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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  I  ODBIORU ROBÓT  
BUDOWLANYCH – WYMAGANIA OGÓLNE  

 
 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Inwestor 

       Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
       Sobieskiego 279, 80-200  Wejherowo 
 

1.2. Adres inwestycji 
Wejherowo  ul. Sobieskiego 279  działka nr 24/1 obręb 5 

1.3. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
1.3.1. Roboty ziemne , rozbiórkowe 
Zakres robót na podstawie projektu zagospodarowania działki 24/1 oraz (Wykaz robót 

budowlanych według „Wspólnego Słownika Zamówień”) 
1.3.2. Budowa placów postojowych i chodników 
 Zakres robót na podstawie projektu zagospodarowania działki 24/1 oraz (Wykaz robót 

budowlanych według „Wspólnego Słownika Zamówień”) 
1.4. Informacja o terenie budowy 
1.4.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe Wykonawcy teren 

budowy, przekaŜe dziennik budowy oraz 1 egz. dokumentacji projektowej i 1 komplet Specyfikacji 
Technicznej. 

1.4.2. Dokumentacja projektowa 
Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, część graficzną, Dokumentacja projektowa, 

Specyfikacja Techniczna, przedmiar  oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z 
nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
waŜności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 

Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach do umowy  , a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 
poprawek. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z przedmiarem , 
dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną. 

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 
projektową lub Specyfikacją Techniczną i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, 
to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na 
koszt wykonawcy. 

1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

zamówienia aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, 

w tym: ogrodzenia, poręcze, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i 
innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest 
włączony w cenę umowną. 

1.4.4. Sposób zabezpieczenia interesów osób trzecich 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na terenie budowy. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji w 
czasie trwania budowy.  

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uŜytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.4.5. Warunki ochrony środowiska 
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  zgodnie z przepisami i normami dotyczącymi ochrony 
środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skaŜenia, 
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania 

Stosując się do wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
- lokalizację baz i dróg dojazdowych 

1.4.6. Ochrona przeciwpoŜarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, 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 poŜarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

1.4.7. Warunki bezpieczeństwa pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymogów sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie. Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 
określonych powyŜej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.4.8. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

uŜywane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
1.4.9. Ogrodzenie terenu 
Ogrodzenie terenu – naleŜy  zabezpieczyć teren budowy przed odstępem osób trzecich. 
1.4.10. Zabezpieczenie chodników i jezdni 
Wszystkie prace prowadzone będą w obrębie działki stanowiącej własność Inwestora.    

Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie 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. 

 
2. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WŁA ŚCIWO ŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru informacje dotyczące, zamawiania lub 

wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych 
oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu 
udokumentowania, Ŝe materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie 
postępu robót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych 
(SST). 

2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 
Humus i nadkład zdjęte z terenu ukopów będą wywiezione w miejsce wskazane przez 

Zamawiającego.  
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 

terenu budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. KaŜdy rodzaj robót, w 
którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 

do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót 
i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

 



 
 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość zastosowania róŜnych rodzajów 

materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie moŜe być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
 

3. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 
przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące 
jego uŜytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

JeŜeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie 
moŜe być później zmieniany bez jego zgody. 
 

4. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. Liczba 
środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w 
umowie. 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą być 
dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
uŜytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 

5. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami SST, PZJ, poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 
pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w 
dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa 
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny 
koszt. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w 
SST, a takŜe w normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie 
później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z 
tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
 

6. OPIS DZIAŁA Ń ZWIĄZANYCH Z KONTROL Ą, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM 
WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów.  
 
 



 
 
 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i SST. 

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

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących, sprzętu, zaopatrzenia, pracy personelu. JeŜeli niedociągnięcia te będą 
tak powaŜne, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma prace   i dopuści Wykonawcę do robót  po 
usunięciu nieprawidłowości.  

Wszystkie koszty związane z przestojem  ponosi Wykonawca. 
6.2. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone wyłącznie w razie powzięcia podejrzenia o 

złej jakości wbudowanych materiałów zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować moŜna wytyczne krajowe, albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

6.3. 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 umoŜliwienia jemu 
kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 
materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników 
badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim 
przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 
zostaną przez Wykonawcę. 

6.4. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te wyroby i materiały, które: 

1. Posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicz-
nych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z 
rozporządzeniem MSW i A z 1 998 r. (Dz. U. 99/98), 

2. Posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
• Polską Normą lub  
• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają 
wymogi SST. 

3. Znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSW i  A z 
1998 r. (Dz. U. 98/99). 

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

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
6.5. Dokumenty budowy  
[1] Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku 
budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 
jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 
• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 



 
 
 

• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i 
harmonogramów robót 

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

przerw w robotach, 
• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
• 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, 
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał, 
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je 

przeprowadzał, 
• inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłoŜone 
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] Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 

w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do 

wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 
 

7. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót    
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 

projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do ksiąŜki obmiarów.  
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym 

lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 
dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora 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. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych, 
przedmiarze robót  wykonanym jako kalkulacja indywidualna na podstawie  KNR-ów oraz 
KNNR-ów,które są uzywane dla pełniejszego wyjaśnienia w jaki sposób naleŜy wykonać 
zamówienie. 
Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami określonymi w przedmiarze kosztorysowym. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 

przez Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub 

sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 

całym okresie trwania robót. 
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:  
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 

 



 
 
 

c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wyko-

nywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym 

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 niŜ 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 dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad 
jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
8.4.1. 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, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa 
w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłoŜonych dokumentów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
dokumentacją projektową i SST. 

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, Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną 
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2. 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: 
1. Dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,  
2. Szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzu-

pełniające lub zamienne), 
3. Ustalenia technologiczne, 
4. Dzienniki budowy (oryginał), 
5. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 

znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
6. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
7. 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 komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

 



 
 
 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 

wykonanie. 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które 

ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 

zasad opisanych w punkcie 8.4. "Odbiór ostateczny robót". 
 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT 
9.1. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu  
9.1.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami 

projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy,  
b) ustawienie tymczasowego oznakowania zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
c) przygotowanie terenu, 
9.1.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:   
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł,  
b) utrzymanie płynności ruchu publicznego.  
c) wykonanie dokumentacji organizacji budowy 
9.1.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:   
a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,  
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.  
9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu 
ponosi Zamawiający. 
 
10. PODSTAWA DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

dokumentacja projektowa – „Projekt budowlano – wykonawczy zagospodarowania terenu w 
Wejherowie przy ul. Sobieskiego 279 

                       -     normy 
- aprobaty techniczne 
- inne dokumenty i ustalenia techniczne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAWARTO ŚĆ OPRACOWANIA:  

 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

A)        CZĘŚĆ OGÓLNA 

B)  CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA 

I. PRZYGOTOWANIE   TERENU  POD BUDOWĘ  - CPV 45100000-8 
A.   ROBOTY     ZIEMNE   

                         B.  ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 
II.   BETONOWANIE- CPV 45262300-4  PODBUDOWA POD NAWIERZCHNIE    

III. ROBOTY IZOLACYJNE –CPV  45320000-6 

 
      IV.  ROBOTY W ZAKRESIE RÓ śNYCH NAWIERZCHNI -  CPV 45233200-1 

A. NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ 
B. OBRZEśA 
C. KRAWĘśNIKI 

    V. ROBOTY W ZAKRESIE WZNOSZENIA OGRODZE Ń - CPV 45342000-6  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT BUDOWLANYCH  
Do projektu zagospodarowania terenu Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Wejherowie przy ul. Sobieskiego 279 
 

I. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-01 
DOTYCZĄCA PRZYGOTOWANIA   TERENU  POD BUDOW Ę  - CPV 
45100000-8    

 
A.ROBOTY ZIEMNE I ROZBIÓRKOWE 
1.1. Przedmiot 
Przedmiotem S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych w gruntach I-V 
kategorii  i ich zasypania. S.T. stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze. 
1.2. Zakres robót 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą  zasad prowadzenia robót ziemnych  dotyczących 
budowy placów utwardzonych z wjazdem oraz  chodników.  
Zakres robót obejmuje: 
 -Częściowe rozbiórki istniejących nawierzchni ( część istniejących nawierzchni zamawiający chce 
wykorzystać jako podbudowę pod place postojowe) 
-Przygotowanie terenu pod budowę placów utwardzonych z wjazdem oraz  chodników 
-Wycięcie krzewów i przesadzenie  2 szt. drzew 
- Oczyszczanie terenu, 
-Rozebranie  murka z kamienia  na zaprawie cementowej obmiar  = 11.70 m3 m3 
-Rozbiórkę   konstrukcji betonowej  
-Rozbiórkę chodnika z płyt drogowych  
-Rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x7 cm na  wjeździe 
-Rozebranie  ław pod krawęŜniki z betonu przy wjeździe 
 -Wykonanie koryta wjazdu i nawierzchnie utwardzone głębokości 20 cm 
-Profilowanie i zagęszczenie podłoŜa pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni utwardzonych i wjazdu 
-Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm obmiar  = 60.00 m2 m2 
-Rowki pod krawęŜniki i ławy krawęŜnikowe o wymiarach 20x20 cm  
-Wykopy  przy budynku celem wykonania  izolacji przeciw wodnej 
 -Zasypywanie w/w wykopów 
 -Wykopy do wykonania kanalizacji  
-Zasypywanie wykopów  
- koryt  z wyrównaniem i zagęszczeniem pod  place utwardzone, wjazd oraz  chodniki 
-wykopów zasypanie wykopów zewnętrznych z ubijaniem, 
-wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi. 
1.3. Materiały 
Grunt pochodzący z wykopu. Podział gruntów na kategorie pod względem trudności ich odspajania  
określają przeciętne wartości gęstości objętościowej gruntów i materiałów w stanie naturalnym oraz 
pulchnienie po odspojeniu. 
-podsypka piaskowa  
-podsypka cementowo- piaskowa  
1.4. Sprzęt  
Do wykonywania robót moŜna stosować sprzęt dowolny lub wykonać ręcznie: 
Sprzęt musi gwarantować uzyskanie wymagań jakościowych i być zaakceptowany przez Inspektora 
nadzoru. Sprzęt powinien być zgodny z ustaleniami OST – 00 
1.5. Transport 
Dowolny 
1.6.  Ogólne warunki techniczne  wykonania  robót  
Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie  projektu, określającego połoŜenie obiektu 
budowlanego. JeŜeli teren, na którym wykonywane są roboty ziemne powinien być  zabezpieczony 
przed dostępem osób trzecich. Przed rozpoczęciem wykonywania robót ziemnych w bezpośrednim 
sąsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, ciepłownicze, 
wodociągowe i kanalizacyjne, kierownik  budowy jest zobowiązany do określenia bezpiecznej 
odległości, w jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci i sposobu wykonania tych robot. 
 
 
 



 
 
Bezpieczną odległość kierownik budowy ustala w porozumieniu z właściwą jednostką, w której 
zarządzie lub uŜytkowaniu znajdują się te instalacje. 
Miejsca tych  robót naleŜy oznakować napisami ostrzegawczymi i ogrodzić. Podczas wykonywania 
robót ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia instalacji niezwłocznie przerywa   się 
pracę i ustala z właściwą jednostką zarządzającą daną instalacją dalszy sposób  wykonywania robot. 
JeŜeli podczas wykonywania robot ziemnych zostaną odkryte przedmioty trudne do identyfikacji, 
przerywa się dalsze prace i zawiadamiając osobę nadzorującą roboty ziemne. 
W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne naleŜy ogrodzić i umieścić napisy 
ostrzegawcze. Prowadzenie robot ziemnych w pobliŜu instalacji podziemnych, a takŜe głębienie 
wykopów poszukiwawczych powinny odbywać się ręcznie. 
W miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach naleŜy wokół wykopów 
pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady składające się z deski krawęŜnikowej o 
wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,1 m oraz w odległości nie 
mniejszej niŜ 1 m od krawędzi wykopu. Wolna przestrzeń między deską krawęŜnikową a poręczą 
 wypełnia się w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości. 
NiezaleŜnie od ustawienia balustrad, w przypadkach  uzasadnionych względami bezpieczeństwa, 
wykop  naleŜy szczelnie przykryć w sposób uniemoŜliwiający wpadnięcie do niego. W przypadku 
przykrycia wykopu zamiast balustrad teren robót moŜna oznaczyć za pomocą balustrad z lin lub taśmą 
z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdłuŜ wykopu na wysokości 1,1 m i w odległości 1 m od 
krawędzi  wykopu. 
Wykopy o ścianach pionowych nie umocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogą być 
wykonywane tylko do głębokości 1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie 
jest obciąŜony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu. 
Wykopy bez umocnień o głębokości większej niŜ 1 m, ale nie większej niŜ 2 m, moŜna wykonywać,  
jeŜeli pozwalają na to wyniki badań gruntu i dokumentacja geologiczno-inŜynierska. Zabezpieczenie 
aŜurowe ścian wykopów moŜna stosować tylko w gruntach  
zwartych. Jednak stosowanie zabezpieczenia aŜurowego ścian wykopów w okresie zimowym jest 
zabronione. 
W przypadku wykonywania robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym niedopuszczalne jest 
podczas wykonywania robot ziemnych: 
1)włączanie mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakcie napełniania naczynia roboczego 
gruntem, 
2) przebywanie osób w zasięgu działania naczynia roboczego maszyny roboczej, 
3) przemieszczanie maszyny roboczej po pochyleniach przekraczających dopuszczalny stopień, 
określony w jej dokumentacji techniczno-ruchowej, 
4) wykonywanie tych robót pod czynnymi napowietrznymi  liniami energetycznymi w odległości 
mniejszej niŜ określają to odrębne przepisy, 
5) przebywanie osób w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu, w czasie załadunku jego 
skrzyni w przypadku, gdy kabina pojazdu nie została konstrukcyjnie wzmocniona. 
W czasie wykonywania wykopów ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu (bezpieczne nachylenie 
powinno być określone w dokumentacji projektowej w określonych prawem przypadkach) naleŜy: 
1) w pasie terenu przylegającego do górnej krawędzi skarpy, na szerokości równej trzykrotnej 
głębokości wykopu, wykonać spadki umoŜliwiające łatwy odpływ wód opadowych w kierunku od 
wykopu; 
2) likwidować naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwając naruszony grunt, z zachowaniem 
bezpiecznego nachylenia w kaŜdym punkcie skarpy; 
3) sprawdzać stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dłuŜszej przerwie w pracy. 
W czasie wykonywania koparką wykopów wąsko przestrzennych naleŜy wykonywać obudowę 
wyłącznie z zabezpieczonej części wykopu lub zastosować obudowy prefabrykowane, z uŜyciem 
wcześniej przewidzianych urządzeń mechanicznych. JeŜeli wykop osiągnie głębokość  większą niŜ 1 
m od poziomu terenu, naleŜy wykonać zejście (wejście) do wykopu. Odległość między zejściami 
(wejściami) do wykopu nie powinna przekraczać 20 m. Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po 
rozporach oraz przemieszczanie osób urządzeniami słuŜącymi do wydobywania urobku zabronione. 
Przy wykonywaniu robot ziemnych sprzętem zmechanizowanym naleŜy wyznaczyć w terenie strefę 
niebezpieczną  i odpowiednio ja oznakować. Koparka w czasie pracy powinna być  
ustawiona w odległości od wykopu co najmniej 0,6 m poza granica klina naturalnego odłamu gruntu. 
Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką jest zabronione nawet w czasie postoju. 
JeŜeli roboty odbywają się w wykopie wąsko przestrzennym, jednocześnie z transportem urobku, 
wykop musi zostać przykryty szczelnym i wytrzymałym zabezpieczeniem. Pojemniki do transportu 
urobku powinny być załadowane poniŜej górnej  krawędzi. Składowanie urobku, materiałów i 
wyrobów jest zabronione: 
 
 



 
 
1) w odległości mniejszej niŜ 0,6 m od krawędzi wykopu, jeŜeli ściany wykopu są obudowane 
oraz jeŜeli obciąŜenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy; 
2) w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeŜeli ściany wykopu nie są obudowane. 
W czasie zasypywania obudowanych wykopów zabezpieczenie naleŜy demontować od dna wykopu i 
stopniowo je usuwać, w miarę zasypywania wykopu. 
Zabezpieczenie moŜna usuwać jednoetapowo z wykopów wykonanych: 
1) w gruntach spoistych – na głębokości nie większej niŜ 0,5 m; 
2) w pozostałych gruntach – na głębokości nie większej niŜ 0,3 m. 
Podgrzewanie, rozmraŜanie lub zamraŜanie gruntu powinno być prowadzone zgodnie z dokumentacją  
projektową oraz instrukcją bezpieczeństwa, opracowaną przez wykonawcę. Teren, na którym odbywa 
się podgrzewanie, rozmraŜanie lub zamraŜanie gruntu powinien być przez cały czas procesu 
ogrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi,  oświetlony o zmroku i w porze nocnej oraz 
fachowo nadzorowany. 
Podstawowymi dokumentami normatywnymi regulującymi wykonywanie i odbiór robot ziemnych 
oraz prac im towarzyszących są: 

• PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.  
• PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych.  
•  PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.  

Dokumentacja techniczna 
Roboty ziemne oraz inne roboty przygotowawcze i towarzyszące według normy PN-B-06050 
powinny  być wykonywane według projektu robót ziemnych.  
Odstępstwo od tego wymogu odnosi się do przypadku niewielkich obiektów, dla których roboty 
ziemne mogą być bezpiecznie wykonane na podstawie projektu budowlanego. Dla tego rodzaju 
obiektów moŜna nie sporządzać projektu robót ziemnych. 
Roboty ziemne powinny być wykonywane na podstawie następujących dokumentów: 

• dziennik budowy; 
• protokół odbioru robót częściowych i końcowych; 
• zgodnie z przedmiarem 

 
Oczyszczenie i przygotowanie terenu pod budowę 
Oczyszczenie i przygotowanie terenu do wykonania robót ziemnych powinno być wykonane na 
podstawie projektu, po dokładnym rozpoznaniu istniejących na terenie i instalacji i urządzeń   oraz 
roślinności  i powinno obejmować 
-zabezpieczenie, likwidację lub usunięcie z terenu budowy  urządzeń ( zbędnych ogrodzeń, słupów, 
studni, drenów, przewodów rurowych, kabli i innych);  
- usunięcie (przesadzenie lub ścięcie i wykarczowanie pni) lub zabezpieczenie przed uszkodzeniem 
drzew i krzewów; jeŜeli projekt nie przewiduje inaczej, karczowanie pni drzew powinno być dokonane 
na powierzchni odpowiadającej obrysowi zewnętrznemu obiektu.  
- usunięcie wierzchniej warstwy gleby (humus) naleŜy wykonać na powierzchni odpowiadającej 
obrysowi zewnętrznemu konstrukcji lub budowli ziemnej, powiększonemu o około 0,5 m do 1,0 m z 
kaŜdej strony; przewidziana do późniejszego wykorzystania;  
-ziemię urodzajną naleŜy przewieść na wyznaczone p[rzez Zamawiającego miejsce  .  
-w przypadku natrafienia podczas prac na nieprzewidziane przedmioty, materiały lub urządzenia 
naleŜy zastosować się do wymagań zawartych w normie PN-B-06050:1968 oraz w innych przepisach; 
-jeŜeli połoŜenie przewodów, kabli, drenów, oznaczeń granic terenu oraz innych urządzeń lub 
przeszkód nie moŜe być ustalone przed rozpoczęciem robót, to naleŜy je rozpoznać w trakcie robót. 
Okoliczności nieprzewidziane w robotach ziemnych 
JeŜeli w trakcie prowadzenia robót ziemnych wykonawca napotyka na nie opisane w dokumentacji 
obiekty podziemne lub materiały takie jak: 

• urządzenia i przewody infrastruktury instalacyjnej: wodociągowej, kanalizacyjnej, cieplnej, 
gazowej, elektrycznej, telekomunikacyjnej itd.; 

• kanały, dreny; 
• resztki konstrukcji; 
• materiały nadające się do dalszego uŜytku (złoŜa kamienia naturalnego, Ŝwiru, piasku) roboty 

naleŜy przerwać do czasu uzgodnienia sposobu dalszego postępowania. 
JeŜeli w wykonywanym wykopie na poziomie posadowienia fundamentu znajduje się grunt o nośności 
mniejszej od przewidzianej w projekcie lub grunt mocno nawodniony, roboty ziemne naleŜy przerwać 
do momentu ustalenia sposobu dalszego postępowania. 
 Urabialność gruntów 
Podczas wykonywania prac ziemnych grunt i inne  materiały stosowane w tych pracach mogą 
zmieniać swoje cechy fizyczne, w szczególności dotyczy to zmiany gęstości objętościowej. Przedziały  
 



 
 
 
przyrostu procentowego objętości gruntu w rezultacie jego spulchnienia podczas odspajania oraz 
kategoryzację gruntów uwzględniającą specyfikę i stopień trudności urabiania w złoŜu zawarto w 
normie PN-B-06050:1999  
Dane dotyczące przyrostu objętości dla roŜnych rodzajów gruntów i innych materiałów stosowanych 
w robotach ziemnych po ich urobieniu zamieszczone zostały równieŜ w zestawieniu podstawowych 
parametrów fizycznych gruntów w normie PN-B-06050:1999  
Ogólne zasady wykonywania wykopów i ukopów 
Metoda wykonywania wykopów powinna  być dobrana do zakresu robót, rodzaju, rozmiarów 
i głębokości wykopów, ukształtowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzętu 
mechanicznego. 
Wykopy mogą być obudowane, nie obudowane, ze skarpami lub ze skarpami obudowane 
w dolnej części.  
Zasady zabezpieczania wykopów i ukopów 
W przypadku wykopów o głębokości do 0,80 m taki pas terenu moŜna zabezpieczyć tylko po jednej 
stronie. 
Wymiary wykopów i nienaruszalność struktury  gruntu w dnie wykopu 
Wymiary wykopów powinny być dostosowane do: 
- wymiarów  nawierzchni utwardzonych naniesionych w projekcie zagospodarowania terenu  
Warunki techniczne wykonania robót ziemnych zadania 
- Wykopy naleŜy wykonać jako wykopy otwarte nie obudowane. Metody wykonania robót (ręcznie 
lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu,  ustaleń instytucji 
uzgadniających oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 
-W rejonie istniejącego budynku roboty ziemne naleŜy wykonywać sposobem ręcznym. 
-Ziemię z wykopów w ilości przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopów) 
naleŜy składować wzdłuŜ wykopu lub na składowiskach tymczasowych zaleŜnie od zagospodarowania 
terenu. 
-Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, który nie bezie uŜyty do zasypania, powinien być 
wywieziony przez Wykonawcę na odległość > 1 km . 
-Wymagania dotyczące zagęszczenia i odwodnienia  wykopów: 
1) Zagęszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spełniać wymagania dotyczące  
wartości wskaźnika zagęszczenia (Is) 0,97-1,0. 
2) W czasie robót ziemnych naleŜy uwzględnić ewentualny  wpływ kolejności i sposobu  
odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących 
prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. Źródła wody, odsłonięte przy 
wykonywaniu wykopów, naleŜy ująć w rowy lub dreny. Wody opadowe i gruntowe naleŜy 
odprowadzić poza teren robót ziemnych. 
3)W przypadku natrafienia na przedmioty o charakterze zabytkowym lub archeologicznym, naleŜy 
niezwłocznie wstrzymać prace i zawiadomić Inspektora oraz Nadzór Autorski. 
-zasypanie (podsypka, wylewka) wykopów z ubijaniem warstwami 15-20 cm. 
1.7. Kontrola jakości 
Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi 
w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. 
W czasie kontroli szczególną uwagę naleŜy zwrócić na: 
a) sprawdzenie obszaru i głębokości wykopu, 
b) zapewnienie stateczności ścian wykopów, 
c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
d) zagęszczenie zasypanego wykopu. 
e) na bieŜąco naleŜy kontrolować zasypkę  oraz stopień jej zagęszczenia 
(warstwami 15-20 cm). 
1.8. Jednostka obmiaru 
Zgodnie z przedmiarem (m3) wykopu, jego zasypanie i roboty pomocnicze, zuŜycie podsypek  
1.9. Odbiór robót 
Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapisów w dzienniku budowy i odbiorów częściowych, ze 
sprawdzeniem koordynacji robót. 
1.10. Podstawa płatności 
(m3) – po odbiorze robót  
 
1.11. Przepisy związane 
PN-68/B-06250 Roboty ziemne budowlane, wymagania 
w zakresie wykonania i badania przy odbiorze. 
PN-74/B-02480 Grunty budowane. Podział, nazwy, 
symbole, określenia. 



 
B.ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKO ŚCIOWYCH 
 
1. Wstęp 
Budowa boiska  do piłki noŜnej z trawy syntetycznej wys. min. 6,0 cm o wymiarach podstawowych 
(w linii boiska)  66,00 x112,00  m  o powierzchni całkowitej z poboczem  7570,00m2 z drenaŜem, z 
drogą dojazdową, chodnikami, placem postojowym oraz zapleczem szatniowo-sanitarnym 
zlokalizowanego w Gdyni przy ul. Nauczycielskiej 14  
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wytyczeniem punktów  wysokościowych projektowanej budowy boiska sportowego 
przy w/w szkole oraz wszystkich pozostałych osi i punków, zarówno w planie jak i w profilu, 
niezbędnych do wykonania robót towarzyszących, zgodnie z projektem   i wskazaniami Inspektora 
nadzoru. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i przy zlecaniu  realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1 S.T.-00 „Część ogólna” jako załącznik do umowy roboty budowlane 
będące przedmiotem niniejszego zamówienia 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wytyczeniem 
sytuacyjnym i wysokościowym pałoŜenia boiska i obejmuje: 
a) przygotowanie robót i ich oznakowanie, 
b) dostarczenie wszystkich potrzebnych materiałów i sprzętu, 
c) wytyczenie sytuacyjne i wysokościowe niezbędnych do naleŜytego wykonania całości robót 
zgodnie z projektem i wskazaniami Inspektora nadzoru, 
d) wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 
e) stabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem, oznakowanie w sposób 
ułatwiający ich odszukanie i ewentualne powtórne odtworzenie, 
f) odwiezienie sprzętu po zakończonych robotach. 
1.4. Określenia podstawowe 
Punkty główne  –  początkowe i końcowe określające powierzchnię  boiska. 
Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
definicjami podanymi w S.T.-00 „Część ogólna”. 
 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodności z projektem , ST i 
poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST - 00“Część ogólna”. 
 
2. Materiały 
Do utrwalenia punktów głównych na trasie tyczenia naleŜy stosować: 
- naleŜy stosować paliki drewniane długości 0,30 m i średnicy 0,05 –0,08 m. 
Paliki ( świadki ) winny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny. Do oznaczania 
sytuacyjnego (pomocniczego) punktów na istniejącej nawierzchni moŜna uŜyć teŜ farby 
chlorokauczukowej do poziomego znakowania nawierzchni i bolców stalowych 10 mm. 
3. Sprzęt 
Do odtworzenia trasy i punktów wysokościowych naleŜy stosować następujący sprzęt zatwierdzony 
przez Inspektora nadzoru: 
– teodolity lub tachometry 
– niwelatory, 
– dalmierze, 
– tyczki, łaty, taśmy stalowe. 
Sprzęt musi gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. Sprzęt musi być zgodny z 
ustaleniami S.T.-00 „Część ogólna”  
 
4. Transport 
Środkiem transportowym dla sprzętu i materiałów jest samochód dostawczy lub inny gwarantujący 
przewoŜenie sprzętu i materiałów sposób uniemoŜliwiający ich uszkodzenie. Transport powinien być 
zgodny z ustaleniami ST - 00. 
5. Wykonanie robót 
5.1. Zasady wykonywania robót 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami Głównego Urzędu 
Geodezji i Kartografii (GUGiK). 
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i 
uprawnienia. 
 



 
 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za następstwa ewentualnych niezgodności wykonanych prac z 
dokumentacją projektową ze zmianami ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w 
czasie trwania robót. Punkty zniszczone wskutek zaniedbania Wykonawcy będą odtworzone na jego 
koszt. Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót naleŜą do 
obowiązków Wykonawcy. 
5.2. Zakres wykonywanych robót 
5.2.1. Wyznaczenie osi trasy. 
Tyczenie powierzchni placów  naleŜy wykonać w oparciu o dokumentację projektową  . Dopuszczalne 
odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi w stosunku do dokumentacji nie moŜe być większe niŜ 1 cm, a 
rzędne punktów osi naleŜy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych określonych w 
dokumentacji projektowej ze zmianami. 
Do utrwalenia osi trasy w terenie naleŜy uŜyć pali drewnianych lub rur metalowych. 
6. Kontrola jakości robót. 
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem terenu placów, chodników  i 
punktów wysokościowych naleŜy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i 
wytycznych Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (GUGiK) z dokładnościami tyczenia podanymi 
w punkcie 5 oraz 
w specyfikacjach opisujących dany asortyment robót. 
7. Obmiar robót  
Jednostką obmiarów  robót związanych z wyznaczeniem placów, dojazdów i chodników jest 1 m 
konturów urządzeń budowlanych. 
Obmiar przeprowadzony w terenie nie powinien obejmować jakichkolwiek dodatkowo wykonanych 
prac, nie zaakceptowanych przez inspektora nadzoru  
8. Odbiór robót 
Odbiór robot powinien być przeprowadzony zgodnie z wymaganiami określonymi w ST -00  
Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru po sprawdzeniu prawidłowości wykonania robót i na podstawie 
szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu z kontroli geodezyjnej, które przedkłada 
Wykonawca. 
9. Podstawa płatności 
Płatność powinna nastąpić zgodnie z S.T.-00 „Część ogólna” na podstawie jednostek obmiarowych wg 
punktu 7, zgodnie z obmiarem, po odbiorze robót zgodnie z punktem 8. 
Cena wykonywanych robot obejmuje: 
a) dostarczenie materiałów i sprzętu, 
b) wyznaczenie punktów głównych powierzchni  i punktów wysokościowych, 
c) wykonywanie pomiarów bieŜących w miarę postępu robot zgodnie z dokumentacją projektową ze 
zmianami, 
d) stabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie 
ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie, 
e) odwiezienie sprzętu po zakończeniu robót, 
f) inwentaryzacja powykonawcza robót. 
10. Przepisy związane 
10.1. Normy: 
BN–72/8932–01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
 
10.2. Inne materiały: 
Instrukcja techniczna 0–1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
Instrukcja techniczna G–3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii 
(GUGiK), Warszawa 1979, 
Instrukcja techniczna G–2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK, 1983, 
Instrukcja techniczna G–1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK, 1978, 
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, 
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Rodzinie w Wejherowie przy ul. Sobieskiego 279 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOTYCZ ĄCA 
ROBÓT BETONOWYCH  SST-02 

 
III. BETONOWANIE- CPV 45262300-4  PODBUDOWA POD NAWIERZCHNIE     
      

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania  i odbioru 
robót związanych z wykonaniem podbudowy  betonowej przy wykonywaniu nawierzchni 
utwardzonych. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 
podbudowy  betonowej  przy wykonywaniu nawierzchni utwardzonych. ST dotyczy wszystkich 
czynności mających na celu wykonanie robót związanych z: 

- przygotowaniem mieszanki betonowej, 
- wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem w razie potrzeby, 
- układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej, - pielęgnacją betonu. 
- podbudowa betonowa z betonu B 10 pod nawierzchnie utwardzone  z kostki betonowej gr.8 

cm 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi 
w (kod 45000000-01) "Wymagania ogólne", a takŜe podanymi poniŜej: 

Beton zwykły - beton o gęstości powyŜej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa 
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych   i 
domieszek chemicznych. 

Mieszanka betonowa- mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu. Zaczyn 
cementowy - mieszanka cementu i wody. 
Zaprawa- mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków 

przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 
Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, do jego masy w 

stanie suchym. 
Stopień wodoszczelności - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod względem 

przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w 
MPa, działającego na próbki betonowe. 
Stopień mrozoodporności - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod względem 
jego odporności na działania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamraŜania i 
odmraŜania próbek betonowych, przy której ubytek masy jest mniejszy niŜ 2%. 

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B10) klasyfikujący beton pod względem jego 
wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną Rb

G w MPa. 
Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie Rb

G - wytrzymałość (zapewniona z 95-proc. 
prawdopodobieństwem) uzyskania w wyniku badania na ściskanie kostek sześciennych o boku 150 
mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normą PN-B-06250. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za  zgodność 
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót 
podano w (kod 45000000-01) "Wymagania ogólne"  

 
 
 
 
 



 
 
2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w  (kod 45000000-
01) "Wymagania ogólne" Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują odpowiednie 
polskie normy. 

2.1.Składniki mieszanki betonowej  
2.1.1. Cement - wymagania i badania 

Cement pochodzący z kaŜdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie                PN-B-
19701. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatków) klasy: 

- dla betonu klasy B10 - klasa cementu 32,5 NA, 
Do kaŜdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest). KaŜda 

partia dostarczonego cementu przed jej uŜyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskać 
akceptację Inspektora nadzoru. 

Przed uŜyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegać 
następującym badaniom: 

- oznaczenie czasu wiązania i zmiany objętości wg norm PN-EN 196-1;1996, PN-EN 196-3;1996, 
PN-EN 196-6;1997, 

- sprawdzenie zawartości grudek. 
Wyniki wyŜej wymienionych badań dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejącego muszą 

spełniać następujące wymagania (przy oznaczaniu czasu wiązania w aparacie Vicata): 
- początek wiązania - najwcześniej po upływie 60 minut, - koniec wiązania - najpóźniej                     

po upływie 10 godzin. Przy oznaczaniu równomierności zmiany objętości: 
- wg próby Le Chateliera - nie więcej niŜ 8 mm, - wg próby na plackach - normalna. 
Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejące podlegają sprawdzeniu zawartości grudek 

(zbryleń), nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. Nie dopuszcza się 
występowania w cemencie większej niŜ 20% cięŜaru cementu ilości grudek nie dających się rozgnieść 
w palcach i nie rozpadających się w wodzie. Grudki naleŜy usunąć poprzez przesianie przez sito o 
boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykaŜą niezgodność z 
normami, cement nie moŜe być uŜyty  do wykonania betonu. 

Magazynowanie: 
- cement pakowany (workowany) - składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone   na otwartym 

terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia 
o szczelnym dachu i ścianach); 

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zaleŜny jest od miejsca przechowywania. Cement 
nie moŜe być uŜyty do betonu po okresie: 

- 1 0 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 
- po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku przechowywania w 

składach zamkniętych. 
KaŜda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być 

przechowywana osobno w sposób umoŜliwiający jej łatwe rozróŜnienie. 
2.1.2. Kruszywo 

Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością 
uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. 

Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu składowym oddzielnie składowane 
na umocnionym i czystym podłoŜu w sposób uniemoŜliwiający mieszanie się. 

Kruszywa grube powinny wykazywać wytrzymałość badaną przez ściskanie w cylindrze zgodną z 
wymaganiami normy PN-B-06714.40. 

W kruszywie grubym nie dopuszcza się grudek gliny. 
W kruszywie grubszym zawartość podziarna nie powinna przekraczać 5%, a nadziarna 10%. 
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niŜ: 
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 
- ¾ odległości w świetle między prętami zbrojenia, leŜącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej 

do kierunku betonowania. 
Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub 

kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. 
Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna się mieścić w granicach: 
- do 0,25 mm - 14÷1 9%,  
- do 0,50 mm - 33÷48%,  
- do 1 ,00 mm - 53÷76%. 
Piasek powinien spełniać następujące wymagania:    
- zawartość pyłów mineralnych - do 1,5%,    
- reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B06714.34 nie powinna  

 
 



 
 

- wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1 %,  
- zawartość związków siarki - do 0,2%,  
- zawartość zanieczyszczeń obcych - do 0,25%,  
- zawartość zanieczyszczeń organicznych - nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg 

normy PN-B-06714.26,  
- w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny.  
Piasek pochodzący z kaŜdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym:  
- oznaczenie składu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15,  
- oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg normy PN-806714.12, 
- oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się podobnie, jak zawartość zanie-

czyszczeń obcych, 
- oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg normy PN-B-06714.13. 
Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla kaŜdej partii kruszywa wyników jego 

pełnych badań wg normy PN-B-06712 oraz wyników badania specjalnego dotyczące reaktywności 
alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru. 

W przypadku, gdy kontrola wykaŜe niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami normy 
PN-B-06712, uŜycie takiego kruszywa moŜe nastąpić po jego uszlachetnieniu  (np. przez płukanie lub 
dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. NaleŜy prowadzić bieŜącą 
kontrolę wilgotności kruszywa wg normy PN-B-06714.18  dla korygowania receptury roboczej 
betonu. 

2.1.3. Woda zarobowa - wymagania i badania 
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-32250. 

JeŜeli wodę do betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich, to woda ta   nie wymaga 
badania. 

2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu 
Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu: 

- napowietrzającym,  
- uplastyczniającym, 
- przyśpieszającym lub opóźniającym wiązanie.  
Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych: 
- napowietrzająco - uplastyczniających,  
- przyśpieszająco-uplastyczniających. 
Domieszki do betonów muszą mieć aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub 

Instytut Dróg i Mostów oraz posiadać atest producenta. 
2.2.Beton 

Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych i inŜynieryjnych musi spełniać następujące wymagania: 
- nasiąkliwość - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250, 
- mrozoodporność - ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie 

większy niŜ 20% po 150 cyklach zamraŜania i odmraŜania (F150); badanie wg normy  PN-B-06250, 
- wodoszczelność - większa od O,8MPa (W8), 
- wskaźnik wodno-cementowy (w/c) - ma być mniejszy od 0,5. 
Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-B-06250 tak, aby przy 

najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułoŜenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez 
wibrowanie. Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i 
wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien 
odpowiadać najmniejszej jamistości. 

Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać 
niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niŜ 42% 
przy kruszywie grubym do 1 6 mm. 

Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco: 
- z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3+5) mieszanek betonowych o 

ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierających róŜną, ale nie większą 
od dopuszczalnej, ilość piasku, 

- za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa zagęszczona przez 
wibrowanie charakteryzuje się największą masą objętościową. 

Wartość parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaźnika w/c 
charakteryzującego mieszankę betonową naleŜy określić doświadczalnie. Współczynnik ten wyznacza 
się na podstawie uzyskanych wytrzymałości betonu z mieszanek o róŜnych wartościach w/c 
(mniejszych i większych od wartości przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych 
materiałów. Dla teoretycznego ustalenia wartości wskaźnika w/c w mieszance moŜna skorzystać z  

 
 



 
wartości parametru A podawanego w literaturze fachowej. 
Maksymalne ilości cementu w zaleŜności od klasy betonu są następujące:  

      -    do 200 kg/m3 - dla betonu klas B10, 
      -    do 300 kg/m3 - dla betonu klas B15, 

Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i   dojrzewającej 
w warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niŜsza niŜ 10°C), średnią wymaganą 
wytrzymałość na ściskanie naleŜy określić jako równą 1,3 Rb

G. 
Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg normy PN-B-06250 

nie powinna przekraczać: 
- wartości 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających, 
- wartości 3,5 - 5,5% - dla betonu naraŜonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu 

kruszywa do 16 mm, 
- wartości 4,5 - 6,5% - dla betonu naraŜonego na stały dostęp wody przed zamarznięciem przy 

uziarnieniu kruszywa do 16 mm. 
Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w 

normie PN-B-06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza się podczas 
projektowania jej składu i następnie przy wytwarzaniu. 

Dopuszcza się dwie metody badania:  
- metodą Ve-Be, 
- metodą stoŜka opadowego. 
RóŜnice pomiędzy załoŜoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami określonymi w 

normie PN-B-06250 nie mogą przekraczać: 
- ±20% wartości wskaźnika Ve-Be, 
- ±10 mm przy pomiarze stoŜkiem opadowym. 
Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokonać aparatem Ve-

Be. 
Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stoŜka 

opadowego. 
 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w (kod 45000000-01) "Wymagania ogólne"  pkt 3. 

Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 
nadzoru. Dozatory musza mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się 
odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek 
wolnospadowych). 

Do podawania mieszanek naleŜy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania 
mieszanek plastycznych. Do zagęszczania mieszanki betonowej naleŜy stosować wibratory z 
buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia leŜącymi w 
płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/min i łaty wibracyjne charakteryzujące się 
jednakowymi drganiami na całej długości. 

 
4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w (kod 45000000-01) "Wymagania 
ogólne" pkt 4. 

Transport mieszanki betonowej naleŜy wykonywać przy pomocy mieszalników samochodowych 
(tzw. gruszek). Ilość "gruszek" naleŜy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z 
uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku 
awarii samochodu. Podawanie i układanie mieszanki betonowej moŜna wykonywać przy pomocy 
pompy do betonu lub innych środków zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuŜszy niŜ:  
- 90 min. - przy temperaturze +15°C, 
- 70 min. - przy temperaturze +20°C, 
- 30 min. - przy temperaturze +30°C. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w (kod 45000000-01) "Wymagania ogólne" pkt 5. 
Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 

robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty budowlane. 
5.1. Zalecenia ogólne 
Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora nadzoru 

prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 
- zgodność wytyczenia nawierzchni utwardzonych z projektem, 

 
 



 
 

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułoŜonego w miejscu przerwy roboczej, 
- prawidłowość wykonania wszystkich robót zaniŜających, między innymi wykonania przerw 

dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp., 
- gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-

06251. 
Betonowanie moŜna rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego 

wpisem do dziennika budowy. 
 

5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej 
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym zakładzie 
produkcji betonu, który moŜe zapewnić Ŝądane w ST wymagania. 

Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo z 
dokładnością: 

- ±2% - przy dozowaniu cementu i wody,  
- ±3% - przy dozowaniu kruszywa. 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Wagi powinny być kontrolowane co 

najmniej raz w roku. 
Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane co najmniej raz w 

miesiącu. Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym 
zawilgoceniem kruszywa. 

Czas mieszania naleŜy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien on być krótszy niŜ  2 minuty. 
Do podawania mieszanek betonowych naleŜy stosować pojemniki o konstrukcji   umoŜliwiającej 

łatwe ich opróŜnianie. Mieszanki betonowej nie naleŜy zrzucać z wysokości większej niŜ 0,75 m od 
powierzchni, na którą spada.  

- przy wykonywaniu płyt podbudowy  mieszankę betonową naleŜy układać bezpośrednio z 
pojemnika  

Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej naleŜy spełniać następujące warunki: 
- wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami   o 

średnicy nie większej niŜ 0,65 odległości między prętami zbrojenia leŜącymi w płaszczyźnie 
poziomej, 

- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora, 
- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi naleŜy zagłębiać buławę na głębokość     5 - 8 cm 

w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20 - 30 s., po czym 
wyjmować powoli w stanie wibrującym, 

- zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku 
głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów naleŜy ustalić 
doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola. 
Przerwy w betonowaniu naleŜy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych   i uzgodnionych z 
Inspektorem. 

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do 
połączenia betonu stwardniałego ze świeŜym przez usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, 
luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilŜenie wodą. 

PowyŜsze zabiegi naleŜy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 
5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

Betonowanie podłoŜa pod nawierzchnie utwardzone kostką betonową gr.8 i 6 cm  naleŜy wykonywać 
wyłącznie w temperaturach nie niŜszych   niŜ plus 5°C.  

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C. 
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, naleŜy 

zabezpieczyć miejsce robót za pomocą mat lub folii. 
na ściskanie    co najmniej 15 MPa. 

5.4. Wykańczanie powierzchni betonu 
Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania: 

- wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami 
kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię, 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w (kod 45000000-01) "Wymagania ogólne" . 
6.1. Badania kontrolne  

Wykonawca przedkłada inspektorowi  atest dotyczący wytrzymałości zastosowanego betonu. 
 
 
 



 
 
 Sprawdzeniu podlega równość wykonania powierzchni oraz spadki umoŜliwiające spływ wód 
opadowych do kanalizacji deszczowej. 

6.2.2. System odniesienia 
Przed przystąpieniem do robót na budowie naleŜy ustalić punkty pomiarowe zgodne  przyjętą osnową 
geodezyjną stanowiące przestrzenny układ odniesienia do określania usytuowania elementów 
konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211. 

Punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.  
 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w (kod 45000000-01) "Wymagania ogólne" pkt 7. 

7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiaru jest 1 m2 powierzchni podbudowy  z betonu.  
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w (kod 45000000-01) "Wymagania ogólne" pkt 8. 

8.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST  
Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną 

oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru. 
8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu  
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest: 
- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z 

dokumentacją projektową i ST, 
- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót. 
Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora 

nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru. 
8.3. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru            w 

dzienniku budowy zakończenia robót betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych 
robót zawartych w umowie 

9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w (kod 45000000-01) "Wymagania 

ogólne"  
9.1 . Cena jednostkowa  
Cena jednostkowa uwzględnia: 

• zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji,  
• przygotowanie i transport mieszanki, 
• ułoŜenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem i pielęgnacją, - wykonanie przerw 

dylatacyjnych, 
• oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie, będących własnością Wykonawcy, 

materiałów rozbiórkowych, 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1. Normy 

PN-B-01801  Konstrukcje betonowe i Ŝelbetowe. Podstawy projektowania.    
PN-B-01100  Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego 

uŜytku.   
PN-EN 196-1  Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości.  
PN-EN 196-2  Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.  
PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości objętości.  
PN-EN 196-6  Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.  
PN-B-04320  Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości.  
PN-B-06250  Beton zwykły.   
PN-B-06251  Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne.   
PN-B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania 

wytrzymałości betonu na ściskanie.   
PN-B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania 

wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N. PN-B-
14501 Zaprawy budowlane zwykłe.   

PN-B-06712  Kruszywa mineralne do betonu.   
PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne.   
PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistości.   
 
 



 
PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń   
                         obcych. 
PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów    mineralnych.  
PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu 

ziarnowego. Metoda przesiewania.   
PN-EN 933-4   Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie kształtu   

              ziaren. Wskaźnik kształtu.   
PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie   
                        gęstości ziaren i nasiąkliwości.   
PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności alkalicznej. PN-B-  

32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy.   
PN-B-04500  Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-C-04541 Woda i ścieki. Oznaczenie suchej pozostałości, pozostałości po praŜeniu, 

straty przy praŜeniu oraz substancji rozpuszczonych, substancji 
rozpuszczonych mineralnych i substancji rozpuszczonych lotnych.   

PN-C-04554/02 Woda i ścieki. Badania twardości. Oznaczanie twardości ogólnej powyŜej 
0,337 mval/dm3 metodą wersenianową.   

PN-C-04566/02 Woda i ścieki. Badania zawartości siarki i jej związków. Oznaczanie 
siarkowodoru i siarczków rozpuszczalnych metodą kolorymetryczną z 
tiofluoresceiną z kwasem o-hydroksyrtęciobenzoesowym.   

PN-C-04566/03 Woda i ścieki. Badania zawartości siarki i jej związków. Oznaczanie 
siarkowodoru i siarczków rozpuszczalnych metodą tiomerkurymetryczną. 
  

PN-C-04600/00 Woda i ścieki. Badania zawartości chloru i jego związków oraz 
zapotrzebowania chloru. Oznaczenie pozostałego uŜytecznego chloru metodą 
miareczkową jodometryczną.   

PN-N-02251  Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.   
PN-N-02211 Geodezyjne wyznaczenie pomieszczeń. Podstawowe nazwy i określenia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH  

 
Do projektu zagospodarowania terenu Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Wejherowie przy ul. Sobieskiego 279 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOTYCZ ĄCA 
ROBÓT IZOLACYJNYCH  SST- 03 

 

ROBOTY IZOLACYJNE –CPV  45320000-6 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z izolacją przeciwwilgociową elementów budynku. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest elementem dokumentów przetargowych i kontraktowych przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p 1.1.oraz podstawą prawidłowego wykonania tych robót. 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

• izolacja przeciw wodna części fundamentów masą  plastyczną typu Termaflex 10 
Wyselekcjonowane do izolacji przeciwwodnej materiały muszą spełniać wymogi norm i aprobat 

technicznych. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia znajdujące się w niniejszej specyfikacji są zgodne z ustawą Prawo Budowlane i 

związanymi z nią przepisami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych. 
Roboty budowlane przy wykonywaniu izolacji przeciwwodnych– naleŜy przez to rozumieć 

wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem tych robót przy zastosowaniu materiałów 
izolacyjnych. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Przy wykonywaniu izolacji przeciwwodnych naleŜy stosować się do instrukcji producentów 

zastosowanych materiałów oraz uwzględniać zasady określone odpowiednimi Polskimi Normami. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 

projektową, poleceniami inŜyniera i Specyfikacjami Technicznymi. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót opisano  w ST–00. 

 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania znajdują się w 

ST-00 (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” p. 2.  
2.1.1. Wymagania podstawowe 
1. Wszelkie materiały do wykonywania izolacji wodochronnych, powinny odpowiadać 

wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających 
dany materiał do powszechnego go stosowania w budownictwie. 

 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu określono w ST-00 (kod 45000000-01) „Wymagania 

ogólne” p.3.  
3.2. Sprzęt wymagany do wykonania izolacji przeciwwilgociowych 
Wykonawca przystępujący do wykonania izolacji przeciwwilgociowych powinni wykazać się 

moŜliwością korzystania z drobnego sprzętu budowlanego . 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu określono w ST-00 (kod 45000000-01) 

„Wymagania ogólne” p. 4. 
4.2. Wymagania szczegółowe dotyczące transportu, pakowania i magazynowania określają 

wytyczne Producenta. 
Wszystkie materiały powinny być transportowe w oryginalnych pojemnikach i opakowaniach 
Producenta, wyposaŜonych w nazwę produktu i dane znamionowe wytwórcy. 
Materiały izolacyjne i uszczelniające powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w  
 
 
 



 
sposób wskazany w normach państwowych lub świadectwach ITB 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót określono w ST-00 (kod 45000000-01) „Wymagania 

ogólne” p. 5.  
5.1.1. Wymagania ogólne dotyczące izolacji przeciwwodnych 
1. Izolacje powinny stanowić ciągły i szczelny układ jedno- lub wielowarstwowy oddzielający 

budowlę lub jej części od wody lub pary wodnej. 
2. Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne wszelkich przewodów instalacyjnych  i 

elementów konstrukcyjnych ( np. słupów) powinny być uszczelniane w sposób wykluczający 
przeciekanie wody miedzy tymi przewodami lub elementami i izolacją. 

3. Izolacje powinny być wykonywane w warunkach umoŜliwiających prawidłową realizację, a 
mianowicie: 

• po ukończeniu robót poprzedzających roboty izolacyjne, 
• w temperaturze otoczenia nie niŜszej niŜ  
• Podczas robót izolacyjnych naleŜy chronić układane warstwy izolacji przed 

uszkodzeniami mechanicznymi oraz moŜliwością zawilgocenia i zalania wodą. 
5.1.2. Wymagania dotyczące przygotowania pracowników wykonujących roboty izolacyjne 

1. Pracownicy zatrudnieni przy robotach izolacyjnych powinni mieć aktualne karty zdrowia 
stwierdzające brak przeciwwskazań do ich wykonywania. Pracownicy ci powinni być 
przeszkoleni w zagadnieniach bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie wykonywanych 
czynności. 

2. Przed rozpoczęciem robót izolacyjnych pracownicy powinni być zaopatrzeni w odzieŜ i 
obuwie ochronne oraz, w zaleŜności od wykonywanych czynności, w inne przedmioty 
ochronne, jak rękawice, maski, okulary itp. 

5.2. Warunki przyst ąpienia do robót 
5.2.1. Przygotowanie podkładu 

-Podkład pod izolacje powinien być trwały, 
-Podkład naleŜy zagruntować środkiem do gruntowa  
-Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%. 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót opisano ST-00 (kod 45000000-01) „Wymagania 

ogólne” p. 6.  
6.2. Badania czasie wykonywania robót  
Przed rozpoczęciem wykonywania robót, naleŜy dokonać sprawdzenia materiałów izolacyjnych 
następującym zakresie: 

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

2. Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów producenta 
stwierdzających ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

3. Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności 
dostarczonych materiałów z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości 
technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku 
zastrzeŜeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez 
producenta – powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej 
lub świadectwa ITB. 

4. Nie dopuszcza się stosowania do robót izolacyjnych materiałów, których właściwości 
techniczne nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm lub świadectw ITB. Nie 
naleŜy stosować równieŜ materiałów przeterminowanych 
( po okresie gwarancyjnym). 

Częstotliwość oraz zakres badań powinny być uzgadniane z inŜynierem. 
Warunki badań jakości wykonania izolacji przeciwwilgociowych powinny być wpisane do 
dziennika budowy i akceptowane przez inŜyniera.  

 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiarowywania robót znajdują się w ST-00 (kod 45000000-01) „Wymagania 

ogólne” p. 7.  
7.2. Jednostki i zasady obmiarowywania  
Powierzchnię izolacji przeciwwodnej oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości  
 
 
 



 
i szerokości izolowanych powierzchni. 

7.3. W przypadku robót remontowych, dla których nie opracowano dokumentacji projektowej 
wielkości obmiarowi określa się na podstawie pomiarów naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót opisano w ST-00 (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” 
8.2. Odbiór podłoŜa naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonania 

izolacji przeciwwilgociowych. JeŜeli odbiór podłoŜa odbywa się po dłuŜszym czasie od jego 
wykonania, naleŜyte dokładnie oczyścić. 

8. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności opisano w ST-00 (kod 45000000-01) „Wymagania 

ogólne” p. 9.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1. Instrukcje i wytyczne producentów materiałów izolacyjnych 
10.2. Świadectwa ITB 
Nr 542/85. Dyspersyjna asfaltowo-gumowa do wykonywania izolacji wodochronnych 
10.3. Polskie Normy 
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań 
PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych Wymagania i badania przy 

odbiorze 
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa 
PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa 
PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa 
PN-B-24004:1997 Masa asfaltowo-aluminiowa 
PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa 
PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa  
PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno 
PN-74/B-24622  Roztwór asfaltowy do gruntowania  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH  

 

Do projektu zagospodarowania terenu Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Wejherowie przy ul. Sobieskiego 279 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOTYCZ ĄCA 
WYKONYWANIA SST-04 

A.           ROBOTY W ZAKRESIE RÓśNYCH NAWIERZCHNI- CPV 45233200-1 
(NAWIERZCHNIE Z  KOSTKI BETONOWEJ) 
 
1. Wstęp 
Budowa nawierzchni utwardzonych obejmuje place postojowe ,wjazd i chodniki  zgodnie z projektem 
zagospodarowania.  
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej . 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i przy zlecaniu  realizacji robót 
wymienionych S.T.-00 „Część ogólna” jako załącznik do umowy roboty budowlane będące 
przedmiotem niniejszego zamówienia 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
nawierzchni z kostki betonowej typu POLBRUK na chodnikach ,placach i, drodze dojazdowej. 
1.4. Określenia podstawowe 
Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, której warstwa ścieralna jest wykonana z kostek z betonu  
Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
S.T.-00 „Część ogólna” 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z S.T.-00 „Część 
ogólna” rysunkami dokumentacji projektowej i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w S.T.-00 „Część ogólna”  
 
2. Materiały 
2.1. Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne podano w S.T.-00 „Część ogólna”  
2.2. Cement 
Cement stosowany do wykonania suchego betonu i na podsypki powiniwn być cementem 
portlandzkim marki 35, odpowiadającym wymaganiom PN-88/B-30000, a jego transport i 
przechowywanie powinny odpowiadać wymaganiom BN-88/6731-08. 
2.3. Kruszywo 
Kruszywo (piasek) na podsypkę i do wypełniania spoin powinno spełniać wymagania normy N-86/B-
06712. 
Na podsypkę stosuje się mieszankę kruszywa naturalnego o frakcji 0÷8 mm, a do zaprawy 
cementowo-piaskowej o frakcji 0÷4 mm. 
Zawartość pyłów w kruszywie nie moŜe przekracza- 3 %. 
Pozostałe badania i wymagania wg PN-86/B-06712. 
2.4. Woda 
Woda nie powinna pochodzić ze źródeł budzących wątpliwości, powinna być “odmiany 1”, zgodnie z 
wymaganiami normy PN-88/B-32250, nie powinna wydzielać zapachu gnilnego oraz nie powinna 
zawierać zawiesiny. 
2.5. Kostka betonowa 
Wibroprasowana  betonowa kostka brukowa gr.8 i 6 cm powinna odpowiadać wymaganiom norm BN-
80/6775-03/01, BN-80/6775-03/02 i BN-80/6775-03/03 w zakresie wyglądu zewnętrznego, 
odporności na działanie mrozu, nasiąkliwości, ścieralności i wytrzymałości na ściskanie przy uŜyciu 
płyt dociskowych. Powinna być gatunku 1. 
Powinna ona spełniać następujące wymagania: 
-wytrzymałość -min. B 45, 
- nasiąkliwość - poniŜej 5 %, 
 
 
 
 



 
-ścieralność - 4 mm, 
Szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroŜy ograniczających powierzchnie górne są niedopuszczalne, 
kostki muszą być bez uszkodzeń. 
Grubość kostki 6 i 8 cm w zaleŜności od przeznaczenia. 
Tolerancje wymiarowe wynoszą: 
- na długości -2 mm, 
- na szerokości -2 mm, 
- na grubości -3 mm. 
Niedopuszczalne są róŜne odcienie wybranego koloru kostki, dostarczone w tej samej partii materiału. 
 
3. Sprzęt 
Sprzęt uŜywany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. Sprzęt powinien 
odpowiadać wymaganiom S.T.-00 „Część ogólna”  
Do wykonania nawierzchni naleŜy uŜywać: 
– betoniarki do wytwarzania zapraw i przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, 
– wibratory płytowe i lekkie walce wibracyjne, do ubijania kostki – po pierwszym ubiciu ubijakami 
ręcznymi lub mechanicznymi z częścią roboczą uniemoŜliwiającą uszkodzenie kostki. 
 
4. Transport 
Transport powinien odpowiadać wymaganiom S.T.-00 „Część ogólna”. 
Wysokość składowania (stosu) kostki nie moŜe przekraczać 1 m. Kostkę betonową moŜna 
transportować tylko na paletach. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Zasady wykonywania robót 
Ogólne wymagania wykonywania robót podano w S.T.-00 „Część ogólna”. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie 
warunki, w jakich będzie wykonywana nawierzchnia kostkowa. 
5.2. Zakres robót 
5.2.1. Układanie nawierzchni z kostki betonowej 
Nawierzchnię  naleŜy ułoŜyć na przygotowanej wcześniej i oczyszczonej podbudowie, na 
wyprofilowanym i oczyszczonym korycie oraz na istniejących nawierzchniach. Wysokość połoŜenia 
kostki naleŜy ustalić geodezyjnie Ŝe spadkami do 1% w kierunkach powierzchni nieutwardzonych 
( biologicznie czynnych)  . W miejscach, w których jest to wymagane, ustawić krawęŜniki  i obrzeŜa 
betonowe. KtawęŜniki naleŜu ustawiać w taki sposób aby ułatwić spływ wody opadowej na trawę. Po 
wykonaniu tych czynności naleŜy przystąpić do układania suchego betonu  B10 lub podsypki 
cementowo-piaskowej 1:3 w cm, na grubości 5 cm, z materiałów 
określonych w punkcie 2 niniejszej SST oraz zgodnie z PN-58/S-96026. Współczynnik wodno - 
cementowy powinien wynosić od 0,20 do 0,25, a wytrzymałość na ściskanie R7= 10 MPa, R28= 
14MPa. Podsypką zagęścić, tak aby wskaźnik zagęszczenia być nie mniejszy niŜ Is = 0,97.  
Nawierzchnię naleŜy układać, gdy temperatura otoczenia jest nie niŜsza niŜ +5°C. ŚwieŜo wykonaną 
nawierzchnię naleŜy chronić zgodnie z PN-63/B-06251. 
Kostka powinna być po ułoŜeniu dobrze ubita. Kostki pęknięte powinny być wymienione na całe. 
Szerokość spoin nie powinna przekraczać 2 mm, a na zewnętrznych partiach łuku - 4 mm. 
Spoiny naleŜy wypełnić piaskiem przez kilkakrotne zamiatanie rozłoŜonego materiału. 
 
6. Kontrola jakości robot 
Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w S.T.-00 „Część ogólna” 
Kontrola powinna dotyczyć prawidłowości wykonywania poszczególnych elementów, zgodności 
wykonywanych robót z dokumentacją projektową i ST. Sprawdzenie powinno się odbywać zarówno w 
trakcie wykonywania robót, jak i po ich zakończeniu. 
W zaleŜności od ocenianych cech i asortymentów sprawdzenia dokonuje się wizualnie, przez pomiar 
lub badanie. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca wykona badania wszystkich materiałów zgodnie z 
niniejszą ST. 
NaleŜy sprawdzić: 
a) cechy geometryczne nawierzchni: 
– nierówności podłuŜne nie powinny przekraczać 1,0 cm, 
– spadki poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacją projektową ze zmianami z tolerancją -0,5 
%, 
pomiar punktach charakterystycznych niwelety, 
– rzędne nawierzchni – róŜnice pomiędzy rządnymi wykonanej nawierzchni i projektowanymi nie 
powinny przekraczać +1 cm i –2 cm, pomiar w punktach charakterystycznych niwelety. 



– ukształtowanie osi – przesuniecie osi w planie nie moŜe przekraczać -2 cm, pomiar w punktach 
charakterystycznych niwelety, 
 
 
 
– szerokość nawierzchni – tolerancja wynosi -2 cm, pomiar w punktach charakterystycznych, 
b) podsypką – grubość podsypki sprawdza się w 10 losowo wybranych punktach, tolerancja -1,5 cm, 
c) prawidłowość ułoŜenia kostki: 
– pomiar szerokości oraz powiązania spoin, 
– sprawdzenie rodzaju i gatunku kostki, 
d) prawidłowość ubicia kostki – osiadanie kostek nie powinno być dostrzegane po swobodnym 
jednokrotnym opuszczeniu ubijaka o masie 25 kg z wysokości 15 cm na poszczególne kostki, 
e) prawidłowość wypełnienia spoin – poprzez wykruszenie zaprawy na długości około 10 cm 
i zmierzenie głębokości wypełnienia zaprawą oraz sprawdzenie przyczepności zaprawy do kostki w 
trzech losowo wybranych miejscach, 
f) sprawdzenie konstrukcji nawierzchni – w losowo obranym miejscu i po rozebraniu nawierzchni na 
powierzchni około 0,1 m2 i sprawdzenie jakości podsypki na podstawie analizy sitowej, 
g) sprawdzenie wiązania kostki – wyrywkowo w kilku miejscach poprzez oględziny nawierzchni, 
 
7. Obmiar robót 
Ogólne zasady podano w S.T.-00 „Część ogólna”. 
Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni. Powierzchnia nawierzchni 
przedstawionych do obmiaru powinna być zgodna z przedmiarem, dokumentacją projektową i 
ustaleniami Inspektora 
nadzoru. Nie powinien on obejmować Ŝadnych ilości nie zaakceptowanych na piśmie przez Inspektora 
nadzoru. 
 
8. Odbiór robót 
Odbiór robót powinien odbywać się zgodnie z S.T.-00 „Część ogólna”. Odbiór na podstawie oceny 
wizualnej, pomiarów i badań jakościowych materiałów. 
 
9. Podstawa płatności 
Zgodnie z S.T.-00 „Część ogólna” wg jednostek obmiaru określonych zgodnie z przedmiarem oraz po 
sprawdzeniu jakości robót. 
Cena obejmuje wykonanie następujących robót: 
a) wyznaczenie robót, dostarczenie materiałów i sprzętu, a dla kostki betonowej równieŜ uzgodnienie 
koloru i kształtu, 
b) wykonanie podłoŜa suchego betonu lub  podsypki, 
c) ułoŜenie i ubicie kostki, 
d) wyplenienie spoin 
e) pielęgnacją nawierzchni, 
f) wykonanie pomiarów i badan, 
g) odwiezienie sprzętu po zaskoczeniu robót. 
 
10. Przepisy związane 
10.1. Normy 
PN-77/B-06714/01 Kruszywa mineralne. Badania. Podział nazwy i określenie badań. 
PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych. 
PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych. 
PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego. 
PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren. 
PN-77/B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności. 
PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości. 
PN-78/B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą 
bezpośrednią. 
PN-78/B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartością zanieczyszczeń 
organicznych. 
PN-78/B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromów. 
PN-79/B-06711 Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-78/B-06714/40 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymałości na miaŜdŜenie. 
PN-87/B-06714/43 Badania. Oznaczenie zawartości ziaren słabych. 
PN-87/B-06721 Kruszywa mineralne. Pobieranie próbek. 
PN-88/B-01300 Cementy. Terminy i określenia. 
PN-78/B-04301 Cement. Metody badań. Analiza chemiczna. 
PN-88/B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczanie cech fizycznych. 



PN-88/B-30000 Cement portlandzki. 
 
 
 
 
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział, nazwy i określenia. 
PN-57/S-06100 Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki techniczne. 
BN-80/6775-03/01 Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. 
Wspólne wymagania i badania. 
 
 
 
B.           ROBOTY W ZAKRESIE RÓśNYCH NAWIERZCHNI- CPV 45233200-1 

( OBRZEśA, KRAWĘśNIKI BETONOWE) 
 
1. Wstęp 
Budowa nawierzchni utwardzonych obejmuje place postojowe ,wjazd i chodniki  zgodnie z projektem 
zagospodarowania.  
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z ustawieniem obrzeŜy betonowych wokół boiska, poboczy boiska oraz chodnika 
przed trybunami z kostki betonowej. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i przy zlecaniu  realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1 S.T.-00 „Część ogólna” jako załącznik do umowy roboty budowlane 
będące przedmiotem niniejszego zamówienia. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
ustawieniem KrawęŜników i obrzeŜy betonowych wtopionych na ławie betonowej zwykłej, 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. KrawęŜniki i obrzeŜa  betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczające w/w obiekty.  
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w S.T.-00 „Część ogólna”  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w S.T.-00 „Część ogólna”  
2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w S.T.-00 „Część 
ogólna” 
2.2. Stosowane materiały 
Materiałami stosowanymi są: 
-krawęŜniki i obrzeŜa betonowe, 
-beton B 10 
-piasek na podsypkę i do zapraw, 
-cement do podsypki i zapraw, 
-woda, 
-materiały do wykonania ławy pod obrzeŜa i odwodnienie liniowe(korytka betonowe ). 
2.3. KrawęŜniki, obrzeŜa betonowe - klasyfikacja 
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14]. 
2.4. KrawęŜniki i obrzeŜa betonowe - wymagania techniczne 
2.4.1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia 
Powierzchnie krawęŜników i obrzeŜy  betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o 
fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. Dopuszczalne wady 
oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów, zgodnie z BN-80/6775-03/01  
2.4.3. Składowanie 
ObrzeŜa betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, układane z zastosowaniem 
podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość min. 5 
cm większa niŜ szerokość obrzeŜa 
2.4.4. Beton i jego składniki 
2.4.4.1. Beton do produkcji krawęŜników i obrzeŜy 
Do produkcji krawęŜników i obrzeŜy  naleŜy stosować beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 25  
Beton uŜyty do produkcji powinien charakteryzować się: 



 
 
-nasiąkliwością, poniŜej 4%, 
-ścieralnością na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm, 
-mrozoodporności i wodoszczelności, zgodnie z norm PN-B-06250 [2]. 
2.4.4.2. Cement 
Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy nie niŜszej niŜ „32,5” wg 
PNB-19701 [10]. Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [12]. 
2.4.4.3. Kruszywo 
Kruszywo powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [5]. 
Kruszywo naleŜy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, 
zmieszaniem z kruszywami innych asortymentów, gatunków i marek. 
2.4.4.4. Woda 
Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [11]. 
 
2.5. Materiały na podsypkę i do zapraw 
Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [5], a do 
zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4]. 
Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem portlandzkim klasy 
nie mniejszej niŜ „32,5”, odpowiadający wymaganiom PN-B-19701 [10]. 
Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [11]. 
2.6. Materiały na ławy 
Do wykonania ław pod krawęŜniki obrzeŜa naleŜy stosować, dla: 
beton klasy B 10, wg PN-B-06250 [2], którego składniki powinny odpowiadać wymaganiom punktu 
2.4.4, 
 
3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w S.T.-00 „Część ogólna”  
3.2. Sprzęt 
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu: 
-betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, 
-wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 
 
4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w S.T.-00 „Część ogólna”  
4.2. Transport krawęŜników i obrzeŜy 
KrawęŜniki i obrzeŜa betonowe mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportowymi. 
Materiały betonowe układać naleŜy na środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w 
kierunku jazdy. Elementy betonowe  powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i 
uszkodzeniami w czasie transportu, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka 
transportowego więcej niŜ 1/3wysokości tej warstwy. 
4.3. Transport pozostałych materiałów 
Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12]. 
Kruszywa moŜna przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być 
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robot podano w S.T.-00 „Część ogólna”  
5.2. Wykonanie koryta pod ławy 
Koryto pod ławy naleŜy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1]. 
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna 
wykopu ew. konstrukcji szalunku. 
Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 według 
normalnej metody Proctora. Dno wykopu naleŜy wyprofilować ze spadkiem - 0,5% dla ustawienia 
korytek odwodnienia powierzchniowego boisk. 
5.3. Wykonanie ław 
Wykonanie ław z B-10 powinno być zgodne z BN-64/8845-02 [16]. 
 
5.3.1. Ława betonowa 
Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach sypkich 
naleŜy stosować szalowanie. 



 
 
Betonowanie ław naleŜy wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym naleŜy 
stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne 
wypełnione bitumiczną masą zalewową. 
5.4. Ustawienie krawęŜników i obrzeŜy betonowych 
5.4.1. Zasady ustawiania  
Światło (odległość -górnej powierzchni krawęŜnika lub obrzeŜa) powinno być zgodne z ustaleniami 
dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustaleń powinno wynosić od 10 do 12 cm. 
5.4.2. Ustawienie krawęŜników i obrzeŜy na ławie betonowej 
Ustawianie obrzeŜy  i krawęŜników  na ławie powinno być wykonywane na podsypce z cementowo-
piasku o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. NaleŜy ustalić z inspektorem nadzoru 
sposób na umoŜliwienie spływu wód opadowych  na nawierzchnię nieutwardzoną. 
5.4.3. Wypełnianie spoin 
Spoiny obrzeŜy  nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny naleŜy wypełnić zaprawą 
cementowo-piaskowej, przygotowanej w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem zaprawą naleŜy 
oczyścić i zmyć wodą.  
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w S.T.-00 „Część ogólna”.  
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
6.2.1. Badania krawęŜników i obrzeŜy 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych 
do ustawienia obrzeŜy betonowych i  przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru do 
akceptacji. 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego naleŜy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez 
pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach elementu. Pomiary długości i 
głębokości uszkodzeń naleŜy  wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością 
do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [6]. 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod ławę 
NaleŜy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoŜa na dnie wykopu. 
Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi -2 cm. Zagęszczenie podłoŜa powinno być zgodne z pkt 5.2. 
6.3.2. Sprawdzenie ław 
Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają: 
a) Zgodność profilu podłuŜnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową. Profil podłuŜny 
górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą. 
Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić -1 cm. 
c) Równość górnej powierzchni ław. 
Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłoŜenie w dwóch punktach, na kaŜdej 
krawędzi, trzymetrową łatą. 
Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłoŜoną łatą nie moŜe przekraczać 1 cm. 
d) Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku. 
Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie moŜe przekraczać -2 cm na kaŜde 
100 m wykonanej ławy. 
6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krawęŜników i obrzeŜy 
Przy ustawianiu obrzeŜy naleŜy sprawdzać: 
a) dopuszczalne odchylenia linii obrzeŜy  w poziomie od linii projektowanej, które wynosi -1 cm 
ustawionego krawęŜnika lub  obrzeŜa na kaŜdej krawędzi nawierzchni utwardzonej, 
b) dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawęŜnika lub obrzeŜa od niwelety 
projektowanej, które wynosi =1 cm ustawionego elementu , na kaŜdej krawędzi  nawierzchni 
utwardzonej. 
c) równość krawęŜnika lub obrzeŜa - górnej powierzchni jest  sprawdzane przez przyłoŜenie w dwóch 
punktach elementu betonowego na kaŜdej krawędzi nawierzchni utwardzonej , trzymetrowej łaty, przy 
czym prześwit pomiędzy górną powierzchnią  i przyłoŜoną łatą nie moŜe przekraczać 1 cm, 
7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST - 00 „Część ogólna”. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarów jest m (metr) ustawionego krawęŜnika lub obrzeŜa betonowego. 
 
 
 
 
 



 
8. Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST - 00 „Część ogólna”. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
-wykonanie koryta pod ławy, 
-wykonanie ławy, 
 
9. Podstawy płatności 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST - 00 „Część ogólna”. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m krawęŜnika lub obrzez betonowego obejmuje: 
-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
-dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
-wykonanie koryta pod ławę, 
-ew. wykonanie szalunku, 
-wykonanie ławy, 
-ustawienie obrzeŜy na ławie lub podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskowej), 
-wypełnienie spoin zaprawą, 
-zasypanie zewnętrznej ściany obrzeŜa gruntem i ubicie, 
-przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
10. przepisy związane 
10.1. Normy 
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 
2. PN-B-06250 Beton zwykły 
3. PN-B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe 
4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 
7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Ŝwir i 
mieszanka 
8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 
9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
10. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
11. PN-B32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
13. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa 
14. BN-80/6775-03/01Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów 
i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 
15. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,  
parkingów i torowisk tramwajowych. KrawęŜniki i obrzeŜa chodnikowe 
16. BN-64/8845-02 KrawęŜniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru. 
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XVII. ROBOTY W ZAKRESIE WZNOSZENIA OGRODZE Ń -CPV 45342000-6   
 
1. Wstęp 
Budowa nawierzchni utwardzonych obejmuje place postojowe ,wjazd i chodniki  zgodnie z projektem 
zagospodarowania.  
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem  ogrodzenia  wysokości 2 m z bramą i furtką  . 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i przy zlecaniu  realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1 S.T.-00 „Część ogólna” jako załącznik do umowy roboty budowlane 
będące przedmiotem niniejszego zamówienia 
1.3. Zakres robót  
-sprawdzenie  prawidłowości wykonania cokołu betonowego 
-ustawienie i zabetonowane elementów prefabrykowanych ogrodzenia systemowego zabezpieczonego 
przed korozja powłoką  PCV. 
-montaŜ bramy i furtki 
1.4. Przepisy ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne”  
1.5. Ogólne zasady wykonywania ogrodzeń 
Ogrodzenie naleŜy wykonać zgodnie z przedmiarem w zakresie szczelności ogrodzenia 
- Ogrodzenie powinno stanowić szczelną przeszkodę przed wstępem osób trzecich. 
-Ogrodzenie powinno zachowywać trwałość co najmniej przez 15 lat. W związku z tym metalowe 
elementy ogrodzenia powinny być zabezpieczone antykorozyjnie przez powłoki cynkowe lub inne 
powłoki zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru 
- Ogrodzenie powinno być łatwo wymienialne w celu ułatwienia naprawy uszkodzeń lub potrzeby 
demontaŜu na przewidywanych odcinkach . 
 
2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST -00 
„Wymagania ogólne”  
2.2. Rodzaje materiałów 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu ogrodzenia, objętych niniejszą SST, są: 
- ogrodzenie systemowe – wyrób gotowy do natychmiastowego montaŜu., 
- słupki metalowe i elementy metalowe połączeniowe, 
- materiały do wykonania fundamentów betonowych „na mokro”. 
2.3. Wymagania dla materiałów 
2.3.1. Siatki metalowe 
2.3.1.2. Siatki metalowe innych typów 
Siatki metalowe powinny odpowiadać wymaganiom określonym normom i być trwale zabezpieczone 
powłoką antykorozyjna PCV. 
Wykonawca powinien przedstawić do akceptacji Inspektora Nadzoru 
2.3.4. Słupki i elementy metalowe 
2.3.4.1. Wymiary i najwaŜniejsze charakterystyki słupków 
Słupki metalowe ogrodzeń  wykonywać z  profili stalowych zamkniętych o  grubości ścian 4  mm,  
zabezpieczone powłoką antykorozyjna PCV, zgodnie z przedmiarem, SST lub wskazaniami Inspektora 
nadzoru.  
 
 
 
 
 



 
2.3.4.2. Wymagania dla słupków 
Rury kwadratowe powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-74219 [10], PN-H-74220 [11] lub innej 
zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru 
Powierzchnia zewnętrzna i wewnętrzna słupków nie powinna wykazywać wad w postaci łusek, 
pęknięć, zabezpieczone powłoką antykorozyjna PCV. Dopuszczalne są nieznaczne nierówności, 
pojedyncze rysy wynikające z procesu wytwarzania, mieszczące się w granicach dopuszczalnych 
odchyłek wymiarowych. Końce słupków   powinny być obcięte równo i prostopadle do osi oraz 
zabezpieczone zaślepką .PoŜądane jest, aby rury były dostarczane o: 
- długościach dokładnych, zgodnych z zamówieniem; z dopuszczalną odchyłką + 10 mm, 
Rury powinny być proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia od prostej nie powinny przekraczać 
1,5 mm na 1 m 
długości rury. 
Rury powinny być wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy (np. R55, R65, 
18G2A): PN-H-84023-07 [16], PN-H-84018 [13], PN-H-84019 [14], PN-H-84030-02 [17] lub inne 
normy. 
Rury powinny być cechowane indywidualnie .Cechowanie na rurze lub przywieszce powinno co 
najmniej obejmować: znak wytwórcy, znak stali i numer wytopu. 
2.3.4.3. Wymagania dla drutu spawalniczego 
Jeśli dokumentacja projektowa, SST lub inspektor Nadzoru przewidują wykonanie spawanych 
połączeń elementów ogrodzenia, to drut spawalniczy powinien spełniać wymagania PN-M-69420 
[28], odpowiednio dla spawania 
gazowego acetylenowo-tlenowego lub innego zaakceptowanego przez InŜyniera. 
Średnica drutu powinna wynosić połowę grubości elementów łączonych, lub od 6 do 8 mm gdy 
elementy łączone są grubsze niŜ 15 mm. 
Powierzchnia drutu powinna być czysta i gładka, bez rdzy, zgorzeliny, brudu lub smarów. 
Wytrzymałość drutów na rozciąganie powinna wynosić: Średnica drutu, mm Wytrzymałość na 
rozciąganie 
od 1,2 do 1,6 od 750 do 1200 MPa 
od 2,0 do 3,0 od 550 do 1000 MPa 
powyŜej 3,0 od 450 do 900 MPa. 
Druty mogą być dostarczane w kręgach, na szpulach lub w pakietach. Kręgi drutów powinny składać 
się z jednego odcinka drutu, a zwoje nie powinny być splątane. KaŜdy krąg drutu powinien być 
związany miękkim drutem co najmniej w trzech miejscach. Drut na szpulach powinien składać się z 
jednego odcinka o regularnych i nie splątanych zwojach, nawiniętych regularnie i ściśle na całej 
szerokości szpuli. Pręty w pakietach powinny być związane miękkim drutem, co najmniej w dwóch 
miejscach, w wiązki o masie od 10 do 40 kg. Łączna maksymalna masa pakowanych drutów i prętów 
nie powinna przekraczać 50 kg netto. KaŜdy krąg, szpula drutu i wiązka prętów powinna mieć 
przywieszkę co najmniej z danymi: nazwą wytwórcy, oznaczeniem wyrobu, numerem partii drutu 
(prętów), masą  netto, potwierdzeniem kontroli o jakości wyrobu. 
Do kaŜdej partii drutów wytwórca powinien dostarczyć zaświadczenie, w którym podane są 
następujące wyniki badań: oględziny zewnętrzne, sprawdzenie wymiarów, sprawdzenie składu 
chemicznego, sprawdzenie wytrzymałości 
drutu na rozciąganie, sprawdzenie spręŜystości drutu, sprawdzenie kręgów drutu i pakowania oraz 
stwierdzenie zgodności własności drutów lub prętów z normą. 
Druty i pręty powinny być przechowywane w suchych pomieszczeniach wolnych od czynników 
wywołujących korozji. 
2.3.4.4. Materiały do wykonania fundamentów betonowanych „na mokro” 
Klasa betonu, jeśli w dokumentacji projektowej lub SST nie określono inaczej, powinna być B 15 lub 
zgodna ze wskazaniami InŜyniera. Beton powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06250 [2]. 
Składnikami betonu są: 
cement, kruszywo, woda i domieszki. 
Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy 32,5 i spełniać wymagania 
PN-B-19701 
[6]. Transport i przechowywanie cementu powinny być zgodne z ustaleniami podanymi w BN-
88/6731-08 [42]. 
Kruszywo do betonu (piasek, Ŝwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo 
łamane) powinno spełniać wymagania PN-B-06712 [4]. 
Woda powinna być „odmiany 1” i spełniać wymagania PN-B-32250 [7]. Bez badań laboratoryjnych 
moŜna stosować wodę pitną. 
Domieszki chemiczne do betonu powinny być stosowane jeśli przewidują to dokumentacja 
projektowa, SST lub wskazania InŜyniera, przy czym w przypadku braku danych dotyczących rodzaju  
 
 
 



 
domieszek, ich dobór powinien być dokonany zgodnie z zaleceniami PN-B-06250 [2]. Domieszki 
powinny spełniać wymagania PN-B-23010 [5]. 
Pręty zbrojenia mogą być stosowane jeśli przewiduje to dokumentacja projektowa, SST lub wskazania 
InŜyniera. 
Pręty zbrojenia powinny odpowiadać PN-B-06251 [3]. Stal dostarczona na budowę powinna być 
zaopatrzona w zaświadczenie (atest) stwierdzające jej gatunek. Właściwości mechaniczne stali 
uŜywanej do zbrojenia betonu 
powinny odpowiadać postanowieniom PN-B-03264 [1]. 
 
3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST -00 „Wymagania ogólne”  
3.2. Sprzęt do wykonania ogrodzenia 
dowolny 
 
4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST -00 „Wymagania ogólne”. 
4.2. Transport materiałów 
Elementy ogrodzenia  naleŜy przewozić środkami transportu, w warunkach zabezpieczających ją przed 
uszkodzeniami mechanicznymi i wpływami atmosferycznymi. 
Druty i pręty spawalnicze naleŜy przewozić w warunkach zabezpieczających przed korozją, 
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST -00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Zasady wykonania ogrodzeń 
W zaleŜności od wielkości robót, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora nadzoru zakres 
robót ogrodzeniowych wykonywanych bezpośrednio na placu budowy i na zapleczu. 
Przed wykonaniem właściwych robót ogrodzeniowych naleŜy wytyczyć trasę ogrodzenia w terenie na 
podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazań InŜyniera. 
Do podstawowych czynności, objętych niniejszą SST, przy wznoszeniu ogrodzeń naleŜą: 
- wykonanie rowków pod cokół ogrodzenia, 
- wykonanie cokołu betonowego pod ogrodzenie, 
- ustawienie słupków , 
- wykonanie właściwego ogrodzenia  
- wykonanie bramy i furtki. 
5.3. Wykonanie cokołu pod ogrodzenie 
Zgodnie z przedmiarem , SST lub Inspektora Nadzoru  
5.4. Ustawienie słupków 
Słupki,  powinny stać pionowo w linii ogrodzenia, a ich wierzchołki powinny znajdować się na 
jednakowej wysokości. Słupki z rur powinny mieć zaspawany górny otwór rury. 
Słupki końcowe, naroŜne, bramowe oraz stojące na załamaniach ogrodzenia o kącie większym od 15o 
naleŜy zabezpieczyć przed wychylaniem . 
 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST -00 „Wymagania ogólne”  
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenie o 
jakości (atesty) oraz wykonać badania materiałów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić 
ich wyniki InŜynierowi w celu 
akceptacji materiałów, zgodnie z wymaganiami określonymi w punkcie 2.3. 
Do materiałów, których producenci są zobowiązani (przez właściwe normy PN i BN) dostarczyć 
zaświadczenie o jakości (atesty) naleŜą: 
- siatki ogrodzeniowe, 
- rury i kształtowniki na słupki, 
- drut spawalniczy, 
Do materiałów, których badania powinien przeprowadzić Wykonawca naleŜą materiały do wykonania 
fundamentów betonowych „na mokro”. Uwzględniając nieskomplikowany charakter robót  
 
 
 



 
fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, InŜynier moŜe zwolnić go z potrzeby wykonania badań 
materiałów dla tych robót. 
6.3. Badania w czasie wykonywania robót 
6.3.1. Badania materiałów w czasie wykonywania robót 
Wszystkie materiały dostarczone na budowę z zaświadczeniem o jakości (atestem) producenta 
powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów. 
6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia 
W czasie wykonywania ogrodzenia naleŜy zbadać: 
a) zgodność wykonania ogrodzenia z dokumentacją projektową i przedmiarem (lokalizacja, wymiary), 
b) zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, 
d) poprawność wykonania cokołu pod ogrodzenie, 
e) poprawność ustawienia słupków, 
f) prawidłowość montaŜu segmentów ogrodzenia, 
g) poprawność wykonania bram i furtek, , 
W przypadku wykonania spawanych złącz elementów ogrodzenia: 
a) przed oględzinami, spoinę i przylegające do niej elementy łączone (od 10 do 20 mm z kaŜdej 
strony) naleŜy dokładnie oczyścić z ŜuŜla, zgorzeliny, odprysków, rdzy, farb i innych zanieczyszczeń 
utrudniających prowadzenie 
obserwacji i pomiarów, 
b) oględziny złączy naleŜy przeprowadzić wizualnie z ewentualnym uŜyciem lupy o powiększeniu od 
2 do 4 razy; do pomiarów spoin powinny być stosowane wzorniki, przymiary oraz uniwersalne 
spoinomierze, 
c) w przypadkach wątpliwych moŜna zlecić uprawnionej jednostce zbadanie wytrzymałości 
zmęczeniowej spoin, zgodnie z PN-M-06515 [26], 
d) złącza o wadach większych niŜ dopuszczalne powinny być naprawione powtórnym spawaniem. 
6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót 
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach SST zostaną 
przez Inspektora Nadzoru odrzucone. 
Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, które wykazują odstępstwa od postanowień SST zostaną 
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 
 
7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST -00 „Wymagania ogólne”  
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową ogrodzenia jest m (metr). 
Obmiar polega na określeniu rzeczywistej długości ogrodzenia, łącznie z bramą i furtką. 
 
8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST -00 „Wymagania ogólne” Roboty uznaje się za wykonane 
zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeŜeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. Podstawa płatności 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST -00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena 1 m ogrodzenia obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- dostarczenie na miejsce wbudowania elementów konstrukcji ogrodzenia oraz materiałów 
pomocniczych, 
- ustawienie ogrodzenia w sposób zapewniający stabilność, 
- uporządkowanie terenu, 
- przeprowadzenie badań i pomiarów kontrolnych. 
 
10. Przepisy związane 
10.1. Normy 
1. PN-B-03264 Konstrukcje betonowe Ŝelbetowe i spręŜone. Obliczenia statyczne i projektowanie 
2. PN-B-06250 Beton zwykły 
3. PN-B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne 
4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
5. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia 
 
 



 
6. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
7. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
8. PN-H-04623 Ochrona przed korozją. Pomiar grubości powłok metalowych metodami 
nieniszczącymi 
9. PN-H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej środowisk 
10. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania 
11. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego przeznaczenia 
12. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki 
13. PN-H-84023-07 Stal określonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki 
14. PN-H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i Ŝeliwa do 
malowania. 
Ogólne wytyczne 
15. PN-H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne 
16. PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali 
17. PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczanie klasy wadliwości na 
podstawie oględzin zewnętrznych 
19. PN-M-80026 Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia 
22. PN-ISO-8501-1 Przygotowanie podłoŜy stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 
produktów. 
Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania nie zabezpieczonych podłoŜy stalowych oraz podłoŜy 
stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałoŜonych powłok 
23. BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciągnione na zimno. Wymiary 
24. BN-89/1076-02 Ochrona przez korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na 
konstrukcjach 
stalowych, staliwnych i Ŝeliwnych. Wymagania i badania 
25. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


