, przy ul. Sławka w Katowicach. 
 

1.1.2 Zakres stosowania ST. 
 

  Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.1.3 Zakres robót obj ętych ST.  
 

  Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  
z usunięciem i karczowaniem drzew zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
Zakres robót obejmuje usunięcie przez wycinkę i karczowanie drzew. 
Łącznie - 54 szt.  
zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
 
1.1.4.Określenia podstawowe. 
 
 Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi, polskimi i branżowymi normami oraz 
określeniami podanymi w STWiORB DM 00.00.00 - „Wymagania  ogólne”. 
1.1.4.1. Drzewo - roślina wieloletnia, o wykształconym zdrewniałym pędzie głównym - pniu, który od wysokości około 
1,50 m nad ziemią rozgałęzia się tworząc koronę.  
1.1.4.2. Korona - górna część drzewa lub zasięg pędów i gałęzi, utworzonych przez rozrastające pędy. 
1.1.4.3. Bryła korzeniowa - uformowana masa ziemi z przerastającymi ją korzeniami rośliny.  
1.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
  Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania Ogólne”. Wykonawca 
robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera Budowy. 
Niezbędne dane istotne z punktu widzenia: 

− organizacji robót budowlanych, 
− zabezpieczenia interesu osób trzecich, 
− ochrony środowiska, 
− warunków bezpieczeństwa pracy, 
− zaplecza dla potrzeb Wykonawcy, 
− warunków organizacji ruchu, 
− zabezpieczenia chodników i jezdni, 
− podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

 
1.2. MATERIAŁY.  
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1.2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
   Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w STWiORB DM 00.00.00 “Wymagania ogólne”. 
1.2.2. Rodzaje materiałów. 
   Materiały powstałe z usunięcia - wycinki oraz karczowania drzew są własnością Wykonawcy. 
 
1.3. SPRZĘT. 
1.3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu. 
  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania  ogólne”. 
1.3.2. Sprzęt stosowany do usunięcia drzew. 
Do wykonania robót związanych z usunięciem drzew należy stosować: 

− piły mechaniczne, 
− koparki lub ciągniki ze specjalnymi osprzętami do prowadzenia prac związanych  

z usunięciem drzew, 
− wciągarkę ręczną, 
− ciągnik kołowy, 
− samochody do transportu materiałów, 
− przyczepę dłużycową, 
− przyczepę skrzyniową, 
− urządzenia do zrąbkowania gałęzi 
− lub inny sprzęt zaakceptowany przez Inżyniera Budowy. 

 
1.4. TRANSPORT. 
1.4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
  Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania ogólne". Sprzęt i 
urządzenia służące do transportu używane w obrębie placu budowy muszą spełniać warunki techniczne i odbiorcze 
zgodne z obowiązującymi przepisami transportowymi, branżowymi i technicznymi. 
 
1.4.2. Transport dłużycy, karpiny i gałęzi oraz pozostałości po wycince. 
  Pnie ściętych drzew, gałęzie i karpina mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Pnie 
przedstawiające wartość jako materiał użytkowy (budowlany, meblarski) powinny być transportowane w sposób nie 
powodujący ich uszkodzeń. W czasie trwania transportu, Wykonawca powinien zabezpieczyć ładunki przed możliwością 
przesuwania się oraz dostosować rozmiary ładunku (przewożonych pni) do wymagań przepisów ruchu drogowego. 
Transport trocin i zrębków z rozdrobnienia gałęzi i karpiny powinien się odbywać samochodami zaopatrzonymi w 
plandeki. 
 
1.5. WYKONANIE ROBÓT.  
 
1.5.1. Ogólne warunki usuni ęcia drzew. 
  Ogólne warunki wykonania robót podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania Ogólne". 
 
1.5.2. Zasady usuni ęcia drzew. 
  Roboty związane z wycinką drzew obejmują: ścięcie i wykarczowanie drzew, wywiezienie pni, gałęzi i karpiny 
poza plac budowy, na wskazane miejsce oraz usunięcie pozostałości po wyciętej roślinności. Usunięcie drzew należy 
przeprowadzić w terminie od września do końca lutego, z uwagi na okres lęgowy ptaków oraz zgodnie z 
obowiązującymi: 
            - normami branżowymi,  
            - przepisami technicznymi odpowiednimi dla danego rodzaju robót, 
            - przepisami bhp i ochrony p. poż. w zakresie obowiązującym dla danego zakresu 
              robót, 
            - Dokumentacją Projektową i ST, 
            - ustaleniami podjętymi w czasie pełnienia nadzoru autorskiego. 
Zezwolenie na usunięcie drzew powinno być uzyskane przez Inwestora.  
Jeżeli termin wycinki drzew jest niemożliwy do zrealizowania poza okresem lęgowym ptaków, wymagane jest uzyskanie 
przez Wykonawcę stosownej decyzji zezwalającej na usunięcie drzew w innym terminie. 
Wykonawca ma obowiązek prowadzenia robót w taki sposób, aby drzewa przedstawiające wartość jako materiał 
użytkowy (budowlany, meblarski) nie utraciły tej właściwości w czasie robót. 
Pozostała roślinność nie wyznaczona do usunięcia lub do zabezpieczenia na czas budowy rosnąca na terenie placu 
budowy i poza nim powinna być przez Wykonawcę zachowana 
i chroniona przed uszkodzeniem. 
  
1.5.3. Usuni ęcie drzew. 
  Przed rozpoczęciem robót związanych z usunięciem drzew, w pierwszej kolejności należy w terenie wyznaczyć 
drzewa zakwalifikowane w Dokumentacji Projektowej do usunięcia przez wycinkę, przy czym niezbędne jest 
sprawdzenie zgodności wyznaczonych w Dokumentacji Projektowej drzew do wycinki ze stanem drzew na terenie 
budowy oraz sporządzenie ewentualnego protokółu rozbieżności.  
W zakresie robót usunięcia drzew przez wycinkę jest: ścięcie pni, odcięcie dłużycy, obcięcie wierzchołka i gałęzi drzew 
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oraz wykarczowanie wszystkich pni drzew, z dokładnym usunięciem korzeni, przetoczenie dłużycy i ułożenie na 
podkładach, zrąbkowanie gałęzi, wywiezienie dłużycy, gałęzi i karpiny oraz trocin, zrębków i pozostałości po 
karczowaniu poza teren placu budowy, złożenia materiałów na tymczasowe składowisko, wybrane przez Wykonawcę 
i uzgodnione z Inżynierem Budowy oraz dozorowanie placu składowiska do momentu zbycia złożonej: dłużycy, karpiny i 
gałęzi oraz pozostałości po karczowaniu.  
 
1.5.4. Utylizacja pozostało ści po usuni ętych drzewach. 
 Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętych drzewach powinien być zgodny z obowiązującymi przepisami i 
wskazaniami Inżyniera Budowy. Mniejsze gałęzie drzew mogą być zmielone na miejscu w przystosowanych do tego 
urządzeniach. Materiał po zmieleniu (zrąbkowaniu) należy złożyć na wybranym składowisku, zaakceptowanym przez 
Inżyniera Budowy, przykryć grubszą folią i odpowiednio zabezpieczyć do czasu wykorzystania materiału drzewnego przy 
robotach urządzenia zieleni. Jeżeli dopuszczono przerobienie gałęzi na korę drzewną lub zrębki za pomocą 
specjalistycznego sprzętu, to sposób wykonania powinien odpowiadać zaleceniom producenta sprzętu. Nieużyteczne 
pozostałości po przeróbce powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy. Za wszelkie materiały uzyskane w 
wyniku ścinania, karczowania i usunięcia drzew oraz ich wywóz na składowisko lub zniszczenie, odpowiedzialny jest 
Wykonawca. Znalezienie miejsca składowania tych materiałów należy do obowiązków Wykonawcy i podlega akceptacji 
Inżyniera Budowy. Koszt i lokalizacja składowiska niezbędnego dla usuniętych wszelkich materiałów obciąża 
Wykonawcę. Koszt ten Wykonawca powinien uwzględnić w odpowiedniej stawce jednostkowej po przeprowadzeniu 
rozeznania w terenie. 
 
1.6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
 
1.6.1. Ogólne zasady kontroli robót. 
 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
1.6.2. Kontrola prawidłowo ści usuni ęcia drzew. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu ich zgodności: 
z Dokumentacją Projektową w zakresie kompletności usunięcia - wycinki drzew, 
z wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej ST. 
 
1.6.3. Badania i pomiary.  
  Pomiary dotyczą ilości pozyskanej: dłużycy, karpiny i gałęzi oraz pozostałości po usuniętych drzewach. 
 

1.7. OBMIAR ROBÓT.  
 

1.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
  Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
1.7.2. Jednostka obmiarowa. 
 Jednostką obmiarową robót związanych z usunięciem – wycinką drzew jest: 
 - szt. (sztuka), 
 - mp (metr przestrzenny) dla wywozu dłużycy, karpiny i gałęzi oraz pozostałości po usuniętych  
   drzewach. 
 Obmiar powinien być dokonany na budowie w obecności Inżyniera Budowy i wymaga jego akceptacji. Obmiar nie 
powinien obejmować jakichkolwiek robót nie wykazanych  
w Dokumentacji Projektowej, z wyjątkiem zaakceptowanych na piśmie przez Inżyniera Budowy.    
 

1.8. ODBIÓR ROBÓT.  
 

1.8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 
 Ogólne zasady odbioru podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inżyniera Budowy, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji, według pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
 
1.8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu. 
 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega sprawdzenie dołów po wykarczowanych pniach 
drzew. 
W przypadku niezgodności, choć jednego elementu robót z wymaganiami, roboty uznaje się za niezgodne z 
Dokumentacją Projektową i Wykonawca zobowiązany jest do ich poprawy na własny koszt. 
 
1.9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI. 
1.9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści. 
  Ogólne ustalenia dotycząc podstawy płatności podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
1.9.2. Podstaw ą płatno ści. 
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Podstaw ą płatno ści s ą jednostki obmiarowe według pkt. 7.2.  
Cena jednostkowa (1 szt.) usuni ęcia drzewa przez wycink ę obejmuje: 

• wyznaczenie drzewa do wycinki, 
• ścięcie pnia, 
• odcięcie dłużycy,  
• obcięcie gałęzi, 
• odkopanie i karczowanie korzeni, 
• załadowanie dłużycy, gałęzi i karpiny, trocin i zrębków oraz pozostałości po usuniętych drzewach na środki 

transportowe, 
• przewiezienie dłużycy, karpiny i gałęzi oraz pozostałości po wycince na plac składowy, wyładowanie z 

ułożeniem na stosy, 
• koszt lokalizacji składowiska materiałów drzewnych, 
• oczyszczenie terenu i utylizacja pozostałości po usuniętych drzewach,  
• oznakowanie i zabezpieczenie robót, 
• koszty utrzymania czystości na drogach w związku z transportem materiałów po wycince, 
• wszelkie koszty związane z zagospodarowaniem usuniętych drzew, 
• koszty inne jak: wynajęcie i praca sprzętu, wydatki poniesione na obsługę administracyjną, podróże związane z 

realizacją robót, uczestnictwo w naradach koordynacyjnych i w odbiorze robót. 
 

1.9.3. Płatno ść. 
Płaci się za:  

• sztukę (szt.) drzewa usuniętego, 
• mp (metr przestrzenny) wywozu dłużycy, gałęzi i karpiny oraz pozostałości po usuniętych drzewach. 

 
1.9. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

 
1.10.1. Normy. 
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
1.10.2. Inne dokumenty. 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2004.92.880). 
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CZĘŚĆ – MAŁA ARCHITEKTURA  
 
 
 
SPIS TREŚCI: 
 
I.         ZAKRES ROBÓT         
II.        MATERIAŁY         
III.       SPRZĘT I TRANSPORT        
IV.       WYKONANIE ROBÓT          
V.        KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT         
VI.       ODBIÓR ROBÓT           
VII.      NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE       
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12. MAŁA ARCHITEKTURA 

12.1. ZAKRES ROBÓT  

 
Ogólne wymagania dotyczące jakości, bezpieczeństwa i inne, dotyczące wykonania robót zostały określone                 

w rozdziale pierwszym, punkcie 1.1.3 oraz 1.1.5. niniejszej specyfikacji. 
Poniżej przedstawiono szczegółowe wymagania dotyczące zakresu robót dla branży mała architektura.  
 

Lp. Zakres robót 
 

01. Ogrodzenia i furtki   
01.1 Roboty ziemne, wykonanie fundamentów i osadzenie słupków;  
01.2 Wykonanie ścianki z przyłączem elektrycznym  
01.3 Montaż przęseł i furtek.  
02 Plac zabaw   

02.1 Wykonanie nawierzchni  
02.2 Montaż elementów wyposażenia.  
03 Altany śmietnikowe   

03.1 Roboty ziemne, wykonanie fundamentów   
03.2 Wykonanie  budynków gosp. I śmietników  
04 Ławki  i kosze na śmieci   

04.1 Montaż ławek i koszy na śmieci  
05 Tarasy   

05.1 Deski kompozytowe tarasowe  
05.2 Palisada betonowa  
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12.2. MATERIAŁY  

 
Ogólne wymagania dotyczące jakości, dopuszczeń i inne, dotyczące materiałów wykorzystanych przy 

wykonywaniu wszystkich zakresów robót, zostały określone w rozdziale pierwszym, punkcie 1.2. niniejszej specyfikacji. 
 
Ponadto stosowane materiały  powinny mieć: 
-aprobaty techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi polskimi normami PN, 
-europejskie aprobaty techniczną lub być produkowane zgodnie ze zharmonizowanymi normami europejskimi, 
- Certyfikat lub deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub PN 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa 
-na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
 
Dopuszcza się stosowanie zamienne innych materiałów pod warunkiem uzyskania takich samych efektów 

działania oraz uzyskania zgody projektanta. 
 
Poniżej przedstawiono szczegółowe wymagania dotyczące materiałów dla zakresu robót jak w punkcie 12.1. 

 
Lp. Materiał  Opis wymaga ń 

01. Ogrodzenia i furtki  
01.1 Roboty ziemne, wykonanie fundamentów i osadzenie sł upków;  

01.1.1  Fundamenty Beton minimum B15 
01.1.2  Łącznik narożny ogrodzenia betonowy 

systemowy 
 

Parametry techniczne zgodne z wymogami PN-EN 
12839:2002: 
Klasa wytrzymałości C35/45 w/c<0,40, obciążenie niszczące 
>750 N, nasiąkliwość <6,50%, wodoszczelność W8, 
mrozoodporność F150 
Deklaracja zgodności. Odchyłki wymiarowe zgodnie z 
wymaganiami PN-EN 13369:2004 

01.1.3  Łącznik prosty ogrodzenia betonowy 
systemowy 
 

  01.1.4 Deska betonowa ogrodzenia systemowa 
01.2. Wykonanie ścianki z przył ączem elektrycznym  

 01.2 

Wykonanie ścianki z przyłączem 
elektrycznym 

Murki z cegły klinkierowej klasy 25 (wymagana DZ z AT wydaną 
przez ITB, PN-B-12061: 1997)) w kolorze czerwonym  pełne lub 
ażurowe, murowane na listwach; zaprawa cementowo-
wapienna, fugi wklęsłe 1cm (wymagany AH wydany przz PZH, 
PN-90/B-14501) Czapa betonowa prefabrykowana, wymiary wg 
DP. Powierzchnia betonu zatarta na gładko, w kolorze 
naturalnym, zabezpieczona środkiem do hydrofobizacji betonu, 
bezbarwnym np. Deiterol S firmy Deiterman.   
 

01.03. Monta ż przęseł i furtek.  
01.3.1  Przęsła ogrodzeniowe przemysłowe Wysokość przęseł 120cm, szerokość wg rys. wykonawczych. 

Segmenty przemysłowe wykonane w konstrukcji zamkniętej: 
� wypełnienie z kształtowników zamkniętych 25 x 25 

mm 
� spawane wewnątrz ramy z kształtowników 

zamkniętych 40 x 40 mm 
Aprobata techniczna ITB. Atest higieniczny PZH. Zgodność z 
Dyrektywami Unii Europejskiej.Minimum 10 lat gwarancji 
antykorozyjnej. Malowanie - ocynk.  

� warstwa cynku (ocynk ogniowy zgodny z normą PN-
EN ISO 1461) 

� lokalizacja pomiędzy ogródkami 
� długość ogrodzeń wewnętrznych – 62 mb 

 
ogrodzenie poszczególnych działek z krzewów typu – 
ŻYWOTNIK ZACHODNI – THUJA BRABANT  

   nasadzenia – krzewy o wysokości  – 1 m,   co 0,5 m. 
- długość nasadzeń – 556 m , razem 1112 szt. 
- przy wejściach do bud nr 2,4 – wydzielenia z 
bukszpanu wieczniezielonego 
   Szer 30 cm – łączna długość  nasadzeń 6x3=18 m ,  
co 0,5 m. – razem 42 szt. 
 

01.3.2  Furtka ogrodzeniowa przemysłowa Wymiary wg rysunków wykonawczych. 
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Furtka ogrodzeniowa wraz z kompletem zawiasowo - 
zamkowym. 
Skrzydło furtki w konstrukcji zamkniętej.  
Wypełnienie skrzydła:  
kształtowniki zamknięte 25 x 25 [mm] 
(spawane do konstrukcji) 
Aprobata techniczna ITB. Atest higieniczny PZH. Zgodność z 
Dyrektywami Unii Europejskiej.Minimum 10 lat gwarancji 
antykorozyjnej. Malowanie - ocynk.  

� warstwa cynku (ocynk ogniowy zgodny z normą PN-
EN ISO 1461) 

 
02. Plac zabaw  

02.1 Wykonanie nawierzchni;  
02.1.1 Nawierzchnia bezpieczna placu zabaw Piasek płukany frakcji 0,2 - 2mm, bez zawartości części 

pylastych i iłów. Grubość warstwy min. 20 cm  
Certyfikat na znak bezpieczeństwa “B” 

02.2 Monta ż elementów wyposa żenia.  
02.2.1  HUŚTAWKA WAGOWA „WAŻKA” 

 
Urządzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176   
  
Urządzenie łatwo dostępne, grupa wiekowa do 13lat.  
Wymiary – 0,3x3m, strefa bezpieczeństwa 2,4x5m. 
Głębokość posadowienia -0,7m.  
 
Rama nośna ze stali ocynkowanej z łożyskiem teflonowym, 
zakotwiona w gruncie przez zabetonowanie.  

02.2.2   BUJAK PIESEK / SKUTER 
 

Urządzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176   
 
Metalowa podstawa fundamentowa, sprężyna ocynkowana i 
malowana proszkowo. Zabawka płyty HDPE, wszystkie 
elementy konstrukcyjne zabezpieczone nakładkami 
ochronnymi. 
 
Wymiary:  
Strefa bezpieczeństwa 3,2x2,6m 
Wysokość 0,7m, 
Głębokość posadowienia-0,7m.  

02.2.3  ZESTAW ZABAWOWY 
 

Urządzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176  
 
Opis techniczny wchodzących w skład elementów: 
- Wieża z dachem dwuspadowym 
- Podest 
- Ścianka wspinaczkowa skośna 
- Drążek z pochwytem 
- Rampa 
- Zjeżdzalnia 
- Barierki 
 
Drewno iglaste klejone warstwowo, impregnowane środkami 
zapobiegającymi gniciu i łatwopalności. Elementy stalowe 
ocynkowane, malowane proszkowo, ślizgi z blachy 
nierdzewnej. Daszki i osłony z płyty HDPE. Posadowienie – 
stopy stalowe ocynkowane zakotwione w gruncie przez 
zabetonowanie. 
 
Grupa wiekowa do 13lat.  
Urządzenie – 3,29x3,59m.  
Strefa bezpieczeństwa 6,29x6,02m 

02.2.4  ŁAWKA WYSOKA Wymiary: długość 180cm, szerokość 45cm, wysokość 83, z 
oparciem 
waga 50kg 
Materiał: stal ocynkowana, siedzisko i oparcie drewno 
egzotyczne. Np. Fulco L192.00 lub inna równoważna 
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02.2.5 REGULAMIN PLACU ZABAW NA 
DREWNIANYCH NOGACH 

Urządzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176  
 
Wymiary urządzenia: 0,60m x 0,10m  
Wysokość urządzenia: ~2,01m  
Głębokość fundamentowania: -0,60m  
 
Materiały: 
Nogi konstrukcyjne: drewno klejone warstwowo, malowane 
lakierobejcą na kolor zielony,  
Kotwy: stal ocynkowana kąpielowo,  
Tablica: spieniona płyta PCV,  
Zaślepki: tworzywo sztuczne,  
Fundamenty:beton klasy min. B-15;  
  

02.2.6.  KOSZ NA ŚMIECI. Urządzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2009 
 
Wymiary urządzenia: 0,52m x 0,34m  
Wysokość urządzenia: ~1,00m  
Głębokość fundamentowania: -0,60m  
 
Materiały: 
Nogi konstrukcyjne: rury stalowe ocynkowane,  
Obudowa: dziurkowana blacha stalowa ocynkowana,  
Fundamenty: beton klasy min. B-15;  
Np. Fulco  K043.00 lub inne równoważne 

03. Altany śmietnikowe  
03.1  Roboty ziemne, wykonanie fundamentów  

03.1.1  Fundamenty Wg rys konstrukcji 
03.2  Wykonanie  budynków gosp. I śmietników  

03.2.1  Wykonanie  budynków gosp. I śmietników Wg rysunków architektury 
Konstrukcja – układ szkieletowy. Ściany fundamentowe z 
bloczków betonowych. 
     - wypełnienie  ścian  zewnętrznych – cegła klinkierowa szer. 
12 cm, czerwona 
        poza wymiennikownią cegły murowane z ażurem. 
     - wypełnienie  ściany  wewnętrznej  – cegła zwykła  szer. 12 
cm, czerwona 
Więźba dachowa drewniana. 
 
Pomieszczenie wymiennikowni ocieplone od wew. styropianem 
na siatce (ściany) i wełną mineralną (dach).  
Stolarka drewniana – kolor kukurydzy. Drzwi do śmietnika 
ażurowe.  
Konstrukcja więźby drewniana (drewno klasy C30, PN-B-03150)  
impregnowana 2 x środkiem , kolor Kukurydza (wymagana DZ z AT 
wydaną przez ITB oraz AH wydany przez PZH); wykonanie 
zgodnie ze sztuką ciesielską, wszystkie elementy strugane; styki 
drewn i stali izolowane folią PE. „B”); 
Pokrycie dachu-dachówka karpiówka w kolorze naturalnej 
czerwieni, układana w koronkę (wymagany certyfikat system 
orynnowania (rynny, rury spustowe, haki, rynajzy, zaślepki, 
łączniki i inne) i obróbki blacharskie z blachy stalowej 
ocynkowanej (wymagana DZ z AT wydaną przez ITB) Podbitka 
ze sklejki wodoodpornej malowanej 3x Sadolin Extra nr 94   
  

04. Ławki i kosze na śmieci  
04.1. Monta ż ławek   i koszy na śmieci   

 04.1.1 ŁAWKA WYSOKA Wymiary: długość 180cm, szerokość 45cm, wysokość 83, z 
oparciem 
waga 50kg 
Materiał: stal ocynkowana, siedzisko i oparcie drewno 
egzotyczne. Np. Fulco L192.00 lub inna równoważna 
  

 04.1.2 KOSZ NA ŚMIECI. Urządzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2009 
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Wymiary urządzenia: 0,52m x 0,34m  
Wysokość urządzenia: ~1,00m  
Głębokość fundamentowania: -0,60m  
 
Materiały: 
Nogi konstrukcyjne: rury stalowe ocynkowane,  
Obudowa: dziurkowana blacha stalowa ocynkowana,  
Fundamenty: beton klasy min. B-15;  
Np. Fulco  K043.00 lub inne równoważne. 2 kosze przy 
parkingu plus 1 na placu zabaw. 

05. Tarasy  
05.1  Deski kompozytowe tarasowe  

 05.1.1 Deski kompozytowe tarasowe Kompozyt jako mieszanina drewna naturalnego oraz tworzywa 
sztucznego.  Barwione w masie. Odporne na ścieranie i wilgoć.  
Powierzchnia ryflowana i szczotkowania. 
Wymiary: 
145x29x4000. 
Montaż na legarach, klipsy montażowe oraz wkręty 
samonawiercające. Legary systemowe ułożone na bloczkach 
betonowych 12x24x38cm. 
Montaż desek z 1% spadkiem. 

05.2. Palisada betonowa  
05.2.1   Palisada betonowa Palisada z bloczków betonowych w kolorze naturalnym 

Np. Nostalit – Bruk-bet lub inna równoważna, kolor szary. 
Wymiary 18x12x60cm. Osadzona na podbudowie betonowej. 

12.3. SPRZĘT I TRANSPORT 

 
Środki transportu każdorazowo powinny posiadać odpowiednie wyposażenie stosownie do przewożonego 

ładunku, stosując się do ograniczeń obciążeń osi pojazdów. Dużogabarytowe elementy wykonywane w wytwórni 
przewozić w elementach o długości dostosowanej do możliwości przewozowych. Ładunek należy umieszczać 
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

Składanie materiałów wg. asortymentu z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa i umożliwieniem pobrania 
reprezentatywnych próbek. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy lub 
poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.  

Przy składowaniu materiałów zachować odległość od ogrodzenia 0,75m oraz 5,0m od stanowiska pracy. 
Pomiędzy składowanymi stosami zachować przejście dla ruchu pieszego oraz transportowego. Materiały drobnicowe 
układać w stosy wysokości maks.2m. Prefabrykaty powinny być układane zgodnie z instrukcją producenta, zwykle 
zgodnie z położeniem po wbudowaniu. 

 Materiały niebezpieczne magazynować zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczące przechowywania 
materiałów łatwopalnych. 

Sprzęt do wykonania robót według możliwości wykonawcy. 
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu 
powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej. 

12.4. WYKONANIE ROBÓT  

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST i 
przepisami BHP  
Podczas prac należy stosować się do przepisów i wskazówek podawanych przez producentów materiałów budowlanych.      
 

Lp. Roboty budowlane  Opis wymaga ń 

O1.grodzenia i furtki  
01.1. Roboty ziemne, wykonanie fundamentów i osadzenie  słupków;  

   1.Wyznaczyć miejsce pod słupki ogrodzeniowe, z 
uwzględnieniem wymiarów desek betonowych. 
Wywiercić otwory na głębokość przemarzania. Otwory 
pod słupki powinny mieć wymiary w planie co najmniej o 20 cm 
większe od wymiarów słupka 
2.Otwory zalać betonem minimum klasy B20 i umieścić w nich 
słupki. Stopy pod słupki zagłębić co najmniej do głębokości 
przemarzania, lecz nie płycej jak 0,8 m(zagłębienie w 
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przedziale 0,8-1,2 m) i dokładnie obetonować do poziomu 
terenu 
Słupki bez względu na rodzaj i sposób osadzenia w gruncie, 
powinny stać pionowo w linii 
ogrodzenia, a ich wierzchołki powinny znajdować się na 
jednakowej wysokości.  
3.Po wyschnięciu osadzić na zaprawie łączniki ogrodzenia 
proste i narożne 
4.Umieścić w łącznikach deski betonowe. 
Pod deskami betonowymi powinna znajdować się 
przepuszczalna warstwa podsypki. 

01.2. Wykonanie ścianki z przył ączem elektrycznym  
 Wykonanie ścianki z przyłączem 

elektrycznym 
Murki z cegły klinkierowej klasy 25 (wymagana DZ z AT wydaną 
przez ITB, PN-B-12061: 1997)) w kolorze czerwonym  pełne lub 
ażurowe, murowane na listwach; zaprawa cementowo-
wapienna, fugi wklęsłe 1cm (wymagany AH wydany przz PZH, 
PN-90/B-14501) Czapa betonowa prefabrykowana, wymiary wg 
DP. Powierzchnia betonu zatarta na gładko, w kolorze 
naturalnym, zabezpieczona środkiem do hydrofobizacji betonu, 
bezbarwnym np. Deiterol S firmy Deiterman. 
 (Wykonanie i odbiór zgodnie z  [12] rozd. 9) 
 

01.3. Monta ż przęseł i  furtek.  
01.3.1 Przęsła ogrodzeniowe przemysłowe Montaż systemowy zgodnie z instrukcją producenta za pomocą 

uchwytów do słupa stalowego 
 
 

01.3.2 Furtka ogrodzeniowa przemysłowa Montaż zgodnie z instrukcją producenta 
 
 
 

02.Plac zabaw  
 02.1 . Wykonanie nawierzchni;  

02.1.1 Nawierzchnia bezpieczna placu zabaw Piasek dostarczyć wywrotką i rozplantować 
02.2 Monta ż elementów wyposa żenia.  

02.2.1 HUŚTAWKA WAGOWA „WAŻKA” 
 

- nawierzchnia piaskowa 
- montaż urządzenia zgodnie z dokumentacją techniczną 
producenta, 
- montaż z zachowaniem stref bezpieczeństwa. 
- montaż urządzenia w miejscu zgodnym z dokumentacja 
terenu tj.: 
a) 10 m od budynków mieszkalnych, śmietników, dróg, 
b) na terenie nieuzbrojonym, 
c) poza strefą użytkową urządzeń istniejących, 
- osadzenie w fundamencie zgodnie z dokumentacją 
urządzenia, 
- konieczność instalowania urządzenia bezpośrednio po 
przywiezieniu go na teren budowy, 
- w razie konieczności składowania zabezpieczyć urządzenie 
przed osobami niepowołanymi, ułożyć poziomo na podkładkach 
drewnianych w warunkach najbardziej zbliżonych do warunków 
eksploatacji np. wiaty. 

02.2.2  BUJAK PIESEK / SKUTER 
 

02.2.3 ZESTAW ZABAWOWY 
 

02.2.4. ŁAWKA WYSOKA - montaż urządzenia zgodnie z dokumentacją techniczną, 
producenta. 

02.2.5 REGULAMIN PLACU ZABAW NA 
DREWNIANYCH NOGACH 

- montaż urządzenia zgodnie z dokumentacją techniczną, 
- montaż urządzenia w miejscu zgodnym z dokumentacja 
terenu tj.: 
a) na terenie nieuzbrojonym, 
b) poza strefą użytkową urządzeń istniejących, 
- osadzenie w fundamencie zgodnie z dokumentacją 
urządzenia 
- konieczność instalowania urządzenia bezpośrednio po 
przywiezieniu go na teren budowy, 
- w razie konieczności składowania zabezpieczyć urządzenie 
przed osobami niepowołanymi, ułożyć poziomo na podkładkach 

02.2.6 KOSZ NA ŚMIECI. 
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drewnianych w warunkach najbardziej zbliżonych do warunków 
eksploatacji np. wiaty. 

03. Altany śmietnikowe  
03.1. Roboty ziemne, wykonanie fundamentów  

03.1.1 Fundamenty altany śmietnikowej Zgodnie z dokumentacją projektową 
 03.2 Wykonanie  budynków gosp. I śmietników  

03.2.1    Ściany żelbetowe wykonać wg proj. konstrukcji. 
Fundamenty wg projektu konstrukcji. 
Izolacje pionowe-2 x lepik asfaltowy, izolacje poziome-1 x papa 
asfaltowa na lepiku (wymagany certyfikat „B”); widoczne części 
fundamentów izolować preparatem bezbarwnym, np. Deiterol S 
firmy Deiterman 

 
Budynki zaprojektowano w konstrukcji szkieletowej żelbetowej 
monolitycznej, bez stropów, bryły regularne. Budynki przekryte 
dachami dwuspadowymi w konstrukcji drewnianej.  
Wypełnienie szkieletu murowane z cegły. 
Konstrukcja więźby drewniana (drewno klasy C30, PN-B-03150)  
impregnowana 2 x środkiem grzybobójczym np. 2 x Sadolin Extra 
nr.94 kolor Kukurydza (wymagana DZ z AT wydaną przez ITB oraz 
AH wydany przez PZH); wykonanie zgodnie ze sztuką ciesielską
wszystkie elementy strugane; styki drewna i stali izolowane folią 
PE. „B”); 
Pokrycie dachu-dachówka karpiówka w kolorze naturalnej 
czerwieni, układana w koronkę (wymagany certyfikat system 
orynnowania (rynny, rury spustowe, haki,  zaślepki, łączniki i 
inne) i obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej 
(wymagana DZ z AT wydaną przez ITB) Podbitka ze sklejki 
wodoodpornej malowanej 3x Sadolin Extra nr 94  kolor 
Kukurydza 
(Wykonanie i odbiór zgodnie z  [12] z odpowiednimi rozdziałami 
dotyczącymi poszczególnych zagadnień oraz z instrukcjami 
Producentów) 
Przy śmietniku należy umieścić trzepak. 
  

04. Ławki i kosze na śmieci  
04.1  Monta ż ławek i koszy na śmieci  

04.1.1 ŁAWKA WYSOKA - montaż urządzenia zgodnie z dokumentacją techniczną, 
producenta. 

04.1.2 KOSZ NA ŚMIECI - montaż urządzenia zgodnie z dokumentacją techniczną, 
- montaż urządzenia w miejscu zgodnym z dokumentacja 
terenu tj.: 
a) na terenie nieuzbrojonym, 
b) poza strefą użytkową urządzeń istniejących, 
- osadzenie w fundamencie zgodnie z dokumentacją 
urządzenia 
- konieczność instalowania urządzenia bezpośrednio po 
przywiezieniu go na teren budowy, 
- w razie konieczności składowania zabezpieczyć urządzenie 
przed osobami niepowołanymi, ułożyć poziomo na podkładkach 
drewnianych w warunkach najbardziej zbliżonych do warunków 
eksploatacji np. wiaty. 

05. Tarasy  
 05.1 Deski kompozytowe  

05.1.1 Deski kompozytowe Wykonać zgodnie z wytycznymi producenta. Deski układać w 
spadku min1% 
Elementy kompozytowe nie wymagają stosowania izolacji 
przeciwwilgociowej. Legary układa się bezpośrednio na blokach 
betonowych. Montaż na klipsy systemowe. 
Należy zwrócić uwagę by wszystkie deski układane były 
zgodnie z kierunkiem szczotkowania. 
Zaleca się cięcie obu końców desek.  

05.2 Palisada betonowa  
05.2.1 Palisada betonowa Jako obrzeże tarasu. 
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Należy odpowiednio przygotować podłoże.  
Elementy brzegowe umieszczamy na podbudowie z kruszywa i 
fundamencie z półsuchego betonu. Podbudowa musi być 
płaska i równoległa do powierzchni tarasowej. Należy zwrócić 
uwagę aby elementy brzegowe były ustawiane na tym samym 
poziomie. Do ich wyrównania stosujemy gumowy młotek.  

 
 12.5. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne i pomiar 
wymiarów. 

Sprawdzenie materiałów należy dokonać poprzez sprawdzenie dowodów dostaw i opisów opakowań. 

Sprawdzenie warunków przystąpienia do robót należy przeprowadzić na podstawie zapisów w Dzienniku Budowy 
stwierdzając zgodność z pkt. 5.3. Specyfikacji.  

 
Lp. Kontrola robót  

01. Ogrodzenia i furtki  
 1.Ogólne zasady 

Wszystkie elementy robót ogrodzenia podlegają sprawdzeniu w 
zakresie: 
a) zgodności z dokumentacja i przepisami, 
b) poprawnego montażu, 
c) kompletności wyposażenia. 
2.Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać 
od producentów zaświadczenie o jakości (atesty) i przedstawić 
je Inspektorowi w celu akceptacji. 
Do materiałów, których producenci są zobowiązani (przez 
właściwe normy PN i BN) dostarczyć  zaświadczenie o jakości 
(atesty) należą: rury stalowe, profile zamknięte. 
Uwzględniając nieskomplikowany charakter robót nie zachodzi 
konieczność wykonania badań materiałów dla tych robót. 
Wszystkie materiały dostarczone na budowę z zaświadczeniem 
o jakości  (atestem) producenta powinny być sprawdzone w 
zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów. 
3. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia 
W czasie wykonywania ogrodzenia należy zbadać: 
a) sprawdzenie fundamentów przed zasypaniem, 
b) zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia 
c) zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów 
d) prawidłowość wykonania dołów pod słupki, 
e) poprawność ustawienia słupków, 
4. Pomiary pomontażowe w zakresie prawidłowości wykonania 
ogrodzenia 
a) wysokość ogrodzenia, 
b) rozstaw słupków i ich zabetonowanie, 
c) sprawdzenie osiowości montażu furtek 
4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami 
robót 
a) Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w 
odpowiednich punktach zostaną 
przez Inspektora odrzucone i niedopuszczone do 
zastosowania. 
b) Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, które wykazują 
odstępstwa od postanowień ST 
zostaną rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 

02. Plac zabaw  
  Elementy placu zabaw powinny być osadzone zgodnie z 

dokumentacją techniczną. 
Odchylenia w tym zakresie nie powinny być większe niż: 
- dla elementów osadzonych w płaszczyźnie posadzek ± 5 mm. 
Po zamontowaniu elementów placu zabaw należy sprawdzić 
prawidłowość ich funkcjonowania. 
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Elementy montować zgodnie z wytycznymi producenta. 
 

03. Altan a śmietnikow a 
  Sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową 

04. Ławki i kosze na śmieci  
   Elementy wyposażenia montować wg wytycznych  producenta. 

05. Tarasy  
 Deski tarasowe montować wg wytycznych  producenta. 

Kontrola prawidłowości wykonania styków, wykończenie 
posadzki. Na powierzchni posadzki nie mogą odznaczać się 
nierówności oraz nie mogą występować plamy  i uszkodzenia 
mechaniczne. Sprawdzenie wizualne prawidłowości ułożenia , 
barwę i odcień. 

12.6. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiory należy wykonywać dla każdej operacji wykonywanej osobno, przy czym sporządza się jeden protokół 
odbioru izolacji  po jej całkowitym wykonaniu. 

W protokole należy odnotować fakt dokonania poprawek lub elementów dodatkowych. 

Podstawą do odbioru robót są badania obejmujące: 

sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową, 

 sprawdzenie dostarczonych materiałów, 

sprawdzenie prawidłowości wykonanych robót. 

Do odbioru robót wykonanych wykonawca zobowiązany jest przedłożyć: 

świadectwa dostaw materiałów,   

protokół odbiorów częściowych, 

zapisy w dzienniku budowy. 

Odbioru dokonuje lnspektor Nadzoru na podstawie wizji lokalnej, zapisów w dzienniku budowy i kontroli 
z dokumentacją projektową. 

12.7. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
Normy 
1. PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia 
2. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
3. PN-B-02356 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarów 
elementów budowlanych z betonu 
4. PN-B-03010 Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie 
5. PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 
projektowanie 
6. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i 
badania przy odbiorze 
7. PN-B-06250 Beton zwykły 
8. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
9. PN-B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa 
badania wytrzymałości betonu na ściskanie 
10. PN-B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu na ściskanie za pomocą 
młotka Schmidta typu N 
11. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 
12. PN -B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
13. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawartości 
zanieczyszczeń obcych 
14. PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawartości pyłów 
mineralnych 
15. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie składu ziarnowego 
16. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie kształtu ziarn 
17. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie nasiąkliwości 
18. PN-B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania techniczne 
19. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 
Żwir i mieszanka 
20. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 
Piasek 
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21. PN-B-12040 Ceramiczne rurki drenarskie 
22. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
23. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 
zgodności 
24. PN-B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno 
25. PN-B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania 
26. PN-B-24625 Lepik asfaltowy z wypełniaczami stosowany na gorąco 
27. PN-B-30175 Kit asfaltowy uszczelniający 
28. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
29. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste 
30. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
31. PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia 
32. PN-H-84020 Stal węglowa konstrukcyjna zwykłej jakości ogólnego przeznaczenia. 
Gatunki 
33. PN-H-92125 Blacha stalowa ocynkowana 
34. PN-H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 
35. PN-M-82010 Podkładki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych 
36. PN-M-82121 Śruby ze łbem kwadratowym 
37. PN-M-82503 Wkręty do drewna ze łbem stożkowym 
38. PN-M-82505 Wkręty do drewna ze łbem kulistym 
39. PN-EN 196-3 Metoda badania cementu. Oznaczenie czasów wiązania i stałości 
objętości 
40. PN-EN 196-6 Metoda badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia 
41. BN-87/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim, okrągłym i 
kwadratowym 
42. BN-78/6354-12 Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 
43. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
44. BN-78/6741-07 Wyroby przemysłu ceramiki budowlanej. Przechowywanie i transport 
45. BN-82/6751-04 Materiały izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na włókninie 
przyszywanej 
46. BN-82/6753-01 Asfaltowa emulsja anionowa do izolacji wodochronnych 
47. BN-71/6771-02 Masy bitumiczne. Asfaltowe emulsje kationowe 
48. BN-69/7122-11 Płyty pilśniowe z drewna 
49. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna 
50. BN-76/8847-01 Ściany oporowe budowli kolejowych i drogowych. Wymagania i 
badania. 
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PRZYŁĄCZE TELETECHNICZNE 
 
Kody CPV: 
45231600-1  Roboty budowlane w zakresie budowy linii telekomunikacyjnych 
 
 

1. WSTĘP 
2. MATERIAŁY 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7. ODBIÓR ROBÓT  
8. OBMIAR ROBÓT 
9. PODSTAWA PLATNOŚCI 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z budową przyłącza teletechnicznego dla osiedla mieszkaniowego „Giszowiec – Kasztany” Etap II, 
budynki mieszkalne 1-4 

 
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą określeniu pożądanego 

standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej 
dla danych rozwiązań. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Niniejsza specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu robót 
telekomunikacyjnych. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie wszystkich robót związanych z przyłączem telefonicznym. Obejmują prace związane z dostawą 
materiałów, wykonawstwem i  wykończeniem robót instalacyjnych i ziemnych wykonywanych na miejscu. 

1.3. Zakres robót obj ętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie przyłącza telekomunikacyjnego. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej 
wymienionych robót: 

• budowa studni teletechnicznych  
• budowa wielootworowej kanalizacji pierwotnej; 
• budowa ochrony kanalizacji pierwotnej przy skrzyżowaniach. 

1.4. Określenia  

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami. 
Biorąc pod uwagę powszechność zastosowanych określeń oraz szczegółowość opisów zakresu robót 

przedstawionego w p. 1.3 – nie przewiduje się stworzenia żadnych dodatkowych definicji i pojęć. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową. 
Wszystkie roboty objęte kontraktem powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, 

dokumentacją projektową, udzielonymi pozwoleniami na budowę i a także wymaganiami technicznymi dla 
poszczególnych rodzajów robót wyszczególnionych w przedmiarze robót. 

Rodzaje urządzeń, osprzętu i materiałów pomocniczych zastosowanych do wykonywania instalacji 
powinny   być zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do wykonania instalacji innych 
rodzajów (typów) urządzeń i osprzętu niż wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem 
wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w obowiązującym trybie z Inżynierem 
Projektantem branży. 

Odpowiedzialność za jakość wykonania wszystkich rodzajów robót wchodzących w skład zadania w 
całości ponosi Wykonawca.  

Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadającego przygotowanie zawodowe do pełnienia 
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samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli robót budowlanych).  

1.6. Dokumenty budowy 

W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowiązany prowadzić, przechowywać i zabezpieczyć 
następujące dokumenty budowy: 

• dziennik budowy; 
• księgę obmiarów (nie dotyczy rozliczeń ryczałtowych); 
• dokumenty badań i oznaczeń laboratoryjnych; 
• atestów jakościowych wybudowanych elementów konstrukcyjnych;  
• protokołów odbiorów robót. 

Pomiary i wyniki badań powinny być prowadzone na odpowiednich formularzach, podpisywanych przez 
Inwestora i Wykonawcę. Dziennik budowy powinien być prowadzony ściśle wg wymogów obowiązującego Prawa 
Budowlanego, przez Kierownika budowy. Prawo do dokonywania zapisów w dzienniku budowy oprócz Kierownika 
i Inspektora nadzoru inwestorskiego przysługuje także: 

• przedstawicielom państwowego nadzoru budowlanego; 
• autorowi projektu. 

Księga obmiaru jest dokumentem budowy, w którym dokonuje się okresowych wyliczeń i zestawień 
wykonanych robót w układzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem ślepym. Księgę obmiaru prowadzi 
Kierownik budowy, a pisemnie potwierdzenie obmiarów przez Inwestora stanowi podstawę do obliczeń.  

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania 

Do wykonania prac ziemnych należy stosować przewody, kable, osprzęt oraz aparaturę i urządzenia 
posiadające dopuszczenie do stosowania w budownictwie oraz odpowiednie certyfikaty. 

2.2. Rodzaje materiałów 

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznane są wyroby dla których producent: 
• dokonał oceny zgodności wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wg określonego systemu oceny 

zgodności; 
• wydał krajową deklarację zgodności z dokumentami odniesienia takimi jak przepisy dotyczące wymagań 

zasadniczych, normy opublikowane przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (DEC), normy 
krajowe opracowane z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa Międzynarodowej Komisji ds. 
Przepisów Dotyczących Zatwierdzenia Sprzętu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne; 

• oznakował wyroby znakiem „CE” lub znakiem budowlanym „B”, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Wydane aprobaty techniczne, certyfikaty na znak bezpieczeństwa i deklaracje zgodności z normą lub 

aprobatą techniczną zachowują ważność do dnia określonego w tych dokumentach. 
 
Między skrajnymi studniami SKR-2 należy wybudować wielootworową kanalizacje rurami RHDPEp 110/6,3 
Na skrzyżowaniach należy zastosować również studnie typu SKR-2. 
Studnie kablowe typu SKR-2 wykonane powinny być w formie prefabrykatów do składania, o tak ukształtowanych 
powierzchniach stykowych, aby umożliwiały prawidłowy i szczelny montaż elementów.  
Włączenie do istniejącej kanalizacji teletechnicznej (po uzgodnieniu z operatorem ) może odbywać się w rejonie 
ul.Kwiat wej i Pod Kasztanami 
 
W ramach przyłączenia teletechnicznego do projektowanej kanalizacji 4-otworowej należy zbudować krótkie odcinki 
kanalizacji 1- otworowej podłączając się do studni kablowych SKR-2, zabudowanych przed budynkami. Od 
poszczególnych studni do każdego mieszkania przewidziane są osobne mikrorurki grubościenne typu FP-MRGS-7/3,5-
OE. 
Główny punkt rozdzielczy z którego budowane będą kable do każdego mieszkania (przełącznica światłowodowa) może 
występować jako zewnętrzna szafka dystrybucyjna zlokalizowana przy studni kablowej bądź w formie słupków 
światłowodowych również lokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie studni kablowych. 
Pomiędzy miejscem wprowadzenia kabla/mikrorurki do budynku a planowanym  gniazdkiem optycznym powinna być 
wybudowana rura/peszel/mikrorurka, wraz z pilotem ułatwiającym zaciąganie. 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I NARZĘDZI  

3.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość robót i spełnia właściwe warunki Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. 

Przy wykonywaniu robót należy używać niezbędnych narzędzi ręcznych i elektrycznych, w tym również 
specjalistycznego sprzętu instalacyjnego. 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
OSIEDLE MIESZKANIOWE „GISZOWIEC - KASZTANY” - II ETAP  

– Budynek mieszkalny wielorodzinny 1,2,3,4  
PRZYŁĄCZE TELETECHNICZNE 

233 

 

3.2. Sprzęt do budowy przył ączy telekomunikacyjnych 

Wykonawca przystępujący do wykonania budowy przyłącza telekomunikacyjnego winien wykazać się 
możliwością korzystania z niezbędnego sprzętu do wykonania przedmiotowych prac. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

4.1. Transport materiałów 

Materiały na budowę powinny być przywożone odpowiednimi środkami transportu, zabezpieczone w 
sposób zapobiegający uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie 
warunki, w jakich będą wykonywane roboty ziemne Wykonanie robót zgodnie z zakresem podanym w p.1.3 i z 
uwzględnieniem wymagań p.1.5 powinno być realizowane przez osoby o stosownych kwalifikacjach, przy użyciu 
właściwego sprzętu i narzędzi i z uwzględnieniem obowiązujących norm i przepisów branżowych oraz przepisów 
BHP. 

5.2. Kolejno ść robót 

Kolejność wykonywania robót wynikać będzie z zatwierdzonego ogólnego harmonogramu robót na 
obiekcie. 

Układanie kabli teletechnicznych powinno być rozpoczęte po przekazaniu placu budowy przez Inwestora. 
Montaż urządzeń może być rozpoczęty w chwili, kiedy zaawansowanie robót innych branż nie narazi tych  
urządzeń na uszkodzenie lub dewastację czy kradzież.  

 
Na powierzchni prefabrykatów nie mogą występować pręty uzbrojenia, zewnętrzne powierzchnie powinny 

być równomiernie pokryte bitumiczną masą izolacyjną, rury kanalizacji pierwotnej wprowadzone powinny być 
równo z powierzchnią gardła, miejsca styku wypełnić należy masą betonową. Pokrywy powinny być wyposażone 
w wietrzniki i posiadać zabezpieczenia przed dostępem osób nieuprawnionych: zamek zasuwowo-ryglowy. Rury 
DVR kanalizacji pierwotnej wprowadzone powinny być równo z powierzchnią gardła, miejsca styku wypełnić 
należy masą betonową. W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z innymi urządzeniami podziemnymi roboty należy 
wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności Kanalizacje należy wykonać na głębokości 0,8m z 
obniżeniem do 1m przy  przejściach pod drogami. 

5.3. Trasowanie 

Trasy kabli teletechnicznych powinny przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urządzeniami, 
powinny być przejrzyste. proste i dostępne dla prawidłowej konserwacji oraz remontów.  

5.4. Monta ż konstrukcji wsporczych oraz uchwytów 

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na/w nich instalacji słaboprądowych powinny 
być zamocowane do podłoża w sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana 
instalacja będzie pracować, oraz sam rodzaj instalacji. 

5.5. Przejście przez ściany 

Jako osłony przed uszkodzeniami mechanicznymi należy stosować rury stalowe, rury z tworzyw 
sztucznych. 

5.6. Monta ż urządzeń i osprz ętu 

Urządzenia i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne i 
bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania urządzeń i osprzętu mogą służyć konstrukcje wsporcze lub konsolki 
osadzone na podłożu, przyspawane do stalowych elementów konstrukcji budowlanych lub przykręcone do 
podłoża za pomocą kołków i śrub rozporowych oraz kołków wstrzeliwanych.  

Nie dopuszcza się mocowania haków za pomocą kołków rozporowych z tworzywa sztucznego. 

5.7. Próby monta żowe 

Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót przy budowie linii 
kablowej. Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wskazania 
Inwestorowi zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z dokumentacją projektową oraz 
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wymaganiami ST. Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić Inwestora  
o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do 
akceptacji Inwestora. 

Kontrola jakości robót telekomunikacyjnych powinna odbywać się w obecności przedstawiciela 
użytkownika sieci.  

Kontroli jakości należy dokonać poprzez oględziny wykonanych instalacji kanalizacji kablowej 
teletechnicznej, których należy dokonać przed przystąpieniem do prób instalacji. 
Oględziny mają na celu stwierdzenie, czy wykonana instalacja lub urządzenie: 

• spełniają wymagania bezpieczeństwa; 
• zostały prawidłowo zainstalowane i dobrane oraz oznaczone zgodnie z projektem; 
• nie mają widocznych uszkodzeń mechanicznych, mogących mieć wpływ na pogorszenie 

bezpieczeństwa użytkowania. 
 

6.2. Zakres ogl ędzin 

Zakres oględzin obejmuje sprawdzenie prawidłowości: 
• wykonania instalacji pod względem estetycznym; 
• ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym; 
• doboru urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych; 
• ochrony przed pożarem i skutkami cieplnymi; 
• doboru przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia; 
• wykonania połączeń obwodów; 
• doboru urządzeń zabezpieczających; 
• rozmieszczenia oraz umocowania aparatów, sprzętu i osprzętu; 
• stworzenia dostępu do instalacji i urządzeń w celu ich wygodnej obsługi  

i konserwacji. 
 

O jakości i estetyce wykonanej instalacji decyduje również: 
• zastosowanie tego samego rodzaju oraz zachowanie jednakowej kolorystyki sprzętu 

elektroinstalacyjnego; 
• trwałość zamocowania sprzętu do podłoża oraz innych elementów mocujących i uchwytów; 
• zamocowanie sprzętu na jednakowej wysokości w danym pomieszczeniu z zachowaniem zasad; 
• prostoliniowości mocowania; 
• właściwe zabezpieczenie przed korozją elementów urządzeń i instalacji; narażonych na wpływ 

czynników atmosferycznych. 

7. ODBIÓR ROBÓT 

Po wykonaniu przyłącza teletechnicznego do eksploatacji, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 
Zamawiającemu następujące dokumenty: 

• aktualną powykonawczą dokumentacje projektową; 
• geodezyjną dokumentacje powykonawczą; 
• protokoły z dokonanych pomiarów; 
• protokoły odbioru robót zanikających. 

7.1. Odbiory cz ęściowe 

Przed odbiorem końcowym kanalizacji teletechnicznej należy przekazać Inżynierowi poszczególne 
fragmenty instalacji w drodze odbiorów częściowych. 

W odbiorze częściowym powinien wziąć udział przedstawiciel przyszłego użytkownika instalacji. 
Z przebiegu i wyników odbioru częściowego należy sporządzić protokół. Wynik odbioru częściowego 

należy ponadto wpisać do dziennika robót (budowy). 

7.2. Odbiory ko ńcowe 

Odbiór końcowy przeprowadza się na podstawie technicznych warunków odbioru robót przy przestrzeganiu 
ogólnych zasad odbioru obiektów. 

Odbiór końcowy robót wykonanych w obiekcie dokonywany przez Inżyniera może być połączony z 
odbiorem mających na celu przekazanie obiektu użytkownikowi do eksploatacji. 

Odbiór końcowy powinien być poprzedzony technicznymi odbiorami częściowymi. 
Przed przystąpieniem do odbioru końcowego wykonawca robót jest zobowiązany do przygotowania 

dokumentów potrzebnych do należytej oceny wykonanych robót będących przedmiotem odbioru a w 
szczególności: umowy wraz z jej późniejszymi uzupełnieniami i uzgodnieniami, protokołów i zaświadczeń z 
dokonanych prób montażowych, dziennika robót (budowy), aktualną dokumentację powykonawczą 
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Przy dokonywaniu odbioru końcowego należy: 
• sprawdzić zgodność wykonywanych robót z umową, dokumentacją projektowo- kosztorysową, warunkami 

technicznymi wykonania, normami i przepisami; 
• sprawdzić udokumentowanie jakości materiałów i urządzeń; 
• sprawdzić udokumentowanie jakości wykonanych robót odpowiednimi protokołami prób montażowych, 

sprawdzając przy tym również wykonanie zleceń i ustaleń zawartych w protokołach prób i odbiorów; 
• w przypadku odbioru całości obiektu, sprawdzić czy odbierany obiekt spełnia warunki zasad prawidłowej 

eksploatacji i może być użytkowany lub stwierdzić istniejące wady i usterki; 
 

Z odbioru końcowego powinien być spisany protokół podpisany przez upoważnionych przedstawicieli 
Inżyniera i oddającego wykonany obiekt (lub roboty) i przez osoby biorące udział w czynnościach odbioru. 
Protokół powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz 
uzgodnione terminy ich usunięcia. 

7.3. Odbiory ostateczne 

Przekazanie obiektu do eksploatacji może się odbyć po odbiorze całości robót wykonanych w obiekcie i w 
terenie, po odbiorze końcowym i stwierdzeniu usunięcia wad i usterek oraz wykonania zaleceń. 

8. OBMIAR ROBÓT 

8.1. Informacje ogólne 

Obmiar robót polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robót  
i wbudowanych materiałów. Obmiar robót wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w księdze obmiarów. Obmiar 
obejmuje roboty zawarte w kontrakcie oraz roboty dodatkowe. Roboty są podane w jednostkach zgodnych z 
przedmiarem robót. 

Obmiar powinien być wykonany w sposób jednoznaczny i zrozumiały, dla robót zanikających przeprowadza 
się w czasie ich wykonywania, dla robót zakrywanych - przed ich zakryciem. Obmiary skomplikowanych 
powierzchni i kubatur powinny być uzupełnione szkicami w księdze obmiarów lub dołączone do niej w formie 
załącznika. 

8.2. Wymagania szczegółowe 

Szczegółowe zasady obmiaru robót instalacji teletechnicznej dokonuje się przyjmując jednostki miary 
odpowiadające zawartym w dokumentacji i tak: 

• dla kabli, przewodów, rur osłonowych, wykopów: metry [m]; 
• dla osprzętu, aparatów i urządzeń: szt., kpl. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Płatność za wykonany zakres należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonanych robót na 
podstawie atestów producenta urządzeń, oględzin i pomiarów sprawdzających. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

BN-73/3233-02   Telekomunikacyjne sieci miejscowe 

ZN-93/TPSA-001   Telekomunikacyjne sieci miejscowe kablowe 

ZN-93/TPSA-005      Kable optotelekomunikacyjne. Badania i wymagania                         

10.2. Inne dokumenty 

• Przepisy budowy urządzeń elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r. 
• Ustawa Prawo budowlane- ustawa z dnia 7 lipca 1994 (Dz. U. z 2000 r. nr 106 poz. 1126 z późniejszymi 

zmianami) 
• Normy zakładowe TP S.A. 
• Instrukcje T-01 do ET-04. 
•   Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  

(Dz.U. Nr 156/2006,poz.1118 z póź.zm.) 
•   Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu przestrzennym  

(Dz.U. Nr 80,poz.717 z póź.zm.) 
•   Ustawa z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych  

(Dz.U.nr 19/2007,poz.115 z późn. zmianami) 
•   Ustawa z dnia 29 styczeń 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

(Dz.U. Nr 164/2006,poz.1163 z późn.zm.) 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
OSIEDLE MIESZKANIOWE „GISZOWIEC - KASZTANY” - II ETAP  

– Budynek mieszkalny wielorodzinny 1,2,3,4  
PRZYŁĄCZE TELETECHNICZNE 

236 

 

•   Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania  
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych  
(Dz.U. Nr 193 z 2008r. Poz.1194 z późn. zm) 

•   Ustawa z dn.7 maja 2010r. O wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. (Dz.U. Nr 105 poz.675) 
•   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn.27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, 
stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151,poz.1256) 

•   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn.3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego 
(Dz.U.nr 202 poz.2072 z późn.zm.) 

•   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn.2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz programu 
funkcjonalnoużytkowego 
(Dz.U. Nr 202 poz.2072 z późn.zm.) 

•   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn.26 pażdziernika 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U.nr219 poz.1864) 

•   Zarządzenie Ministra Łączności z dn.12.03.1992r. w sprawie zasad i warunków budowy linii 
telekomunikacyjnych wzdłuż dróg publicznych, wodnych, kanałów oraz w pobliżu lotnisk i w miejscowościach 
a także ustalenia warunków, jakim te linie powinny odpowiadać (M.P.nr 13,poz.95) 

•   Rozporządzenie Ministra Łączności z dn.16.07.1993r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych 
oraz warunków wzajemnej współpracy urządzeń linii i sieci telekomunikacyjnych zakładanych na terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej wraz z załącznikami (Dz.U.nr 70,poz.340) 

•   Rozporządzenie MI z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych (Dz.U.nr 47 poz.401), oraz niżej wymienionych instrukcji: 

o  „Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie (montażu), remoncie, konserwacji i obsłudze 
technicznej linii i urządzeń telekomunikacyjnych. Część I.-Przepisy i zasady ogólne.”-wprowadzona 
Zarządzeniem nr 57 Dyrektora TPS.A. ds. Zasobów Ludzkich z dnia 22.03.2000r. 

o  „Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie(montażu), remoncie, konserwacji i obsłudze 
technicznej linii i urządzeń telekomunikacyjnych. Część IV-Prace na liniach kablowych” 

10.3. Normy telekomunikacji polskiej S.A. 

• ZN-96/TPS.A.-002 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiężne. Linie optotelekomunikacyjne. Ogólne 
wymagania i badania 

• ZN-96/TPS.A.-004 Zbliżenia i skrzyżowania z innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego. Ogólne 
wymagania i badania 

• ZN-96/TPS.A.-008 Osłony złączowe. Wymagania i badania 
• ZN-96/TPS.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania  

i badania 
• ZN-96/TPS.A.-012 Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania 
• ZN-96/TPS.A.-013 Kanalizacja pierwotna i rurociągi kablowe. Wymagania i badania 
• ZN-96/TPS.A.-014 Rury z polichlorku winylu)PCW).Wymagania i badania 
• ZN-96/TPS.A.-015 Rury z polipropylenowe(PP).Wymagania i badania 
• ZN-96/TPS.A.-016 Rury z polipropylenowe karbowane dwuwarstwowe. Wymagania i badania 
• ZN-96/TPS.A.-018 Rury polietylenowe (RHDPEp) .Wymagania i badania 
• ZN-96/TPS.A.-020 Złączki rur. Wymagania i badania 
• ZN-96/TPS.A.-022 Przewieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania 
• ZN-96/TPS.A.-025 Taśmy ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania 
• ZN-96/TPS.A.-027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o żyłach metalowych. Ogólne 

wymagania i badania 
• ZN-96/TPS.A.-028Tory kablowe abonenckie i międzycentralowe. Wymagania  

i badania 
• ZN-96/TPS.A.-029 Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powłoce polietylenowej wypełnione. 

Wymagania i badania. 
• ZN-96/TPS.A.-030 Łączniki żył. Wymagania i badania. 
• ZN-96/TPS.A.-031 Osłony złączowe. Wymagania i badania. 
• ZN-96/TPS.A.-041Zabezpieczenia pokrywy studni kablowych, dodatkowe (wewnętrzne). Wymagania i 

badania 
 


